
OBrasil levou mais de três déca-
das investindo na montagem de

uma estrutura científica que se re-
velou bem-sucedida para produzir
conhecimento, mas levou o mesmo
tempo para descobrir que, sem a li-
gação ciência-indústria, esse conhe-
cimento não se transforma em ino-
vação tecnológica, isto é, em produ-
tos que, colocados no mercado, ge-
ram riqueza.

Formam-se no país 6 mil dou-
tores por ano, quase seis vezes
mais que na década de 80; aumen-
tou em 400% o número de artigos
científicos publicados em revistas
internacionais entre 1981 e 2000,
passando a responder por 1,5% da
produção científica mundial, con-
tra 0,3% há 20 anos; e tal produção
cresceu também em qualidade: as
citações de artigos brasileiros, pou-
co mais de 14 mil na primeira me-
tade da década de 80, passaram a
85 mil dez anos depois. No entan-
to, o país detém apenas 0,7% das
patentes concedidas no mundo, e
uma parcela insignificante de seus
doutores trabalha em empresas pri-
vadas — que, no mundo inteiro, são
o cenário da inovação tecnológica
por excelência. Resumindo: o Bra-
sil aprendeu a fazer ciência, mas
não a fazer pesquisa e desenvolvi-
mento (P& D). É uma espécie de sá-
bio vestido em andrajos.

No segundo governo Fernando
Henrique Cardoso, o Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT) capita-
neou um esforço para mudar esse
cenário e criar um quadro de estí-

mulo às atividades de P& D no país.
Postas em marcha apenas nos últi-
mos dois anos do governo, as boas
intenções foram, porém, como de
hábito, atropeladas pelas chuvas e
trovoadas da economia. Os fundos
setoriais, promessa de redenção pa-
ra a crônica escassez de recursos
para a pesquisa e que contêm em
seu bojo a proposta de estimular a
inovação financiando projetos con-
juntos de universidades e empresas,
continuam a ser isso mesmo: uma
promessa para 2003 — a depender
do novo governo e da conjuntura
econômica. A esperada Lei de Ino-
vação, destinada a dar o arcabouço
legal de estímulo à inovação e a re-
mover antigos entraves à interação
entre universidades e empresas,
continua a dormitar no Congresso,
sob a forma de dois projetos de lei
— um do senador Roberto Freire,
outro do Executivo, ambos sem ho-
rizonte visível de votação.

Sementes, contudo, foram lan-
çadas. E a boa notícia é que, no
cenário das mentalidades, sopram
animadores ventos de mudança.
São mais visíveis nas universidades
e em centros de pesquisa e menos
evidentes no universo das empresas.

Na academia, antigas resistên-
cias à ligação de pesquisadores
com o universo industrial aos pou-
cos vão sendo derrubadas. Cresce o
tráfego de cientistas entre o cam-
pus e as pequenas empresas de
base tecnológica instaladas em in-
cubadoras nas imediações; profes-
sores respeitados tornam-se sócios

dessas empresas e forma-se uma
nova geração de pesquisadores que
não acham “feio" trabalhar em in-
dústria privada, nem acreditam que
a única forma de angariar prestígio
acadêmico seja pela publicação de
papers. Para eles, o número de pa-
tentes depositadas também é um
indicador aceitável de sucesso.

É o caso, por exemplo, da quí-
mica Renata Kover, 35 anos, que,
ao terminar o doutorado em Quí-
mica Orgânica na Universidade de
Yale, voltou ao Brasil para mergu-
lhar de cabeça na constituição da
Extracta Moléculas Naturais S.A.
Essa pequena empresa, instalada
no Pólo Bio-Rio, no Fundão, utiliza
a técnica da biprospecção para
buscar na flora brasileira princípios
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ativos vegetais que possam se
transformar em medicamentos,
agroquímicos ou cosméticos. O
primeiro cliente da Extracta é a
multinacional Glaxo, para a qual a
empresa acaba de identificar dez
moléculas com potencial aplicação.
“No Brasil, quando se fala em
pesquisa, o pessoal pensa logo em

pesquisa básica. Menosprezam a
pesquisa aplicada e olham de
banda quem trabalha na indústria.
Mas eu sei que, à medida que au-
mentamos o banco de dados da Ex-
tracta, estamos agregando valor à
biodiversidade brasileira", orgulha-
se Renata. 

Vizinha à Extracta no Fundão,
funciona a Criopraxis Criobiologia
Ltda. A empresa dedica-se a esto-
car materiais biológicos em baixís-
simas temperaturas, e seu principal
serviço é o banco de células-tronco
de cordão umbilical, que oferece
aos pais de recém-nascidos a pos-
sibilidade de fazer uma espécie de
“poupança genética" para os filhos.
As células-tronco dos bebês ficam
armazenadas a 196º C negativos,

para, em caso de necessidade, se-
rem utilizadas em futuras terapias
gênicas. Criada em maio de 2001, a
Criopraxis já tem 300 clientes no
Rio e está abrindo representações
em outros estados. Resultou de
uma associação entre dois peque-
nos empresários da área farmacêu-
tica e o cientista Radovan Boroje-

vic, um dos maiores especialistas
do país em células-tronco. Como
professor da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) em re-
gime de dedicação exclusiva, Ra-
dovan não pode se envolver na ad-
ministração da Criopraxis. Entre-
gou a coordenação técnica da em-
presa a uma discípula, a bióloga
Silvia Azevedo, 32 anos. “O discur-
so no meio acadêmico é que cien-
tista que trabalha para empresa é
mercenário, não se preocupa com o
bem da comunidade. Mas eu aplico
meus conhecimentos num empre-
endimento que dá retorno para a
sociedade. Retorna como emprego,
porque a gente absorve a mão-de-
obra que a universidade forma",
diz Silvia. 

“É isso mesmo", ecoa Maurício
Guedes, diretor da incubadora de
empresas da Coppe. “Não podemos
ficar eternamente sonhando que um
investidor estrangeiro virá montar
fábricas e gerar empregos para nós.
Temos que mobilizar o capital in-
telectual que acumulamos." Guedes
é um entusiasta do movimento de
formação de incubadoras de empre-
sas de base tecnológica, iniciado no
país há 15 anos e que resultou na
formação de 234 incubadoras, nas
quais estão abrigadas cerca de
1.700 empresas que recebem inves-
timentos anuais de R$ 20 milhões.
Cerca de 10 mil pessoas trabalham
hoje em empresas geradas nas in-
cubadoras. 

Os números parecem pequenos
considerando os 15 anos de exis-
tência do movimento. Mas, para
Guedes, um dos principais resulta-
dos da ação das incubadoras é a
cultura do empreendedorismo que
se espalha entre os estudantes bra-
sileiros. Antonio Paes de Carvalho,
pesquisador do Instituto de Biofísi-
ca da UFRJ e veterano empreende-
dor (criou, no começo da década de
80, a Bioplanta, uma das primeiras
empresas de biotecnologia do país,
mais tarde vendida à multinacional
Agroceres, e é um dos sócios con-
troladores da Extracta, que nasceu
incubada no Bio-Rio), concorda
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RENATA KOVER, DOUTORA PELA UNIVERSIDADE DE

YALE, RETORNOU AO BRASIL PARA MONTAR EXTRACTA,

NO PÓLO BIO-RIO. A EMPRESA BUSCA NA FLORA

BRASILEIRA PRINCÍPIOS ATIVOS PARA A PRODUÇÃO 

DE COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS AGROQUÍMICOS
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que as incubadoras não foram ca-
pazes de mudar substancialmente o
panorama da inovação tecnológica
no país. Mas diz que faltou exata-
mente a política industrial e tec-
nológica de apoio às empresas ino-
vadoras, capaz de dar sustentação
ao trabalho das incubadoras.

De qualquer forma, o germe do
empreendedorismo parece mesmo

estar se espalhando entre estu-
dantes e professores. Uma das mais
bem-sucedidas empresas de base
tecnológica do Rio de Janeiro é a
Choice Technologies S.A., criada há
menos de uma década por três
jovens na casa dos 20 anos, então
estudantes de engenharia de com-
putação da PUC-Rio, para desen-
volver softwares de inteligência

empresarial. A empresa, que hoje
tem 50 funcionários e clientes do
porte da Xerox, Caixa Econômica
Federal, Embratel e Telemar, não
passou pela incubadora da PUC-
Rio, mas mantém parcerias em pro-
jetos com a universidade, da qual
seu presidente, Denis Maciel Maia,
30 anos, é professor da disciplina
de Empreendedorismo. 

Outro sinal do esforço realizado
pela academia para se adequar aos
novos tempos são os escritórios de
patentes instalados em universi-
dades e centros de pesquisa. Um
dos pioneiros é o da Fundação Os-
waldo Cruz, criado no final da dé-
cada de 80 e que hoje contabiliza
94 pedidos de patentes depositados
no Brasil e no exterior. Um dos
mais recentes é o da Universidade
Federal Fluminense (UFF), que
acaba de depositar seus dois pri-
meiros pedidos. “As grandes em-
presas que trabalham com tecnolo-
gia de ponta monitoram os bancos
de patentes no mundo todo. Não
querem nem conversa com institui-
ção de pesquisa que não tem pa-
tentes depositadas", justifica a res-
ponsável pelo escritório da Fiocruz,
a socióloga Maria Celeste Emerick.
Coordenadora da Repict, uma rede
criada em maio de 1998 para ofere-
cer suporte a universidades, insti-
tuições de pesquisa tecnológica e
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As agências estaduais de fomento também estão incorporando a ino-
vação tecnológica em seus planos de ação. A FAPERJ tornou-se a pri-
meira fundação de amparo à pesquisa do Brasil a ter uma diretoria de
Tecnologia. Sua meta principal é ajudar a disseminar a cultura da inova-
ção no estado do Rio. 
Criada em março de 2002, a diretoria tecnológica tem em funcionamento
três — de um total de cinco aprovados — programas de incentivos: o PGT (de
auxílio a projetos de geração e consolidação de novas tecnologias, com
verbas de até R$ 40 mil por projeto); o PBT (de bolsas de inovação tec-
nológica, com valores entre R$ 1.200 e R$ 2 mil, para pagar consultorias de
pesquisadores a empresas pequenas e médias); e um programa de apoio a
plataformas tecnológicas e arranjos tecnológicos locais. 
Os programas vêm em boa hora. Cláudia Pavani, sócia da Pavani &
Deutscher — empresa especializada em encontrar caminhos para outras
empresas desenvolverem novos produtos — detecta o acanhamento das
empresas fluminenses. Embora sediada no estado do Rio, a Pavani &
Deutscher tem a maior parte de seus clientes em outros estados: 40% em
Minas Gerais e 30% em São Paulo, Paraná e Brasília. Por isso, nunca recor-
reu ao crédito da FAPERJ.  
Alheias ao processo de inovação, empresas fluminenses deixam de agregar
valor a produtos e serviços e, conseqüentemente, não “revolucionam” o
mercado, multiplicando os negócios. Esse efeito acaba se estendendo para
a economia global do estado. Mas há os que apostam em mudanças: a Mó-
dulo Security Solutions, por exemplo, decidiu investir em novos produtos
fora de sua linha de segurança de informações. Para isso, com o auxílio da
Pavani & Deutscher, desenvolveu para Internet uma metodologia que já era
utilizada internamente, o Pesi (Plano Executivo de Segurança da Infor-
mação). Trata-se do planejamento do serviço a ser realizado e a documen-
tação de todas as fases do processo, englobando ainda a utilização de
equipes mistas de trabalho (do cliente e da Módulo) e transferência de
tecnologia. A mudança ajudou a empresa a alcançar um faturamento
anual de R$ 40 milhões em 2001, contra R$ 3 milhões registrados antes de
tomar a decisão, em 1996.

DENIS MACIEL MAIA, 30 ANOS, É PRESIDENTE DA

CHOISE TECHNOLOGIES S.A., EMPRESA CRIADA

HÁ DEZ ANOS POR ESTUDANTES DE ENGENHARIA
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empresas no que diz respeito à pro-
priedade intelectual, Celeste diz
que uma das dificuldades para tra-
balhar com propriedade intelectual
na área acadêmica é a necessidade
de visão gerencial e estratégica da
instituição como um todo, o que
não é comum nessas instituições.

Do lado das empresas tradi-
cionais, já estabelecidas, as mu-
danças são mais tímidas. É certo
que muitos empresários já não
vêem o cientista como alguém que
vai necessariamente torrar seu di-
nheiro em projetos demorados e de

resultado nebuloso; e a maioria já
inclui o investimento em inovação
tecnológica entre os requisitos para
a competitividade no mundo glo-
balizado, como mostrou recente
pesquisa da Confederação Nacional
da Indústria. Mas, na prática, os
casos de interação entre academia
e empresas ainda são honrosas ex-
ceções. “No meio empresarial, ain-
da não há percepção generalizada
de que o conhecimento gerado no
Brasil é importante para a competi-

tividade das empresas. Nos últimos
20 anos, as universidades evoluíram
culturalmente mais que as empre-
sas. Hoje se orgulham da relação
que têm com a economia regional e
com a sociedade", diz Maurício
Guedes. 

Até muito recentemente, os
exemplos mais significativos de in-
teração entre empresas e centros de
pesquisa envolviam quase exclusi-
vamente estatais ou ex-estatais,
como a Petrobras e a Embraer, res-
pectivamente. É o caso da Coppe e
sua parceria de 30 anos com a
Petrobras. Os investimentos da es-
tatal em pesquisa e desenvolvi-
mento lhe permitiram enfrentar
galhardamente o fim do monopólio
do petróleo. E, de quebra, resul-
taram num efeito multiplicador
sobre seus fornecedores. Um exem-
plo é a Atri-Nylox, indústria flumi-
nense de porte médio, para a qual
a Coppe transferiu tecnologia para
a produção de tubos usados na ex-
ploração de petróleo no mar, o que
a capacitou a concorrer num mer-
cado de US$ 500 milhões anuais,
até então só disputado por grandes
empresas estrangeiras.

Agora, no bojo das crescentes
pressões provocadas pela compe-
tição no mercado internacional,
começam a surgir outras experiên-
cias. Fernando Rizzo, vice-decano
do Centro Técnico-Científico da
PUC-Rio e professor do Departa-
mento de Ciências dos Materiais e
Metalurgia, coordenou uma rede
cooperativa financiada pela Finep
que envolveu 20 instituições de
pesquisa e 32 indústrias da área
metal-mecânica em 41 projetos de
pesquisa. Um dos mais reluzentes
resultados da rede — a qual formal-
mente funcionou durante três anos,
mas na prática continua a existir —
foi a criação do Centro de Desen-
volvimento de Cilindros da Aços
Villares, instalado fisicamente den-

tro da Universidade de São Paulo e
para o qual trabalham também a
PUC-Rio, o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas e a Universidade Fe-
deral de Uberlândia. A Villares de-
cidiu investir na criação de seu pró-
prio centro de pesquisas ao perceber
que pequenas inovações que havia
feito em seus cilindros, até então
produzidos apenas com base em
tecnologia comprada aos japoneses,
lhe haviam dado um importante
diferencial no mercado externo. 

Relações delicadas
Rizzo atribui o sucesso do rela-
cionamento dos pesquisadores com
a Villares ao fato de a empresa ter
realmente inserido a inovação tec-
nológica em sua estratégia de ne-
gócios. Os cientistas dispõem de in-
terlocutores técnicos capazes de
falar a mesma linguagem e as de-
cisões são tomadas no alto escalão
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REDE COORDENADA POR FERNANDO RIZZO

RESULTOU NA CRIAÇÃO DO CENTRO DE CILINDROS

DA AÇOS VILLARES

CÂMARA HIPERBÁRICA: ÚNICA NA AMÉRICA DO

SUL CAPAZ DE SIMULAR AMBIENTE SUBMARINO

ATÉ 5 MIL METROS DE PROFUNDIDADE
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da empresa. “Tem de ser alguém
com o poder de decidir que vai
botar dinheiro em pesquisa e espe-
rar três, quatro anos pelo retorno",
diz ele. 

É aí que mora a dificuldade. “Os
problemas da empresa brasileira
são de sobrevivência imediata.
Nessas circunstâncias, P& D fica em
segundo plano", diz Cylon Gon-
çalves da Silva, pesquisador do
Laboratório Nacional de Luz Sín-
crotron (LNLS), instituição federal
situada em Campinas. Cylon é in-
suspeito para falar. Foi um dos
principais organizadores do Livro
Verde do MCT, o documento que
diagnosticou a falta de corres-
pondência entre a crescente
produção científica e a limita-
da produção de inovação tec-
nológica. 

Mas nem sempre o entra-
ve é de natureza econômica.
Cláudia Pavani, sócia da Pa-
vani & Deutscher, tem empre-
sas do setor de tecnologia co-
mo principais clientes. Basica-
mente, sua empresa aponta ca-
minhos para outras compa-
nhias na criação de novos pro-
dutos e serviços. A consultora
identifica a falta de receptivi-
dade das diretorias como prin-
cipal barreira, e não a falta de
linhas de crédito, como muitos
defendem. “As pessoas que
tomam decisões têm de estar aber-
tas a mudanças. Falta esse perfil nas
empresas", argumenta Cláudia. Se-
gundo a economista, suas clientes
não encontram problemas com fi-
nanciamento — a principal linha
usada é do ProSoft, do BNDES —,
desde que estejam estruturadas e
tenham um bom plano de negócios.

Há dificuldades de outra ordem
no delicado reino das relações en-
tre ciência e empresa. Os fundos
setoriais, que exigem a apresen-
tação de projetos conjuntos, podem

se tornar uma arena para a disputa
de controle sobre os recursos. Mais
de uma vez, líderes empresariais
sugeriram que, sendo as empresas
o lugar da inovação tecnológica, a
elas deveria caber a decisão de
como utilizá-los. “Isso é perigoso",
diz Fernando Rizzo. “No exterior,
as empresas estão cheias de Ph.D.
Aqui, não. No Brasil, quem faz
coisa nova é a universidade. A em-
presa está tão preocupada em so-
breviver que só segue a trilha do
que está dando certo", diz ele. 

Por conta disso, há diferenças
entre o que cada lado entende por
inovação. A Federação das Indús-

trias do Estado do Rio de Janeiro
(Firjan), que mantém um Conselho
Empresarial de Tecnologia e ajudou
a criar a Sociedade Brasileira Pró-
Inovação Tecnológica (Protec), tem
uma visão bastante abrangente do
conceito. “Uma empresa que com-
pra novas máquinas está inovando
em seu processo de produção, e te-
mos muitas empresas fazendo isso.
Já o número das que aplicam em

inovação tecnológica, inovação pa-
ra o mercado, é pequeno", explica o
diretor de Tecnologia da Federação
das Indústrias, Oswaldo Guimarães.
“Tudo que é novidade para uma
empresa, a Firjan considera ino-
vação." Ele cita como exemplo a in-
dústria de pedras ornamentais do
Noroeste fluminense. “As empresas
adquiriram novas máquinas. Com
isso, aumentaram as exportações e
o faturamento."

Ângela Uller, diretora de Tec-
nologia e Inovação da Coppe, tem
uma visão bem diferente. Ela dis-
tingue a inovação em incremental
e radical. A primeira consiste em

pequenas modificações num
produto ou processo — por
exemplo, um novo desenho
para a asa de um avião. A se-
gunda é aquela que substitui
inteiramente um produto ou
processo, expulsando-o do
mercado — como o computa-
dor pessoal fez com a má-
quina de escrever e o celular
fez com o pager. E, para Ân-
gela, uma cultura forte em
inovação tecnológica depen-
de da existência de um mer-
cado consumidor igualmente
forte e exigente. 

Cientistas que já se acos-
tumaram a interagir com em-
presas consideram essencial a
formulação de uma política

industrial em cujo centro esteja a
inovação tecnológica. “No Brasil,
sempre cometemos o erro de inves-
tir ora em ciência e tecnologia, ora
em política industrial. A verdade é
que temos de fazer as duas coisas
ao mesmo tempo", diz Ângela. Ela
lembra ainda que, considerando
que boa parte do parque industrial
brasileiro foi vendido a empresas
estrangeiras, é preciso que a políti-
ca industrial contenha mecanismos
para estimular as multinacionais a
trazerem seus centros de pesquisa
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para cá. Do contrário, estaremos
condenados a eternamente produ-
zir commodities e raros produtos
acabados de alto valor tecnológico.
Um estudo da Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo (Fiesp)
e da Associação Nacional de Pes-
quisa, Desenvolvimento e Enge-
nharia das Empresas Inovadoras
(Anpei) mostra qual é, em moeda
sonante, a diferença entre produzir
commodities e bens de alto conteú-
do tecnológico: os produtos agríco-
las valem, em média, 30 centavos
de dólar por quilo, enquanto os
satélites valem US$ 50 mil (ver
tabela).

Sementes plantadas
Do lado das políticas de governo,
foram plantadas sementes. É ver-
dade que os constrangimentos da
economia mantiveram curtas as
verbas públicas para a pesquisa. Os
desembolsos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (FNDCT), por exemplo, o
qual inclui os fundos setoriais,
foram de R$ 323 milhões em 2002,
pouco acima dos R$ 318 milhões
de 2001. Mas, no geral, o orçamen-
to do Ministério da Ciência e Tec-
nologia, de R$ 2,5 bilhões, per-
maneceu “contingenciado": até o
começo de dezembro só tinha sido
liberado de fato R$ 1,3 bilhão. 

Foram, contudo, introduzidos
nos sistemas de financiamento à
pesquisa mecanismos que contri-
buem para a mudança de cultura.

O primeiro é a própria con-
cepção dos fundos setoriais. Antes,
os recursos geridos pela Finep des-
tinados à comunidade acadêmica e
às empresas ficavam em fundos
separados. Agora, os projetos can-
didatos a financiamento têm de ser
apresentados em conjunto. 

No apagar das luzes do governo,
o Congresso Nacional aprovou a
Medida Provisória 66, enviada pelo

Executivo meses antes, que concede
abatimentos no Imposto de Renda e
na Contribuição Social sobre Lucro
Líquido às empresas que desen-
volverem produtos inovadores. 

Para as pequenas empresas
emergentes, às quais o financiamen-
to continua de acesso difícil, a Finep
criou mecanismos para estimular a
entrada de capital de risco. Trata-se
de uma incubadora de fundos para
apoiar a criação de novos fundos
para investimento de risco em em-
presas inovadoras; e um programa,
batizado de Fórum de Capital de
Risco, que seleciona e prepara em-
presas candidatas a receber esse tipo

de investimento e as apresenta a po-
tenciais investidores. De mais de mil
empresas que se apresentaram, 69
foram escolhidas, e seus adminis-
tradores receberam treinamento pa-
ra melhorar planos de negócios, ne-
gociar com investidores e entender
acordos de acionistas.

Além disso, a Finep fez um acor-
do com a Bovespa para estimular a
abertura de capital de empresas. O
objetivo é ajudar a fortalecer o mer-
cado de capitais no Brasil, para que
os futuros investidores de risco nas
empresas tecnológicas tenham onde
vender suas ações. O capital de risco
precisa ter mecanismos de entrada e
de saída. 

E, apesar do chamado “risco
Brasil", grandes investidores co-
meçam a aparecer. Em São Paulo, o
grupo Votorantim criou o Votoran-
tim Ventures, um fundo de risco
com capital de US$ 300 milhões,
para aplicar em empresas de infor-
mática, telecomunicações, bioin-
fomática e biotecnologia. Uma delas
é a Alellyx, fundada em Campinas
por pesquisadores ligados ao projeto
do seqüenciamento do genoma da
bactéria Xyllela (daí o nome da em-
presa, Xyllela ao contrário). Outro
peso pesado é a Eccelera, holding de
investimentos em tecnologia de um
grupo venezuelano, que chegou ao
Brasil há três anos com US$ 40 mi-
lhões para financiar o desenvolvi-
mento de produtos com potencial
de exportação.

Em dezembro, foi inaugurado o
Centro de Biotecnologia da Ama-
zônia, empreendimento conjunto
do governo federal, do governo es-
tadual da  Amazônia e de empresas
privadas. Vai comandar uma rede
nacional de laboratórios de biotec-
nologia para desenvolver produtos
baseados na biodiversidade da
região e do interesse das indústrias
de bebidas, cosméticos e medica-
mentos. Sua construção custou ao
governo federal R$ 14 milhões. Um
convênio já assinado com a Pepsi
do Brasil vai lhe garantir R$ 4 mi-
lhões nos próximos cinco anos
para o desenvolvimento de extra-
tos concentrados para bebidas não-
alcoólicas. Outros convênios foram
firmados com os fabricantes da
Coca-Cola, das cervejas Schinca-
riol, Brahma e Antarctica e com a
associação brasileira das empresas
de higiene pessoal, perfurmaria e
cosméticos.

São todos sinais alvissareiros.
Só precisam ter continuidade.

Terezinha Costa 
com colaboração de Fábio Nascimento
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Segmento US$/kg

Agrícola 0,30

Automotivo 10,00

Eletrônico 100,00

Defesa (foguetes) 200,00

Aeronáutico (aviões) 1.000,00

Defesa (mísseis)/celulares 2.000,00

Espaço (satélites) 50.000,00

Fonte: Fiesp/Anpei

COMPARAÇÃO DA AGREGAÇÃO DE VALOR


