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Na realidade histórica, o Estado social decerto 
não foi empecilho ao crescimento econômico. 

Pelo contrário, acompanhou-o e lhe deu apoio. 
Foi o Estado social que representou, 

principalmente (mas não só) na Europa, uma 
síntese feliz entre democracia política, livre 

mercado, progresso científico e justiça social. Foi 
também ele que produziu, entre os cidadãos, 

condições de saúde melhores que as de qualquer 
outro sistema. Na realidade atual, depois de (...) 

anos de hegemonia neoliberal, não há 
demonstração alguma de que as promessas 

neoliberais de melhora da saúde e da assistência 
médica se tenham cumprido. Pelo contrário: o 

progresso havido nas décadas anteriores foi 
retardado e cresceram todas as desigualdades 

(Berlinguer, 1999). 
 

Este capítulo aborda a visão que a Direção 
Executiva Nacional da Asfoc-SN tem sobre a 
Fiocruz; sobre o avanço do neoliberalismo no 
mundo e a crise que atinge o país; as relações entre 
mercado e Estado; o papel da saúde, da ciência e 
tecnologia como indutores de um desenvolvimento 

 
1 Carlos Fidelis Ponte. Diretor da Asfoc-SN (Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz). 

que se pretende inclusivo e sustentável; e o desenho 
de país desejado e possível. As posições aqui 
defendidas podem ser encontradas nos nossos 
jornais, nas publicações do Sindicato nas redes 
sociais, nos panfletos e discursos dos dirigentes da 
Asfoc-SN no Congresso Nacional, nas ruas e 
praças e nos fóruns e oficinas de que participamos.    
 

1. Patrimônio do povo brasileiro 
 

A Fiocruz é um patrimônio do povo brasileiro. 
Uma Instituição estratégica de Estado que reúne 
áreas fundamentais para o enfrentamento da 
situação sanitária e epidemiológica do país. Um 
complexo científico e tecnológico com forte 
componente sinérgico entre os seus diversos 
campos de atuação. Sinergia encontrada em 
arranjos produtivos observados em outras partes do 
mundo como aqueles localizados no Vale do 
Silício, nos EUA, ou em Shenzhen, na China. Uma 
Instituição dedicada aos estudos avançados nas 
áreas de saúde, ciência e tecnologia como 
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elementos propulsores do desenvolvimento 
socioeconômico.  

Engana-se quem pensa que Oswaldo Cruz tinha 
como objeto de estudo somente as doenças 
tropicais ou o quadro sanitário do país. De fato, seu 
projeto certamente incluía tais preocupações. 
Entretanto, seus objetivos, assim como os da 
Instituição que ele criou, sempre foram e 
continuam a ser bem mais largos. Sempre visaram 
dotar o país de uma estrutura de ciência e 
tecnologia à altura daquelas encontradas nas mais 
ricas e avançadas potências mundiais. Dignidade e 
desenvolvimento humano, autonomia nacional, 
saúde, educação, ciência e tecnologia são metas 
perseguidas por um olhar que desde o início buscou 
(re)descobrir o país. 

Oswaldo Cruz inaugura uma nova concepção 
de ciência no Brasil. Uma concepção acompanhada 
por uma nova forma de organização e exercício da 
ciência. Uma ciência inteiramente dedicada ao 
interesse público e à autonomia nacional.  Uma 
ciência que esquadrinha o território e as condições 
de vida da população. Um olhar atento e criterioso 
que alarga as fronteiras do conhecimento, ao 
mesmo tempo em que descobre e revela os males e 
os problemas que desafiam o desenvolvimento 
econômico e social da nação. Uma ciência que se 
coloca como parte da solução dos problemas, 
assumindo o seu lugar na linha de frente na 
conquista de condições dignas de saúde e vida. 
Uma vida produtiva, capaz de realizar plenamente 
suas potencialidades e participar dos benefícios do 
progresso econômico.  

As lentes de Manguinhos sempre estiveram a 
serviço da construção de um projeto de nação que 
tenha por base o desenvolvimento sustentável e a 
responsabilidade social. Essa preocupação se 
expressa, desde muito cedo, nas expedições 
enviadas às áreas distantes do litoral antes isoladas 
e na presença da Fiocruz em todas as regiões do 
país. Um país de dimensões e diversidades 
continentais, onde a Fiocruz se coloca como uma 
presença nacional.  

A partir dos estudos realizados nesse vasto 
território, a Instituição procura contribuir para 
resolução dos problemas regionais, bem como na 
formulação de políticas públicas que atendam as 
demandas nacionais nos campos da saúde, da 

ciência e da tecnologia. A Instituição atua na 
proposição de políticas públicas, na pesquisa, na 
produção, no ensino e na assistência. Assim foi 
desde os seus primeiros passos. Um modelo de 
sucesso de organização da ciência que completará 
120 anos em maio de 2020. 

Ao revelar as mazelas que atingiam grande 
parte do país, a Instituição deu início a um grande 
debate sobre a responsabilidade do Estado e das 
elites dirigentes quanto à origem e a manutenção 
das péssimas condições em que se encontravam 
amplas camadas da população brasileira. Um 
debate que tinha como centro a identidade nacional 
e a construção de um projeto para a nação. Dotada 
de ricas coleções científicas e acumulando um 
acervo inestimável de informações sobre o país, a 
Instituição sempre procurou antecipar-se às 
demandas a ela dirigidas, investigando as causas 
das mazelas nacionais, ao mesmo tempo em que se 
apresentava como parte da solução do problema 
por ela descoberto. 

Criado em um país agroexportador, com 
uma indústria tardia e ainda incipiente, o Instituto 
Soroterápico Federal, instituição de origem da 
Fiocruz, cedo mostrou sua vocação para se 
transformar em uma instituição fundamental no 
esforço de superação da dependência científica e 
tecnológica que marcava o Brasil no início do 
século XX.  Sintonizado com os progressos 
ocorridos nos mais avançados centros de pesquisa 
do mundo, o instituto não ficou atrás daqueles que 
lhes serviam de exemplo, ganhando em um curto 
espaço de tempo o reconhecimento internacional 
como uma das grandes escolas de medicina 
experimental do mundo. Um centro de reflexão 
científica, formador de pesquisadores e produtor de 
insumos e defensivos para a saúde pública. 

Atenta aos problemas nacionais, a 
Instituição rapidamente deu provas inequívocas de 
seu valor: foi responsável pela eliminação de surtos 
epidêmicos de varíola, febre amarela e peste 
bubônica, que atingiam importantes cidades 
brasileiras; descobriu e desvendou o ciclo de 
transmissão da Doença de Chagas, flagelo 
endêmico no interior do país; respondeu pelo 
saneamento dos portos de nosso vasto litoral e teve 
participação marcante na mudança da imagem 
negativa projetada pela capital da República. Com 
a atenção voltada para a enorme biodiversidade de 
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nossas vastas regiões, enviou expedições 
científicas aos mais longínquos rincões do nosso 
território.  Combatendo a malária, a febre amarela, 
a Doença de Chagas e outras enfermidades, atuou 
no apoio a grandes empreendimentos no interior do 
país, como as obras contra a seca e a construção de 
estradas de ferro que tinham por finalidade escoar 
a produção e integrar regiões remotas aos mercados 
e circuitos produtivos nacionais e internacionais. 
Apresentou contribuição decisiva para salvar a 
pecuária bovina brasileira e sul-americana ao 
desenvolver a vacina contra a peste da manqueira, 
moléstia que regularmente dizimava os rebanhos 
do continente. Desde muito cedo lutou pela criação 
de uma pasta específica para a Saúde. Na segunda 
metade do século XX foi responsável pela 
incorporação e fabricação de vacinas para debelar 
as epidemias de Varíola, Meningite, Poliomielite, 
Sarampo, Febre Amarela, entre outras. Isolou o 
vírus HIV-1, passo importantíssimo para estudar a 
AIDS e colaborar no combate à epidemia 
observada na década de 1980. Ainda nos anos 80, 
a Instituição participou ativamente da afirmação da 
saúde como um direito constitucional do cidadão e 
um dever do Estado e da construção do Sistema 
Único de Saúde. Mais recentemente, teve atuação 
decisiva no combate à epidemia de Zika e no 
desvelamento das relações entre a doença e a 
Microcefalia. Contribuiu, portanto, para a defesa 
da saúde das populações e para a integração 
econômica do nosso território.  

Integrante do projeto inaugurado por Oswaldo 
Cruz em 1900, a Fiocruz, Instituição centenária, 
acumula rica e sólida experiência em todo o 
território nacional, estendendo também sua área de 
atuação para a esfera internacional, onde tem 
atuado em colaboração com governos e organismos 
internacionais. Recentemente reforçou os seus 
laços com a ONU e suas agências e vai integrar a 
equipe de pesquisadores da base brasileira 
Comandante Ferraz, na Antártica. Uma Instituição 
com uma agenda de trabalho amplamente 
comprometida com as urgentes e pesadas 
demandas da saúde pública e com o 
desenvolvimento científico e tecnológico nacional. 
Ao atuar na fronteira do conhecimento, a Fiocruz 
traz no seu DNA a marca de uma Instituição 
dinâmica que não fica acuada ao enfrentar desafios. 
Uma Instituição com capacidade para ousar, 
planejar e realizar.  Uma Instituição que, ao 

lembrar a sua história, reafirma que a saúde tem um 
lugar central e prioritário, nas discussões sobre o 
presente e o futuro do país. Uma Instituição com 
credibilidade e reconhecimento nacional e 
internacional. Uma Instituição que orgulha seus 
servidores e todos os brasileiros. 
 

2. A força de trabalho da Fiocruz 
 

Os trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz 
guardam em si forte sentimento de espirito público 
e comprometimento com a promoção e a defesa da 
saúde da população brasileira. Por força do 
conceito de saúde que adotamos, estamos 
comprometidos também com a construção de um 
projeto civilizatório para o país. Um projeto 
soberano e inclusivo que tenha o bem-estar da 
sociedade como objetivo central e prioritário do 
desenvolvimento.   

A Asfoc-SN, representação sindical dos 
trabalhadores da Fiocruz, acredita na capacidade 
do Brasil superar o atual momento de crise. 
Acreditamos que é possível construir um país mais 
justo e sintonizado com os valores da civilização e 
da dignidade humana. Acreditamos na 
possibilidade de construção de um projeto de 
desenvolvimento nacional inclusivo. Um projeto 
que tenha o bem-estar da sociedade como elemento 
central e orientador das demais políticas públicas. 
Um caminho responsável, socialmente justo e 
ambientalmente sustentável. Um projeto que, 
contrariando a ideia de Estado mínimo, advogue a 
existência de um Estado necessário que não fuja às 
suas atribuições precípuas de defensor da vida, de 
promotor da paz, da justiça e da cidadania. Um 
Estado laico garantidor da tolerância religiosa. Um 
Estado que, ao zelar pelo interesse da maioria da 
sociedade, não descuide dos direitos das minorias e 
dos vulneráveis. Um Estado soberano e 
democrático. Dotado de um serviço público de 
qualidade e à altura dos seus desafios e de suas 
atribuições. Um serviço público que, além de 
contribuir para o desenvolvimento socioeconômico 
do país, sirva de lastro e garantia ao exercício pleno 
dos direitos da cidadania.  

Acreditamos que o primeiro e principal dever 
do Estado é a defesa da vida e do bem-estar-social.  
Acreditamos igualmente que o Estado tem um 
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papel estratégico insubstituível na promoção do 
desenvolvimento socioeconômico do país. 
Especialmente nas áreas de saúde, educação, 
ciência e tecnologia que, juntamente com a 
indústria, reputamos como fundamentais para a 
obtenção de oportunidades e condições de vida 
dignas para todos. Compreendemos que uma 
articulação eficiente, como prevê o conceito de 
Complexo Econômico e Industrial da Saúde, entre 
as políticas de saúde, educação, ciência, tecnologia 
e industrialização, pode, ao mesmo tempo em que 
atende demandas sociais extremamente relevantes, 
alavancar processos de crescimento econômico, 
reduzir déficits na balança comercial, criar 
empregos e plataformas de desenvolvimento 
autônomo e sustentável no Brasil. 
 

3. Uma conjuntura global adversa  
 

A crença na possibilidade de superação do 
quadro de crise, entretanto, não nos turva a vista. 
Sabemos das difíceis questões a serem enfrentadas 
e dos muitos interesses em jogo.  Que elementos 
são necessários mobilizar para garantir a 
autonomia nacional e a justiça social? Quais as 
alternativas à integração dependente? Como 
conciliar inserção externa, crescimento econômico 
e justiça social? É possível alcançar o bem-estar 
social sem crescimento econômico? É possível 
dinamizar a economia sem causar danos ao meio 
ambiente ou atacar direitos dos trabalhadores? São 
indagações que nos cobram respostas alicerçadas 
em conhecimento e no debate político orientado 
para o bem público. Sabemos que a competição 
internacional, ao exigir a redução de custos de 
produção, tende a transformar as relações de 
trabalho em relações análogas à escravidão.  

Sabemos também que os ganhos de 
produtividade, proporcionados pelos avanços 
tecnológicos, estão sendo apropriados pelas elites 
econômicas e, ao contrário de uma vida melhor 
para todos, estão gerando desemprego e miséria. 
Uma situação que constitui mais uma barreira ao 
desenvolvimento dos países periféricos, na medida 
em que mina os seus mercados internos e dificulta 
a superação do quadro de dependência que os 
caracterizam. 

De fato, o avanço neoliberal se dá em escala 
mundial, ameaçando seriamente direitos sociais e 
conquistas do Estado de bem-estar. Em seu 
caminho, crises humanitárias e econômicas, 
disputas de mercados e choques étnicos e culturais 
expressos na dramaticidade das guerras e das 
migrações forçadas de grandes contingentes em 
busca de segurança e um futuro melhor.   

Não ignoramos que o projeto civilizatório 
encontrou na ideologia do mercado um forte 
opositor. De fato, ao invés de uma aldeia global ou 
uma sociedade que cultiva a solidariedade e os 
laços de pertencimento e igualdade de direitos, 
estamos nos transformando em uma sociedade 
moldada como um mercado universal. Não 
obstante as muitas crises derivadas do mercado, a 
onda neoliberal tem alcançado um relativo sucesso 
na propagação de uma ideologia que valoriza a 
crença cega na capacidade resolutiva desse mesmo 
mercado. Um ente considerado onisciente, acima 
de tudo e de todos, e para o qual se deve conceder 
liberdade completa de ação. Uma instância 
definidora do futuro de todos. Acima dos 
nacionalismos, das religiões e dos valores da 
civilização, da condição humana, da solidariedade 
e da democracia. Um mecanismo autônomo e 
naturalizado que selecionará os fortes e aniquilará 
os fracos, os doentes, os cansados, os loucos, os 
incapazes, os revoltados e todos os demais que não 
se adaptarem, incluindo os fortes que perderem 
para outros mais fortes. O mercado, na qualidade 
de organismo autônomo que tudo sabe e tudo 
controla, vem se transformando em uma forte 
ameaça aos regimes democráticos, atuando como o 
fiel da balança que decide quem merece viver ou 
morrer. 
 

4. A crise no Brasil 
 

No plano interno, a crise econômica e política 
que atingiu o país tem se caracterizado pela rápida 
produção de graves retrocessos no que se refere aos 
direitos sociais, à soberania nacional e à capacidade 
do país competir no mercado internacional.  
Sob o pretexto de combater a corrupção, o grupo 
que tomou o poder pela via do impedimento da 
presidenta eleita, colocou em movimento uma 
agenda condizente com interesses de grandes 
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grupos internacionais. A legislação trabalhista foi 
duramente atingida e a aposentadoria seriamente 
comprometida. O pré-sal foi partilhado entre 
grandes conglomerados internacionais e a Embraer 
foi igualmente entregue.  A matriz de energia 
elétrica está prestes a passar para as mãos de capital 
estrangeiro e a Amazônia encontra-se sob risco de 
internacionalização.  

Paralelamente, o processo de 
industrialização segue estagnado e a economia 
passa por processos que os economistas chamam 
de desnacionalização da propriedade do capital e 
reprimarização da pauta de exportações. Os juros 
da dívida pública avançam sobre os recursos 
governamentais, consumindo quase metade do 
orçamento nacional, enquanto os investimentos em 
educação, saúde, ciência, tecnologia, infraestrutura 
e geração de empregos encontram-se congelados 
por 20 anos. Observa-se um verdadeiro sequestro 
do Estado.  

No plano internacional, deixamos uma 
posição de destaque tanto na arbitragem de 
conflitos como na qualidade de liderança dos 
países do Terceiro Mundo e de postulantes a um 
assento no Conselho de Segurança da ONU para 
assumir uma posição subalterna. Abandonamos 
uma estratégia contra-hegemônica e de 
independência, representada pela participação no 
BRICS, em função de um deslocamento 
subserviente e isolacionista da política externa em 
direção aos interesses econômicos e geopolíticos 
dos EUA. 

Fomos varridos por uma onda de 
intolerância, conservadorismo e violência de 
grandes proporções. A seletividade da justiça e a 
manipulação de informações promovida pela mídia 
não contribuíram para o aprimoramento das 
discussões sobre o diagnóstico e os rumos a serem 
seguidos pelo país. O debate ficou preso na esfera 
de discussão de propostas insanas, a exemplo dos 
projetos Escola Sem Partido e Future-se, 
destinados a destruir o senso crítico e capturar a 
atenção da opinião pública.  

Enquanto isso, a soberania nacional foi 
colocada à venda e o desemprego e a incerteza 
silenciosamente tomaram o lugar do otimismo e 
das conquistas obtidas com a Constituição de 1988 
e dos avanços alcançados pela nossa jovem 

democracia nos anos seguintes. O setor financeiro 
assumiu o rentismo como a sua principal fonte de 
reprodução e afastou-se das propostas 
desenvolvimentistas de combate à crise, cobrando 
a redução e o redirecionamento dos gastos públicos 
reais. Defensores do ajuste recessivo colocaram os 
investimentos na área social sob ataque, 
procurando retirar sua centralidade da elaboração e 
condução das políticas públicas.  

Quase um ano de governo e nada a 
comemorar. O desemprego bate recorde; cresce o 
número de moradores de rua; a desindustrialização 
se aprofunda; ciência, tecnologia e educação 
amargam cortes e contingenciamentos jamais 
vistos; a saúde agoniza enquanto prosperam as 
doenças crônico-degenerativas e se verificam 
surtos epidêmicos de enfermidades transmissíveis, 
muitas delas até então sob controle. A política 
ambiental é um verdadeiro atentado à ecologia e o 
uso largo e indiscriminado de agrotóxicos 
envenenam cotidianamente nossas mesas, nossos 
solos e nossos rios e bacias hidrográficas. O PIB 
em estagnação; o Estado ausente e precarizado; o 
serviço público sob fogo daqueles que querem 
negar direitos básicos da cidadania à população. A 
censura, o apagão estatístico, a violência e a 
ignorância substituem a inteligência, o debate 
civilizado e a produção e difusão do conhecimento. 
A imagem do país no exterior é péssima e nossa 
soberania encontra-se fortemente ameaçada. Com 
a Reforma da Previdência já aprovada, damos mais 
um passo em direção ao abismo social e ao 
abandono de todos. Rompem-se os laços de 
solidariedade expressos na Constituição de 1988. 
Presenciamos um ataque sem precedentes ao 
Estado de bem-estar, às instituições do Estado 
democrático de direito e à soberania do país. 

Deixamos de cuidar de nós e passamos a 
nos subordinar aos interesses do rentismo, das 
grades corporações internacionais e da geopolítica 
norte-americana. Empresários da fé transformam a 
religião em negócio e palanque a serviço do que há 
de pior em nossa sociedade. Apesar do uso das 
cores nacionais e dos discursos patrióticos 
inflamados contra a corrupção, estamos entregando 
o país; assistindo a compra de votos; ao nepotismo; 
convivendo com mecanismos fraudulentos de 
manipulação da opinião pública; com esquemas de 
enriquecimento ilícito; com o empoderamento de 
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milícias e com escândalos de uma justiça seletiva e 
empregada para fins políticos ilegítimos e 
totalmente contrários aos interesses do país e da 
sociedade. Não só os fins passam a justificar os 
meios, mas os próprios fins se mostram deletérios. 
Interesses paroquiais mesquinhos corroem as 
nossas melhores instituições. Naturaliza-se o 
obscurantismo, a hipocrisia, a demagogia e a 
mentira. A mediocridade se traveste de falsa 
dignidade e espírito público. Assistimos a um 
verdadeiro circo dos horrores. Uma redução do 
debate público a um espetáculo bufo de muito mau 
gosto. 

Nestas circunstâncias, a conta recai sobre a 
ampla maioria da população, beneficiando em 
contrapartida os interesses dos setores rentistas. Tal 
afirmação pode ser confirmada na análise da 
pesquisa Síntese de Indicadores Sociais 2017 – SIS 
2017, divulgada pelo IBGE em outubro de 2019. A 
pesquisa revelou que a pobreza no Brasil cresceu 
quase 4% – número de atingidos passou de 52,8 
milhões em 2016 para 54,8 milhões em 2017. Já a 
pobreza extrema aumentou 13%, passando a atingir 
15,3 milhões. Um quadro de deterioração das 
condições de vida que, infelizmente, tende a se 
acelerar. 
Cabe, portanto, a todos nós, cidadãos, lutar para 
reverter esse quadro e exigir que o Estado promova 
e garanta as condições para o pleno exercício da 
cidadania. Como servidores públicos, temos o 
compromisso ético, moral e legal de agir nesse 
sentido. 
 

5. Mercado e Estado: confronto ou 
complementariedade? 

 
Do ponto de vista da área da saúde, a integração 

de mercados trouxe consigo uma série de desafios 
relativos tanto às formas e velocidades de 
propagação das doenças, como aos mecanismos de 
produção do conhecimento, e de promoção e 
atenção à saúde. Atualmente, além das questões 
acarretadas pela ampliação das chamadas áreas de 
risco e pela reaparição e recrudescimento de 
antigas doenças até então tidas sob controle, a 
saúde pública se vê frente ao desafio de combater 
patologias emergentes sobre as quais, muitas vezes, 
não há ainda conhecimentos suficientes e estruturas 

organizacionais ágeis e capazes de orientar a 
formulação de respostas e a implementação de 
ações de combate mais eficazes.  

As péssimas condições de moradia da 
maioria das habitações populares, o 
armazenamento de alimentos, o lixo, a presença de 
esgoto não tratado e o cinturão de miséria que 
marca grande parte das periferias dos centros 
urbanos acabaram por transformar as cidades em 
verdadeiros celeiros de agentes nocivos ao homem. 
Um sobrevoo sobre os centros urbanos nacionais é 
o bastante para mostrar o oceano de favelas que 
cerca a maior parte das cidades brasileiras. São 
milhões de pessoas vivendo em meio a focos de 
doenças, em habitações precárias e inseguras, não 
atendidas por serviços de saneamento, 
fornecimento de água tratada e outros elementos de 
infraestrutura considerados básicos. 

Ao lado dos riscos à saúde e à dignidade 
humana, observam-se agressões em larga escala e 
de efeitos duradouros ao meio ambiente. Aos 
eventos criminosos protagonizados pela Vale em 
Mariana e Brumadinho se somam as queimadas na 
Amazônia e no Pantanal, que levaram a escuridão 
ao céu de São Paulo; o uso indiscriminado de 
agrotóxicos e a degradação do litoral nordestino 
por óleo.  

Os resultados do processo de globalização 
têm demonstrado a necessidade de enquadramento 
da saúde e do meio ambiente como partes 
inegociáveis do desenvolvimento. E, também, que 
estas são áreas de atenção estratégica essencial para 
o bem-estar das populações, para a segurança dos 
países e para o bom desempenho da economia. 
Campos cuja presença do Estado é fundamental e 
insubstituível. Setores que precisam ficar sob o 
abrigo e monitoramento do Estado. 

A configuração do mercado de vacinas e 
medicamentos demonstra que também nesse 
âmbito a integração econômica, possibilitada pelo 
processo de globalização, ampliou a assimetria 
entre as nações desenvolvidas e os demais países e 
trouxe consigo mais problemas do que soluções. 
Problemas decorrentes, entre outros aspectos, do 
crescimento acelerado da desindustrialização; da 
hegemonia do setor financeiro em detrimento dos 
segmentos produtivos e das políticas sociais. 
Gargalos resultantes das crescentes dificuldades 
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locais de concorrer em um mercado extremamente 
desigual; dos aspectos negativos resultantes da 
flutuação cambial; da especulação e das crises 
econômicas de caráter local ou global. 

O olhar sobre a história da Fiocruz indica 
que as dimensões que envolvem ciência básica, 
ciência aplicada e desenvolvimento tecnológico 
devem atuar de forma integrada e condizente com 
suas necessidades específicas. Indica também que 
uma vez destituída do segmento voltado para a 
produção e para o desenvolvimento tecnológico, a 
Fiocruz reduziria em muito a sua capacidade de 
contribuir para a promoção da saúde de vastos 
contingentes populacionais e, consequentemente, 
veria rebaixadas as condições de defesa da sua 
importância para o país. É notória e histórica a 
incapacidade governamental de se antecipar à 
eclosão de crises. A ausência de políticas de Estado 
nos coloca quase sempre alguns passos atrás no 
atendimento de situações emergenciais. Foi assim 
com a criação de Manguinhos no Rio de Janeiro e 
do Butantã em São Paulo para combater a chegada 
da peste bubônica. Foi assim também com a 
recuperação da Fiocruz diante da necessidade de 
resposta à epidemia de meningite que atingiu o país 
na primeira metade da década de 1970 e que 
redundou na criação de Bio-Manguinhos. 
Lembramos também o episódio envolvendo a 
empresa Sintex do Brasil, que fechou as portas e 
deixou o país às voltas com o desabastecimento de 
soros e vacinas, e a posterior criação do Programa 
de Autossuficiência em Imunobiológicos (PASNI), 
em 1985, para atender a uma grave crise de 
abastecimento e corrigir a total dependência 
brasileira da agenda de pesquisa e de produção dos 
grandes laboratórios internacionais produtores de 
vacinas.  

No que toca especificamente aos sistemas 
de seguridade social e aos sistemas de atenção à 
saúde, podemos observar que os programas de 
ajuste econômico impostos pela agenda neoliberal 
estão estimulando a fragmentação e a privatização 
desses sistemas, abrindo espaço para planos de 
saúde e de previdência privada, ambos os setores 
controlados pelo capital financeiro. Uma 
circunstância que, de acordo com alguns analistas, 
pode estar por trás do aumento do número de 
suicídios entre idosos em países como o Chile e a 
Coréia do Sul, em que tais medidas foram adotadas. 

Para seus críticos, o sistema, além de não garantir 
uma aposentadoria digna para todos, sobrecarrega 
o trabalhador já que, de acordo com o modelo 
perseguido, o empregador e o Estado estariam 
isentos de contribuir para a formação dos fundos de 
pensão a serem criados. Segundo os opositores, o 
regime de capitalização tende a só atender aos 
interesses das Administradoras dos Fundos de 
Pensão que ficam livres para especular com 
recursos obtidos compulsoriamente da população. 
Para eles, a insatisfação e os problemas observados 
no sistema do Chile podem ser agravados, em 
países como o Brasil, devido a condicionantes 
como o desemprego, a informalidade e a 
precariedade do mercado de trabalho, que muitas 
vezes impossibilitam a formação de poupança para 
fins de aposentadoria. 

Como já vem ocorrendo em muitas partes 
do mundo, a redução do alcance do Estado e o corte 
dos gastos e investimentos públicos, defendidos 
pelo pensamento dominante, tende a deixar 
desamparadas grandes contingentes populacionais 
dos países que, voluntária ou forçosamente, 
optarem pelas receitas econômicas recessivas 
propaladas pelos adeptos das políticas de 
austeridade como medida de combate ao déficit nas 
contas públicas.  

Não há como negar que estamos diante de 
um processo de concentração de renda que tem 
avançado sobre os recursos da seguridade social 
em seu sentido mais amplo. Segundo analistas de 
renome internacional, a opção pela austeridade tem 
efeitos catastróficos, que vão muito além dos 
empregos e da renda perdida nos primeiros anos. 
Na verdade, segundo eles, as estimativas mais 
confiáveis apontam para danos de longo prazo 
suficientemente grandes e bastante sólidos para 
comprometer fortemente o futuro do país.  Para 
muitos, a adoção de tais políticas atende aos 
interesses daqueles que lucram com a rolagem das 
dívidas públicas e com a aquisição, a baixo custo, 
de ativos privatizados pelos Estados endividados. 

É preciso esclarecer que, na visão da Asfoc-
SN, a produção de déficits pode conviver, de modo 
funcional, com o conjunto da economia. 
Consideramos que déficits produzidos para fazer 
girar a economia podem ser sanados pelo retorno 
das receitas derivadas do aquecimento do mercado. 
Por outro lado, déficits originários de rolagem de 
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dívidas e destinados, quase que exclusivamente, a 
remunerar o rentismo em detrimento do setor 
produtivo podem produzir um ciclo vicioso difícil 
de controlar e interromper. 

Em direção diametralmente oposta ao 
receituário recessivo, a Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 
(UNCTAD na sigla em inglês) propõe reativar a 
economia global por meio de medidas destinadas a: 
i) regulamentar e controlar a movimentação do 
capital; ii) promover maior equilíbrio nas relações 
internacionais e entre capital e trabalho; iii) 
promover a concorrência como estratégia de 
combate à formação de oligopólios e monopólios; 
iv) aumentar significativamente os recursos 
financeiros multilaterais e incentivar a 
capitalização dos bancos de desenvolvimento; v) 
equalizar a resolução das dívidas públicas; vi) 
flexibilizar os direitos de propriedade intelectual, 
principalmente aqueles relacionados à produção 
científica e tecnológica voltada para a saúde 
pública; vii) ampliar os gastos e investimentos 
públicos, notadamente em infraestrutura, meio 
ambiente e políticas sociais;  viii) gerar empregos; 
ix) aumentar salários conforme o aumento da 
produtividade; x) proteger as organizações 
sindicais; xi) recompor as receitas do Estado e x) 
desconcentrar a renda via combate à sonegação e 
instituição de sistemas de tributação progressiva 
sobre a propriedade e os rendimentos. 

Nessa mesma perspectiva, analistas têm 
observado que a associação entre capitalismo 
rentista e monopolista tende a reduzir o ritmo de 
inovações no mercado e, consequentemente, a frear 
o dinamismo econômico. Observa-se, ainda, um 
recuo na cota de crescimento dos ganhos do capital 
e do trabalho em relação à elevação dos ganhos 
originários de renda. Um declínio da atividade 
produtiva frente ao avanço do rentismo. A 
concentração daí derivada retira recursos do 
consumo, enfraquecendo a demanda que, por sua 
vez, desencoraja investimentos, inclusive em 
pesquisa e desenvolvimento, um ataque ao 
mercado interno, um jogo em que a imensa maioria 
perde. 

Integrante da Internacional de Serviços 
Públicos, federação sindical presente em 163 
países, a Asfoc-SN considera que a financeirização 
destrói as economias, minando os setores 

produtivos e gerando concentração de renda, 
desemprego e miséria. Considera também que os 
países em desenvolvimento se tornaram cada vez 
mais vulneráveis à crescente volatilidade dos 
mercados financeiros globais que incluem fluxos 
consideráveis de capitais especulativos. Na visão 
abraçada pela Asfoc-SN, a desregulamentação 
financeira nas economias emergentes tem levado à 
redução da proporção do reinvestimento, com 
consequências negativas para o crescimento 
econômico em longo prazo. Na perspectiva que 
adotamos, a concentração de renda e a estagnação 
dos salários estão na raiz dos problemas de 
desaceleração do comércio internacional. Nesse 
quadro, o enfraquecimento do multilateralismo 
aumenta a assimetria entre os países que se veem 
frente a aceitar acordos bilaterais impositivos. 
Defendemos, portanto, a agenda proposta pela 
ONU e o fortalecimento de agências como a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Defendemos também a revisão criteriosa 
das políticas de austeridade e a implementação de 
um projeto que pense a dinâmica das relações entre 
Estado, desenvolvimento econômico e sistemas de 
proteção social a partir dos impactos das políticas 
sociais sobre o crescimento econômico, e não 
somente deste último sobre as primeiras, como 
tradicionalmente se fez. Ou seja, um 
direcionamento voltado para a capacidade do 
conjunto de políticas sociais de promover e facilitar 
o crescimento, concomitantemente ao 
desenvolvimento social. 

Sabemos que o lucro é a meta final de todo 
empreendimento econômico. Sabemos que a 
autorregulamentação do mercado é uma falácia e 
que a radicalização da liberdade da iniciativa 
privada é a porta aberta para a entrada da barbárie 
e suas regras calcadas na força bruta, a exemplo das 
queimadas criminosas que consomem a Amazônia 
e do crescimento das milícias. 

De fato, deixadas livres de qualquer 
fiscalização ou constrangimentos legais, as 
empresas tendem a reduzir seus custos sem 
preocupação com questões relacionadas à proteção 
do meio ambiente e à saúde da população. 
Ultimamente, testemunhamos um forte ataque – 
principalmente dos setores extrativistas e dos 
produtores de commodities – aos estatutos e 
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instituições de proteção ao meio ambiente. 
Instituições e ambientalistas têm sido pintados 
como obstáculos ideológicos ao desenvolvimento. 
Setores conservadores têm tratado o aquecimento 
global como uma conspiração ambientalista ligada 
a posições políticas identificadas com a esquerda. 
Consideramos que estes argumentos são 
fortemente marcados por viés ideológico, que 
desconsidera o conhecimento científico e todas as 
evidências contrárias às suas atividades. 

O governo Bolsonaro ressalta, mesmo que 
de forma claudicante diante das pressões 
internacionais, a sua disposição para se retirar do 
Acordo de Paris de combate às mudanças 
climáticas. As metas da agenda 2030 encontram-se 
comprometidas tanto pela não adesão quanto pela 
consequente ausência de investimentos para atingi-
las. Áreas indígenas, quilombos e reservas 
florestais encontram-se ameaçadas. Defende-se a 
liberação da caça e dos agrotóxicos, ao mesmo 
tempo em que se ataca uma improvável e 
inexistente “indústria de multas”. O atual governo 
não esconde o seu desejo de flexibilizar a 
legislação de proteção ao meio ambiente e afrouxar 
as exigências para o licenciamento de 
empreendimentos como mineradoras, 
hidroelétricas e madeireiras. A imagem do país no 
exterior é péssima e a história já demonstrou que 
tal situação pode se concretizar em graves prejuízos 
para a economia do país - vale lembrar o esforço de 
Oswaldo Cruz em sanear a capital da República, 
cuja imagem comprometia a economia cafeeira. 
Estamos diante de uma redução drástica do 
chamado “softer power” brasileiro. 

Repudiamos a desregulamentação completa 
das relações trabalhistas e a exploração de recursos 
naturais. Repudiamos igualmente o modelo 
econômico baseado quase que exclusivamente na 
exportação de commodities. Um modelo 
imediatista, dependente e extremamente agressivo 
e predatório, cuja regra é exaurir o meio ambiente, 
como é o caso da mineração intensiva. Um modelo 
arcaico, em grande parte extrativista e totalmente 
carente de geração de valor agregado. Um modelo 
concentrador de riqueza, que aniquila biomas, 
ecossistemas e comunidades tradicionais. Um 
sistema produtor de pobreza. Um sistema que 
eterniza a dependência e trava o desenvolvimento 
científico, tecnológico e industrial do país. 

Trocamos commodities por produtos 
industrializados. Toneladas de ferro, urânio ou soja 
em troca de chips e outros produtos. Um modelo 
que associa extrativismo e rentismo a políticas de 
privatização. Um modelo que trabalha contra a 
autonomia tecnológica e a soberania nacional. 

O caso da Vale é emblemático. Criada em 1942 
por Getúlio Vargas, a empresa integrava, ao lado 
da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), um 
plano para alavancar o desenvolvimento industrial 
do país. Enquanto esteve sob controle do Estado 
brasileiro, a empresa cresceu (sem acidentes 
graves) e se tornou exemplo do potencial do poder 
público enquanto criador e gestor de empresas 
estratégias para o conjunto da economia do país. 
Detentora de um valor incalculável não só pelas 
imensas riquezas minerais que reuniu (ferro, 
bauxita, nióbio, alumínio, cobre, carvão, 
manganês, ouro, urânio, entre outros), bem como 
pela construção de uma formidável estrutura 
logística capaz de operar em mais da metade dos 
estados brasileiros, a empresa já foi considerada a 
joia da coroa do Estado brasileiro. Uma estrutura 
que comportava uma extensa malha ferroviária 
com milhares de quilômetros, portos, usinas e 
terminais marítimos.  Privatizada a um preço muito 
abaixo do seu valor, restou ao país vender ferro e 
outros minerais em estado bruto e se 
desindustrializar. Para os novos proprietários, 
lucros estrondosos. Para o país, a transformação 
das montanhas em crateras e danos econômicos, 
sociais e ambientais de longa permanência ou 
irreversíveis. Em uma palavra: a lama. A 
privatização não gerou eficiência, segurança ou 
algum retorno benéfico para a sociedade e para o 
futuro do país. Gerou, com vimos agora em 
Brumadinho, sofrimento e riscos para o futuro. 
Aqueles que adquiriram a empresa a um preço 
irrisório obtiveram lucros altíssimos.  Para o país 
sobrou perda de vidas e prejuízos incalculáveis. 
Uma repetição que denuncia a ausência de 
autonomia do poder público e seus representantes 
em relação aos grandes grupos econômicos. É 
preciso, portanto, que a sociedade cobre e participe 
mais da formulação de políticas públicas e da 
fiscalização em seu cumprimento. É preciso que o 
Estado detenha instrumentos legais, materiais e 
recursos humanos para monitorar, coibir e punir os 
responsáveis nesses e em outros campos de 
atividades. 
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6. O papel do Estado 
 

A noção de Estado mínimo contribui para 
lançar sombras sobre aspectos importantes para a 
compreensão do papel e do potencial do Estado. A 
polarização e a propaganda política têm levado a 
uma apreciação pobre e deturpada das qualidades, 
funções e relações que o Estado mantém com a 
economia, com a estrutura social e com a definição 
e execução de um projeto para o país.  

De fato, é um erro apresentar o Estado como 
um ente intrinsicamente ineficaz e descolado da 
teia de interesses que conforma a sua arquitetura e 
marca a direção e o ritmo de suas ações. Abordar o 
papel do Estado sob essa orientação corresponde a 
abrir mão do viés analítico em função de uma 
aproximação pobre e ideologicamente 
comprometida.  O Estado não deve ser mínimo nem 
máximo. Nem ausente, nem Leviatã onipresente. 
Sua eficiência é relativa e não deve ser medida pelo 
seu tamanho, mas sim pela sua capacidade de 
atender aos grupos que detém o seu controle. Em 
outras palavras: eficiência para quem? A serviço de 
quê? Do interesse geral? De segmentos 
específicos? 

Do Estado paquidérmico e pantagruélico muito 
já se falou. Entretanto, é preciso dizer também que 
Estado mínimo não é, absolutamente, sinônimo ou 
garantia de eficiência. Tampouco se constitui em 
instrumento seguro para se alcançar o bem-estar 
social. Não é assim nas grandes potências e, menos 
ainda, nos países periféricos. 

O desmonte continuado - lá se vão 40 anos - das 
estruturas de bem-estar social construídas no pós-
guerra não nos levou a um mundo melhor. Os 
ganhos de produtividade não alteraram 
positivamente a distribuição de renda ou trouxeram 
melhorias para a qualidade de vida de amplas 
camadas da população mundial. A existência dos 
sem teto nas ricas cidades norte-americanas; das 
comunidades dos cinturões de miséria e violência 
que cercam os grandes centros urbanos do nosso 
país; o drama dos refugiados da África e de todo o 
mundo nos levam à percepção triste e contundente 
de que: com o fim ou enfraquecimento das políticas 
públicas de valorização do trabalho e de seguridade 
social, a renda se concentrou e a miséria se 
espalhou em grande escala. 

  Nessa direção, a definição do papel do 
Estado não deve estar associada ao seu tamanho. 
Ele deve ter o tamanho e a agilidade adequados à 
resolução do passivo histórico e das exigências do 
projeto de desenvolvimento adotado pelo país. Um 
projeto que lutamos para que seja inclusivo e 
sustentável. Um projeto civilizatório que se oponha 
à barbárie e ao obscurantismo. Um projeto 
soberano que não deixe ninguém para trás. 

Nessa perspectiva, é preciso recuperar e lançar 
luz sobre as características, atribuições, arquitetura, 
alcances e desempenhos esperados do Estado. Para 
tanto, é importante recuperar e destacar alguns 
pontos relacionados às suas funções e às 
expectativas a ele dirigidas. O primeiro ponto a 
ressaltar é que o Estado não é, como querem ou 
acreditam alguns, apenas um mero observador ou 
regulador do mercado. Ele é bem mais do que isso. 

O Estado também tem sua mão invisível e no 
contrato tácito, que o institui, estão presentes a 
proteção da vida e da dignidade social. É preciso 
preservar as funções do Estado como defensor da 
vida; indutor de um desenvolvimento econômico 
sintonizado com o bem-estar da sociedade; com a 
proteção ao meio ambiente; e com os interesses 
nacionais. É preciso um Estado defensor da 
democracia e promotor da cidadania. É preciso 
construir um Estado que zele pelo equilíbrio nas 
relações de poder na sociedade. O fato é que o país 
necessita, pode e deve equacionar e resolver os 
gargalos que impedem que o Estado cumpra plena 
e eficientemente o seu papel. Para tanto é preciso 
forjar consciência pública e vontade política 
republicana, solidária e atenta aos interesses 
nacionais e à defesa da soberania. É preciso colocar 
o Estado como parte da solução. 
 

7. Saúde, Ciência, Tecnologia e o país que 
queremos 

 
De fato, saúde, ciência e tecnologia se revelam 

como áreas fundamentais para a defesa, e 
provimento, dos direitos sociais conquistados na 
Constituição de 1988, e na criação do Sistema 
Único de Saúde dela decorrente. Servidores e 
instituições destes setores estão, portanto, 
particularmente implicados na construção e na 
defesa da democracia e dos direitos da cidadania 
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em nosso país. Os servidores da Fiocruz têm se 
posicionado firmemente a favor da autonomia 
cientifica e tecnológica do país, lembrando que os 
recursos colocados na área não são gastos, mas 
investimentos imprescindíveis ao progresso social 
e econômico almejado por aqueles que 
compreendem a necessidade de construção de um 
projeto nacional inclusivo e sustentável. Um 
projeto que tenha como foco o aprimoramento da 
qualidade de vida para todos. Uma cidadania de 
fato. Lembram também que sem investimentos em 
ciência e tecnologia a competitividade nacional 
fica duramente comprometida e que, portanto, o 
congelamento de recursos defendidos pelas 
políticas de austeridade, além do componente 
recessivo, abre espaço para o sucateamento da 
estrutura pública ligada à produção de 
conhecimento, tecnologia e industrialização, fuga 
de cérebros, prejudicando fortemente o Sistema 
Único de Saúde e o setor produtivo nacional. 

Para o Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, 
saúde não é apenas ausência de doença. É muito 
mais. É bem-estar físico, mental e social. Um 
conceito mais amplo que foi adotado também pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela 
Organização Mundial de Saúde, pela 8ª 
Conferência Nacional de Saúde e pela Fiocruz. Um 
conceito que ultrapassa o aspecto biológico e inclui 
dimensões relacionadas à cultura, ao meio 
ambiente, à política, à história, à religião e à 
economia. Um conceito dependente de 
condicionantes sociais e do modelo de 
desenvolvimento implementado pelo país. 

Entendemos que os objetivos prioritários do 
Estado são a defesa da vida, a proteção ao meio 
ambiente, a promoção do bem-estar social, a defesa 
do livre pensamento, da dignidade para todos, da 
igualdade perante a lei, da justiça e da soberania. 
Princípios sobre os quais nada deve se sobrepor. 
Esses devem ser os objetivos centrais de qualquer 
projeto de desenvolvimento minimamente decente 
e aos quais todos os demais, incluindo a política 
econômica, devem se subordinar. O Estado e o 
projeto de desenvolvimento não devem ser meros 
instrumentos de segmentos econômicos muitas 
vezes contrários aos interesses da sociedade e do 
país. 

Consideramos que a área da saúde pode e deve 
participar do esforço do desenvolvimento 

econômico e da superação de dependência 
científica e tecnológica do país. Consideramos que 
o poder de compra do Estado deve ser utilizado 
para a obtenção do domínio científico e 
tecnológico via transferência de tecnologias dos 
produtos que hoje importamos para atender a 
demanda do SUS. Não faz sentido eternizar a 
importação de produtos e insumos necessários e 
estratégicos para o aprimoramento das condições 
de saúde da população brasileira. É preciso ganhar 
autonomia e, com isso, reduzir o déficit da balança 
comercial decorrente das importações e gerar 
empregos aqui. Lembramos que o SUS não importa 
somente medicamentos e vacinas, mas também 
próteses, kits diagnósticos, softwares, 
equipamentos para diagnóstico por imagens, 
válvulas cárdicas, entre outros. Defendemos um 
amplo projeto de incorporação dessas tecnologias 
simultaneamente à geração de empregos e à 
ampliação da capacidade tecnológica e científica 
do país. Precisamos produzir aqui aquilo que 
forçosamente temos que importar. 

Para isso devemos superar o conceito de 
Estado mínimo e substituí-lo pelo conceito do 
Estado Necessário. Um Estado do tamanho das 
necessidades do país, do seu passivo histórico e do 
seu projeto de desenvolvimento. O Estado não deve 
ser colocado como um problema, mas como parte 
fundamental da solução. Em tempos de crise, os 
empresários se protegem e não investem. Ao 
contrário, reduzem gastos e investimentos, 
reduzindo salários ou demitindo. Nessa hora 
somente o Estado tem condições de reverter o ciclo 
recessivo. Não existe potência mundial sem a mão, 
muitas vezes invisível, de um Estado forte 
apoiando o dinamismo econômico. Isto não 
significa que o Estado deva ser um paquiderme. Ao 
contrário, deve ser ágil e prestativo. Deve ter um 
serviço público de qualidade que, na realidade, 
funcione como garantidor efetivo da cidadania. 
Não há cidadania de fato sem um serviço público 
de qualidade.  

O SUS e a Seguridade Social estão entre os 
maiores programas de inclusão e assistência à 
cidadania do mundo. Conquistas da Constituição 
de 1988 que consagrou a saúde como um direito do 
cidadão e um dever do Estado. Uma Constituição 
que também adotou a Seguridade Social (Saúde, 
Assistência Social e Previdência) como um pacto 
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solidário para a promoção da dignidade para todos.  
Um sistema protegido pela destinação exclusiva de 
receitas e que sempre esteve sob ataque das forças 
que buscam abocanhar recursos públicos para fins 
privados. 

Garantir a democracia, as formas de 
financiamento e os princípios que orientam o SUS 
são os eixos que precisam ser constantemente 
atualizados para responder aos desafios do presente 
e do futuro. Para a Asfoc-SN, esta discussão está 
inexoravelmente ligada à definição do projeto de 
país que queremos. Não podemos conviver com o 
espetáculo dantesco da fome, da miséria, da 
violência, do desemprego e do abandono. Não 
podemos conviver com a irresponsabilidade social 
e ambiental. Não podemos conviver com o 
envenenamento da população, dos rios e do solo. 
Não podemos conviver com crimes como os da 
Vale em Mariana e Brumadinho. Não podemos 
conviver com a entrega do país e com os ataques à 
nossa soberania. Ataques promovidos por agentes 
externos e colocados em marcha por traidores do 
Brasil e do povo brasileiro. Não podemos conviver 
com a censura e a desqualificação da ciência e da 
cultura. Lutamos por um país que proteja a vida e 
promova a dignidade para todos. Lutamos por um 
projeto civilizatório inclusivo e plural. 

A vida é o bem mais precioso de que 
dispomos. No entanto, ela é frágil. A sociedade se 
organiza para obter proteção mútua e para garantir 
que nossos filhos e netos também possam viver em 
condições satisfatórias. Defender a vida é uma 
necessidade, um direito, um valor e um dever. Para 
alcançar uma vida melhor, serviços públicos são 
organizados em diversos ramos de atividades. 
Construímos estradas; escolas; redes de esgoto; 
hospitais; cuidamos do tratamento e fornecimento 
de água; da segurança; e de uma infinidade de 
outras funções. Cada um de nós, sem distinção, 
sustenta o Estado para que ele promova as 
condições de uma vida digna e produtiva, sem 
abandono, sem miséria. Uma vida em que todos 
nós possamos participar plenamente da sociedade. 

A luta por uma vida melhor, mais 
confortável e protegida tem relações estreitas com 
o avanço científico e tecnológico alcançado por 
uma sociedade. Tem também vínculos 
indissolúveis com o desenvolvimento da cidadania 
e com a consolidação de direitos sociais 

relacionados à saúde, educação, moradia, 
segurança e renda. No mundo atual, pesquisa, 
tecnologia, industrialização, cidadania e direitos 
básicos são elementos fundamentais para o bem-
estar social. 

É notória, em parte dos segmentos 
formadores de opinião, a separação entre o 
universo do progresso econômico e a esfera do 
desenvolvimento social. Entretanto, cabe lembrar 
que o crescimento econômico, apesar de 
importante, não se constitui em condição isolada e 
suficiente para o bem-estar da sociedade como um 
todo. É preciso que ambas as dimensões estejam 
em sintonia, atuando de forma sinérgica para o bem 
comum.    

Também é corriqueira em ambientes 
empresariais a defesa da iniciativa privada como a 
única capaz de gerar o desenvolvimento científico 
e tecnológico almejado pelo país. Entretanto, um 
olhar mais atento indica que no Primeiro Mundo, 
embora a iniciativa privada se responsabilize por 
uma grande parcela do financiamento de pesquisa 
e tecnologia, o desenvolvimento científico e 
tecnológico não prescinde de forte participação 
direta ou indireta do Estado. Produção estatal, 
financiamento, compras, subsídios, legislação, 
acordos internacionais, protecionismo e pressão em 
fóruns internacionais são largamente empregados 
pelas potências mundiais na promoção e na defesa 
de suas indústrias e de seus parques científicos e 
tecnológicos. Se esta participação se mostra 
fundamental nas potencias industrializadas, o que 
dizer de tal necessidade nos países de 
industrialização tardia? Tanto em um caso como 
em outro a participação do Estado não pode ser 
descartada sob pena de expor o esforço local à 
voracidade da concorrência externa de empresas 
que, além de extremamente vigorosas, são 
apoiadas, mesmo que de forma indireta, por seus 
respectivos governos.  

Em nosso caso, as indústrias nacionais ou 
as estrangeiras aqui instaladas, em geral, não vão 
muito além de produzir bens patenteados 
concebidos pelas áreas de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação de grupos 
estrangeiros. Como boa parte das empresas 
trabalha com produtos projetados e desenvolvidos 
fora do país, são incipientes e pouco produtivos os 
setores de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
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(PD&I) na estrutura industrial brasileira. Em 
consequência, também é reduzida a agregação de 
valor aqui realizada.  

O Brasil conseguiu montar uma boa base de 
produção de conhecimento científico. 
Aumentamos consideravelmente o número de 
mestres e doutores, bem como ampliamos 
significativamente nossa participação nas 
publicações acadêmicas internacionais. Entretanto, 
não fomos capazes de estabelecer vínculos mais 
sólidos entre as áreas de produção do 
conhecimento e a indústria. Embora se possam 
encontrar exceções importantes como a Embrapa, 
não há um mercado maduro e preparado para 
absorver o conhecimento produzido pela pesquisa 
realizada no país. Nos países de industrialização 
tardia, como o nosso, verifica-se um verdadeiro 
fosso entre a produção de conhecimento e a sua 
transformação em produtos e novos processos 
produtivos para o mercado. 

Isto porque, diante da concorrência externa, 
dos longos prazos de maturação, dos custos e das 
incertezas envolvidos na pesquisa e no 
desenvolvimento de novos produtos, dificilmente o 
investidor privado irá apostar em uma atividade de 
elevado risco econômico.  De fato, não há como a 
iniciativa privada arcar sozinha com os riscos de 
um empreendimento nacional que não passe pelo 
circuito do licenciamento e o consequente 
pagamento de royalties a detentores de patentes de 
produtos consagrados.  

Nessa perspectiva, a pesquisa científica não 
encontra no país uma estrutura industrial disposta a 
investir no desenvolvimento de novos produtos, 
preferindo a segurança do trabalho com aqueles já 
consagrados. A instituição científica perde assim 
uma grande fonte de recursos financeiros e boa 
parte da retroalimentação possibilitada pelas etapas 
de desenvolvimento, produção e uso do produto. 
Produto concebido a partir da pesquisa por ela 
realizada. Gradativamente, esvazia-se o seu papel 
social e as suas possibilidades de contribuir para o 
desenvolvimento tecnológico. Gradualmente, a 
instituição perde prestígio e a sua razão de existir. 
Consolida-se então uma total dependência 
científica e tecnológica e reduz-se drasticamente a 
competitividade nacional, comprometendo 
gravemente o futuro do país.  

Em um tempo orientado pela crescente articulação 
da atividade científica com a produção voltada para 
o mercado e pela forte concorrência entre governos 
e entre grupos empresariais, a adoção de políticas 
que articulem o atendimento das demandas sociais 
ao desenvolvimento científico e tecnológico tem 
um importante papel a desempenhar.  

Um bom exemplo de integração virtuosa 
entre as esferas até aqui mencionadas pode ser 
observado no complexo industrial e econômico da 
saúde. Estamos falando de um setor estratégico que 
congrega elevado grau de significação social; 
geração de empregos; dinamismo econômico; 
conhecimentos de ponta e alta tecnologia com 
capacidade de repercussão positiva em inúmeros 
campos de atividades para além da órbita da saúde. 
Estamos nos referindo também a um imenso 
mercado representado pelo Sistema Único de 
Saúde, em que o poder de compra do Estado pode 
ser mobilizado para ampliar a transferência de 
tecnologias, incentivar a industrialização nacional 
e promover outros setores ligados ao fornecimento 
de matérias-primas e insumos, bem como ao 
provimento de serviços. 

No entanto, assim como ocorre nos demais 
setores, a falta de investimento estatal e a 
concorrência com grandes grupos empresariais têm 
dificultado a alavancagem de processos de 
industrialização voltados para a produção de 
insumos e defensivos na área da saúde. Tem 
inviabilizado também iniciativas importantes 
destinadas a promover o acesso a medicamentos, 
vacinas e outros itens cruciais à manutenção e 
promoção da saúde das populações.  

Em um cenário marcado pelas crescentes 
disparidades nas trocas internacionais e pelas 
eclosões de crises econômicas e humanitárias, as 
economias periféricas encontram, cada vez mais, 
dificuldades para implementar políticas de ciência, 
tecnologia e industrialização de forma a criar e 
articular cadeias produtivas adequadas às suas 
necessidades. Cadeias baseadas em produção de 
conhecimento e desenvolvimento tecnológico 
local. Indústrias que ultrapassem a condição de 
exploração de mão de obra barata, de produtoras 
irresponsáveis de resíduos tóxicos e de meras 
montadoras de produtos licenciados e concebidos 
no exterior.  
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Na busca por uma ordem mundial 
reciprocamente responsável e mais equilibrada, 
algumas questões ganharam relevo. Dentre estas, 
destaca-se, por certo, o papel do Estado na defesa 
da soberania nacional, na proteção à vida e na 
promoção do bem-estar social. A correção de 
rumos por todos almejada passa pela afirmação da 
melhoria das condições de vida das populações 
como diretriz e objetivo final do desenvolvimento. 
É preciso que desenvolvimento econômico 
caminhe junto do desenvolvimento humano. O 
debate sobre projetos nacionais deve incluir 
necessariamente, e em posição de relevo, as 
questões referentes à saúde, à seguridade social e à 
construção de bases para a ciência e tecnologia do 
país. O país precisa acompanhar a produção de 
conhecimentos e o desenvolvimento tecnológico 
verificado nas potencias mundiais. É preciso dotar 
o Brasil de uma estrutura de pesquisa e 
desenvolvimento equiparada com as nações mais 
avançadas do mundo. Caso contrário, estamos 
condenados à dependência.  

É preciso reduzir os riscos que envolvem o 
investimento do setor privado em pesquisa, 
desenvolvimento, produção e comercialização de 
produtos passíveis de enfrentar a concorrência já 
estabelecida. Concorrência, vale frisar, constituída 
por empresas com mais recursos financeiros, maior 
know-how e protegidas por acordos e legislações 
internacionais de proteção à propriedade 
intelectual bem abrangentes.  

A ausência de investimento privado 
nacional em pesquisa, desenvolvimento e 
inovação, aliada aos argumentos anteriores, impõe 
a participação do Estado no esforço de superação 
da dependência científica e tecnológica, 
principalmente em segmentos situados na fronteira 
do conhecimento e com grande capacidade de 
alimentar diversos campos. 

Sem a alteração dessas condições é quase 
impossível contar unicamente com a iniciativa 
privada para promover a virada pretendida. É 
preciso contar com a participação ativa e decisiva 
do Estado. Seja por meio de linhas de créditos, 
incentivos legais ou investimentos diretos, a 
participação estatal não pode ser descartada a 
exemplo do que ocorreu, e ainda ocorre, nas 
potencias econômicas que dominam o mercado 

mundial. É preciso incentivar parcerias produtivas 
entre o Estado e a iniciativa privada. 

Segmentos como a biotecnologia e demais 
setores ligados à saúde pública são considerados 
estratégicos, tanto do ponto de vista social e 
econômico, como na perspectiva da sustentação de 
nossa soberania em áreas vitais. Constata-se, 
portanto, a necessidade de políticas de 
investimento no setor e a manutenção do poder de 
compra do Estado como fator de indução ao acesso 
a tecnologias e a culturas organizacionais de ponta. 
Condicionar o acesso ao mercado representado 
pelo SUS à formalização de contratos de 
transferência de tecnologia tem se revelado uma 
boa forma de transformar gastos em investimentos, 
possibilitando a incorporação de conhecimentos e 
rotas tecnológicas necessárias ao salto qualitativo 
almejado e requisitado pela área. Por essa via o país 
teve acesso a tecnologias de ponta na produção de 
vacinas antes adquiridas no exterior sem o 
condicionante de transferência de tecnologia.   

A conjugação do uso do poder de compra 
do Estado para obter transferências de tecnologias 
com a existência de uma base cientifica sólida 
permitiu ao país galgar o domínio de novos 
patamares científico-tecnológicos e instituir uma 
cultura organizacional pareada aos mais modernos 
centros produtores de imunizantes do mundo. A 
estratégia contribuiu de modo decisivo para 
fortalecer instituições como a Fiocruz e para o 
esforço de pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
realizado pelo país.  

Por outro lado, a formação de oligopólios 
no setor de vacinas e medicamentos e a orientação 
para o lucro que naturalmente caracterizam a ótica 
empresarial, se não monitoradas pelo Estado, 
tendem a configurar risco para a sociedade, bem 
como um quadro de dependência tanto de produtos 
quanto de tecnologia. Acrescente-se a isso, o fato 
de a pesquisa realizada pelos grandes laboratórios 
internacionais focalizar, quase que exclusivamente, 
as doenças do Primeiro Mundo, negligenciando 
boa parte das moléstias que atingem as populações 
mais pobres dos países periféricos. O interesse 
social requisita, assim, a presença de produtores 
públicos que garantam o atendimento das 
necessidades decorrentes do quadro 
epidemiológico do país e potencializem o emprego 
dos recursos estatais, transformando gastos em 
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aquisição de vacinas e medicamentos, em 
investimentos no desenvolvimento científico e 
tecnológico. 

No âmbito internacional, há longo tempo, é 
possível verificar o posicionamento da ciência, da 
tecnologia e dos processos de inovação, articulados 
à busca de produtos, como elementos estratégicos 
e cruciais para a proteção das populações, para a 
defesa das economias nacionais e para a redução da 
dependência externa. De fato, a busca por posições 
de relevo no mercado internacional tem 
impulsionado alterações radicais nos patamares 
científicos e tecnológicos. As disputas se 
intensificam e estão direcionadas ao domínio e à 
exploração das fronteiras do conhecimento 
científico e do desenvolvimento tecnológico.  Não 
acompanhar tal movimentação equivale a 
permanecer como simples montadores de 
estrangeiros e a decretar a falência das instituições 
científicas nacionais que gradualmente perderão o 
sentido de suas existências. Significa também 
aceitar a submissão aos interesses dos grandes 
produtores de ciência e tecnologia internacionais. 
Estes últimos, firmemente amparados pelo sistema 
de proteção à propriedade intelectual vinculado à 
Organização Mundial do Comércio (TRIPS), 
focados em problemas diferentes dos nossos e, 
muitas vezes, mais interessados em escoar 
tecnologias obsoletas ou em vias de rápida 
superação.  

A Fiocruz, Instituição que nasceu da 
necessidade de evitar a importação repetitiva e 
emergencial de vacinas e soros, luta, desde sua 
origem, contra a dependência do conhecimento 
produzido fora do país, ocupando uma posição 
estratégica na busca por autonomia na produção e 
aplicação do conhecimento, articulando essas 
dimensões à vigilância e promoção da saúde e ao 
atendimento das demandas sociais. Uma ciência 
inteiramente dedicada ao interesse público e à 
autonomia nacional. Uma trajetória de profissão-
de-fé na saúde pública e no desenvolvimento 
científico e tecnológico como fatores 
imprescindíveis na construção e atualização do 
projeto civilizatório por todos desejado. 

Como servidores de uma fundação pública 
situada em um ponto de confluência entre saúde, 
ciência e tecnologia, temos o dever de lutar pela 
superação da dependência tecnológica, pela 

soberania e pelo bem-estar da sociedade brasileira. 
É isso que nos faz sentir orgulho de ser Fiocruz! 
 


