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Nos últimos 700 anos, os países europeus e norte-americanos 
lideraram o mundo no crescimento econômico e qualidade de vida. Nos 
próximos 40 anos, haverá uma grande mudança no equilíbrio 
econômico e político do mundo. Previsões recentes indicam que antes 
de 2030 a economia do Brasil será maior que a da Alemanha.  

Mas não devemos deixar que essa história de sucesso econômico 
nos engane. Mesmo que o PIB do Brasil ultrapasse a Alemanha em 2030, 
haverá uma grande distância entre esses dois países em termos de bem-
estar. Como poderemos reduzir esta disparidade e melhorar o Brasil?  

Uma boa medida da distância entre o Brasil e os países 
desenvolvidos é comparar as instituições que oferecem bens públicos. 
Por "bens públicos" refiro-me aqueles acessíveis a todos, cujo uso por 
um cidadão não reduz sua disponibilidade para outros. Os bens 
públicos incluem justiça, saúde, liberdade de opinião, informação e 
conhecimento. Países cujas instituições oferecem bens públicos com 
qualidade são mais avançados e têm uma vida melhor. Assim, a questão 
crítica para as nações emergentes como o Brasil torna-se: como é que 
podemos construir instituições de qualidade que gerem bens públicos?  

Sr Ministro, meus colegas, convidados, vou lhes apresentar uma 
receita infalível. Instituições públicas de qualidade precisam de 
servidores de Estado competentes, bem remunerados, num ambiente 
sem interferências políticas nocivas. A fórmula é simples. Por que será 
tão difícil de aplicar no Brasil? O fato é que hoje comemoramos 50 anos de 
uma das instituições brasileiras que produz bens públicos com 
qualidade internacional e que é um orgulho para todos nós: o INPE.  

Começamos nosso relato em 1961, após a União Soviética lançar o 
primeiro satélite (Sputnik 1) e o primeiro astronauta (Yuri Gagarin). Os 
americanos não deixaram por menos. Em maio de 1961, o presidente 
Kennedy lançou o programa Apolo, talvez o mais ambicioso projeto de 
engenharia da História. 



A corrida espacial entre URSS e EUA motivou o Brasil. O 
presidente Jânio Quadros criou, em 3 agosto de 1961, o Grupo de 
Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais 
(GOCNAE), presidido pelo brigadeiro e professor do ITA Aldo Vieira 
da Rosa. O GOCNAE se estabeleceu no campus do CTA, com apoio de 
técnicos cedidos pelo Brigadeiro Montenegro. Em 1963, a GOCNAE 
transformou-se em CNAE (Comissão Nacional de Atividades 
Espaciais), e passa a ser dirigida por Fernando de Mendonça.  

Mendonça sabia que o primeiro passo numa instituição de 
tecnologia de ponta era dispor de gente qualificada. Ele dizia: 
“Queremos formar uma elite pensante do mais alto nível, capaz de tirar o 

Brasil da dependência tecnológica estrangeira. Queremos ter um grupo forte 

em conhecimentos e ideais para desenvolver o Brasil, ágil para entender os 

rumos de uma ciência que muda todos os dias, e consciente de seu peso nas 

grandes decisões de governo.” Essa visão centrada na qualidade das 
pessoas é até hoje a marca do INPE.  

Mendonça criou grupos de pesquisa em áreas do programa 
espacial que poderiam trazer benefícios para o Brasil: Geofísica 
Espacial (1962), Meteorologia por Satélite (1966) e Sensoriamento 
Remoto (1969). Recrutou talentos das melhores universidades 
brasileiras para aqui fazer mestrado, tendo aulas com estrangeiros, para 
depois enviá-los para cursar doutoramento no exterior. Com pessoal de 
bom nível, o INPE estabeleceu um padrão de excelência e meritocracia 
adotado até hoje. Na avaliação trienal da CAPES de 2010, os cursos de 
Geofísica Espacial, Meteorologia e Sensoriamento Remoto tiveram 
conceitos 6, 6, e 7 respectivamente. A média de citações por artigo 
científico do INPE é de 8,3 (dados de 2010), uma das maiores do Brasil.  

O próximo avanço coube a Nélson de Jesus Parada, que assumiu a 
direção do INPE em 1976. Em sua gestão, começamos a construir 
satélites de coleta de dados como parte da Missão Espacial Completa 
Brasileira (MECB). A escolha da área de coleta de dados foi consistente 
com nossa vocação. Ontem como hoje, sabíamos que realizar missões 
espaciais é muito mais que construir satélites. Nossos satélites geram 
dados para produzir bens públicos de valor para o Brasil.  

Além dos satélites SCD-1 e SCD-2, o INPE desenvolveu um 
programa de sensores de coleta de dados. Hoje, o sistema de coleta de 
dados funciona mais de 800 sensores em cerca de 100 instituições. Com 



muita satisfação, informo que concluímos a transição do centro 
operacional de coleta de dados para o Centro Regional Nordeste. Em 
cooperação com a UFRN, estamos desenvolvendo os transmissores e 
sensores da nova geração do sistema de coleta de dados do INPE. 

Na gestão de Nélson Parada, iniciamos a construção do 
Laboratório de Integração e Testes (LIT) e do Centro de Controle e 
Rastreio de Satélites (CRC). O LIT foi concebido não apenas para 
integrar os satélites pequenos da MECB, mas para crescer e receber 
satélites de porte cada vez maior. Hoje possui uma infraestrutura 
completa de montagem, integração e testes ambientais de satélites, 
certificada pela NASA. 

Com a redemocratização do Brasil em 1985, o INPE passou a fazer 
parte do novo Ministério da Ciência e Tecnologia. Sob a liderança de 
Marco Raupp, assinamos o acordo entre Brasil e China para o programa 
CBERS de satélites de observação da terra. Raupp teve a intuição que a 
China seria um grande colaborador na área espacial. Passadas duas 
décadas, a história lhe deu razão. Para o Brasil, o CBERS é duplamente 
vantajoso. Contribuímos com parte dos satélites, mas temos o direito de 
uso integral de seus dados, incluindo os sensores chineses. Os chineses 
respeitam nossas limitações e cumprem integralmente seus 
compromissos. Os satélites CBERS fornecem imagens de qualidade 
sobre o território brasileiro. A sociedade brasileira sabe disso, e já usou 
mais de 1 milhão de imagens CBERS para uso nas mais variadas 
aplicações. A partir de 2012, as imagens do CBERS-3 serão recebidas na 
África, em importante ação do Brasil para ajudar outros países em 
desenvolvimento. 

A segunda contribuição de Raupp foi criar o Centro de Previsão 
de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Com o CPTEC, o Brasil 
modernizou a previsão de tempo. Hoje contamos com um 
supercomputador CRAY com 30.000 processadores, que permitirá gerar 
previsões com resolução menores que 5 km. Com grande retorno social, 
o site do CPTEC registra mais de 220.000 acessos por mês.  

Inaugurar o CPTEC em 1994 coube ao próximo diretor do INPE, 
Marcio Barbosa, que assumiu o cargo em 1989. Em sua gestão, lançamos 
o SCD-1 em 1993 e o SCD-2 em 1998, o que permitiu implementar o 
sistema brasileiro de coleta de dados e que operam até hoje. Marcio 
estabeleceu, em 1990, o programa de monitoramento ambiental da 



Amazônia. Os dados do INPE sobre a Amazônia são hoje referência 
mundial, acessíveis a todos via internet. Lançado em 2004, o sistema de 
detecção de desmatamento em tempo real (DETER) fornece dados 
diários para fiscalização. Os sistemas do INPE foram essenciais para 
reduzir o desmatamento de 27.000 km2 em 2004 para 6.500 km2 em 2010.  

Coube a Luiz Carlos Miranda, após assumir a direção em 2001, 
estabelecer uma política industrial consistente, na qual o INPE faz o 
projeto inicial dos subsistemas de cada satélite, e contrata o projeto 
detalhado e a fabricação na indústria. Hoje, temos mais de R$ 450 
milhões de contratos industriais. Os subsistemas contratados na 
indústria nacional seguem padrões de qualidade internacionais.  

A primeira contratação de uma tecnologia nova na indústria 
brasileira será sempre mais cara e mais demorada que a compra no 
exterior, devidos aos custos de desenvolvimento. Em médio prazo, o 
investimento em tecnologia nacional sempre compensa. O fluxo de 
recursos constante desde 2004 já está permitindo melhorar preços e 
prazos. Quando contratamos equipamentos similares em sequência, os 
preços caem entre 25% e 50% e os prazos se reduzem em até 1 ano. Isto 
mostra como é importante manter recursos estáveis no programa 
espacial.  

A partir de 2005, tive a fortuna de dirigir o INPE no período de 
expansão do orçamento de C&T no segundo mandato do presidente 
Lula, com a colaboração do ministro Sergio Rezende e do secretário-
executivo Luiz Elias. O orçamento total do INPE cresceu de R$ 100 
milhões em 2003 para R$ 250 milhões em 2010.  

Alguns dos bons resultados dos anos recentes incluem o 
lançamento do CBERS-2B, a compra do novo supercomputador do 
CPTEC e a disponibilidade pública de imagens de satélite e dos dados 
do desmatamento. Aumentamos as contratações industriais, criamos o 
Centro Regional da Amazônia e demos vida nova ao Centro Regional 
do Nordeste e ao Centro Regional Sul. Iniciamos o programa de Clima 
Espacial para medir e modelar a interação Sol-Terra, pois as 
tempestades solares afetam os sistemas GPS e elétricos. Criamos o 
Centro de Ciência do Sistema Terrestre (CCST), cuja missão é estudar as 
interações entre natureza e sociedade para entender como lidar com as 
mudanças ambientais globais.  



O Brasil é uma potência ambiental e quer ser o primeiro país 
tropical desenvolvido na história da humanidade. O INPE é a principal 
instituição mundial de P&D na área de Espaço e Ambiente para a região 
tropical. Esta é a nossa vocação e queremos mantê-la e ampliá-la. 

Com muito orgulho, apresentamos hoje nosso Plano Diretor 2011-
2015, com metas importantes e desafiadoras. Queremos melhorar a 
previsão do tempo, consolidar o programa de Clima Espacial, ampliar o 
monitoramento do uso da terra para todo o Brasil, fazer um modelo 
brasileiro do sistema climático global, e fortalecer nossos centros 
regionais.  

Na área de satélites, temos um programa ambicioso. Vamos 
lançar o CBERS-3, CBERS-4 e o Amazonia-1 até 2014. Entre 2015 e 2020, 
teremos pelo menos mais dois satélites da série CBERS. Serão ainda 
cinco satélites com a plataforma multimissão: o Amazonia-1B e 
Amazonia-2, o satélite científico LATTES, o satélite Brasil-Argentina de 
observação dos oceanos (SABIA-MAR), e um satélite avançado para 
estudar ecossistemas mundiais (FLORA) junto com a NASA.  

Estabelecemos um projeto conjunto com o DCTA para construir 
três satélites científicos para ser lançados pelo VLM (Veículo Lançador 
de Microssatélites). O INPE e a indústria consideram que o VLM dará 
ao Brasil a capacidade de produção industrial de lançadores. Com 
satélites, lançadores e base de lançamento brasileiros, alcançaremos a 
plena maioridade na área espacial ainda nesta década.  

Antes de concluir, permitam-me algumas reflexões pessoais. 
Considero-me uma pessoa feliz (faço o que gosto e que acredito) e de 
muita sorte. Desde que assumi a direção do INPE, vivi momentos de 
muita tensão. Mas em todas as situações críticas, pude contar com o 
apoio de uma equipe excepcional, que sempre defendeu a instituição 
com afinco. É por isso que gostaria de hoje fazer um compromisso 
público. Sonho em ser o primeiro diretor do INPE que, após concluir 
seu mandato, voltará para o chão de fábrica como pesquisador e 
engenheiro, trabalhando ao lado desses colegas que tanto orgulham o 
Brasil.  



Sr Ministro: 

Considerando as enormes mudanças políticas e econômicas 
nesses 50 anos, é admirável constatar que o INPE manteve uma 
trajetória consistente. Hoje o Brasil tem um centro de referência 
mundial nas áreas espacial e ambiental. O histórico do INPE mostra que 
a intransigente defesa do mérito e da qualidade é a única forma de 
garantir o sucesso de instituições de pesquisa e desenvolvimento. 

O INPE chega aos 50 anos como a mais respeitada instituição de 
P&D do Brasil porque temos uma equipe de alta qualidade desde sua 
criação. Os bens públicos que produzimos são únicos e tem grande 
valor para nossa sociedade. Nosso time é excepcional, mas não é 
imortal. Caberá ao ministro Aloizio Mercadante fazer o que não se fez 
no passado: promover uma grande renovação nos quadros do INPE. O 
tempo corre contra nós. Caso não haja uma renovação urgente, tudo o 
que o Brasil conseguiu na área espacial poderá se perder. Sr. Ministro, o 
INPE fez muito para o Brasil. Agora é hora do Brasil retribuir ao INPE.  

Instituições como o INPE são construções históricas. Em 50 anos 
de vida, o INPE soube se adaptar e mudar sem perder sua identidade. 
Agora discutimos possíveis alterações em nosso modelo institucional. O 
sucesso do passado mostra que temos de preservar nossos valores de 
excelência e manter a integridade do instituto. Sr. Ministro, para o 
INPE as pessoas são o mais importante. Assim, peço-lhe que dê 
prioridade à renovação de nossas equipes antes de promover qualquer 
mudança organizacional. 

Sr. Ministro, o mundo inteiro tem respeito pelo INPE. Somos um 
exemplo único de centro de pesquisa e desenvolvimento na área 
espacial que realiza missões de forma integral, desde a concepção até o 
uso e disseminação de dados. Completamos 50 anos com sentimento do 
dever cumprido e orgulho de bem servir a nosso País. Receba, pois, de 
nós todos a responsabilidade de renovar a equipe do instituto para 
mantê-lo vivo e saudável. Somente assim nossos filhos e netos 
continuarão a ter o mesmo orgulho do INPE que temos hoje. 

São José dos Campos, 4 de agosto de 2011. 


