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1. VISÃO DE FUTURO PARA A INSTITUIÇÃO

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO PAÍS

• Consideramos a importância crescente do meio ambiente e de sua
preservação, sugerindo que o INPE tenha uma conotação de
Instituto de Pesquisas Espaciais e Climáticas, focando a Terra e os
fatores que afetam o clima.

• Cremos que o INPE tenha caminhado nessa direção.
Consideramos isso um compromisso com o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico do País.

• Acreditamos que, em um futuro não muito distante, as questões• Acreditamos que, em um futuro não muito distante, as questões
decorrentes da evolução do clima se tornem a prioridade tanto
mundial quanto nacional e o INPE será, com certeza, uma
instituição essencial no trato dessas questões, inclusive em nível
internacional.

• Os programas em andamento do INPE receberão todo o apoio que
pudermos conseguir, pois, de fato, focam a questão da observação
da Terra

• Esses programas deveriam contemplar a rápida disponibilidade de
plataformas espaciais de observação meteorológica. Dependendo
dos recursos disponíveis, esse também é nosso compromisso.



1. VISÃO DE FUTURO PARA A INSTITUIÇÃO
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO PAÍS

Quando Diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia da AEB,
instituimos o programa de satélites universitários congregando
pesquisadores do ITA, UNICAMP, UFRG, EPUSP, UFRJ cada qual
desenvolvendo tecnologias específicas de projeto de um satélite de
comunicações.

O projeto foi abandonado, o que foi uma grande perda para aO projeto foi abandonado, o que foi uma grande perda para a
formação de uma base tecnológica e científica do setor espacial
nacional.

É nas universidades que se cria uma base duradoura e inovadora
para qualquer atividade científica e tecnológica. É só ver para onde
são canalizados os recursos das FAPs dos Estados, da CAPES e
do CNPQ. Falta um Programa específico para o setor espacial.

O INPE deve ser o motor da inserção do setor espacial no meio
acadêmico, gerando suporte científico e tecnológico aos seus
projetos e desenvolver ciência e tecnologia. É o que a NASA faz.



2. COMPROMETIMENTO COM A EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR 
E DO PLANO DE GESTÃO DO INPE, BEM COMO COM O PLANO 

DE AÇÕES DO MCTI

• Os projetos espaciais mundo afora, em muitas oportunidades, têm
esquecido o bem estar dos povos, a favor de razões estritamente
políticas e militares.

• Nesse panorama de atividades espaciais, concentraremos nosso
empenho e nossa gestão no sentido que o nosso programa espacial
sirva de referência em nível internacional em benefício de todos os
brasileiros.

• Quanto à tecnologia, estaremos realizando uma “gap analysis”, ou
seja, onde estamos e onde queremos chegar.seja, onde estamos e onde queremos chegar.

• Isso implica em uma completa análise das capacidades atuais, em
termos de pessoas, infra-estrutura, laboratórios, equipamentos e
tudo quanto está efetivamente disponível. O “onde queremos
chegar” não pode ser um simples exercício de retórica, mas sim um
conjunto de metas ao longo de um “roadmap” científico e
tecnológico.

• Pretendemos dar à nossa administração um sentido de estratégia
pautada em princípios claros, focados e mensuráveis.



2. COMPROMETIMENTO COM A EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR 
E DO PLANO DE GESTÃO DO INPE, BEM COMO COM O PLANO 

DE AÇÕES DO MCTI

• O Plano Diretor do INPE enumera inúmeros projetos, sendo os mais
importantes, em termos de investimento, os futuros satélites e a
expansão das atuais instalações.

• Acreditamos que tudo isso tenha sido avaliado e programado de
acordo com esses princípios, mas como se notam vários itens em
atenção, os planos futuros deverão ser tais a garantir que o que foiatenção, os planos futuros deverão ser tais a garantir que o que foi
programado seja efetivamente realizado, em termos físicos e em
termos financeiros, estabelecendo prazos e custos realistas.

• Mas resta a pergunta: que porcentagem da população será
beneficiada por esses projetos? Essa é a razão pela qual o futuro
enfoque que nós daremos ao INPE continuará a ser dirigido para as
questões relativas à Terra e seu Clima, pois essas são questões
críticas para o bem estar de toda a população: desmatamentos,
queimadas, sumiço da diversidade biológica, inundações, tornados,
furações, solos agricultáveis, pastagens, defesa das fronteiras,
vigilância costeira, em fim, tudo que afeta e afetará a vida das
pessoas, aqui e lá fora.



2. COMPROMETIMENTO COM A EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR 
E DO PLANO DE GESTÃO DO INPE, BEM COMO COM O PLANO 

DE AÇÕES DO MCTI

• Acreditamos que seria fantástico sermos referência internacional nesse
tipo de questões.

• Essa visão do futuro para o INPE está em harmonia com a melhoria de
qualidade de vida do nosso povo em anos recentes.

• Temos muito a fazer nesse sentido e o INPE, pelo que depender de
nós, deverá participar dessa tarefa.

• O que pretendemos implantar é um Gerenciamento Estratégico das
atividades.

• O livro do Soloner e colegas “Strategic Management” (Wiley, 2001,
página 27) , fornece os princípios básicos de um gerenciamento
estratégico. Copio aqui alguns pontos interessantes:



2. COMPROMETIMENTO COM A EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR 
E DO PLANO DE GESTÃO DO INPE, BEM COMO COM O PLANO 

DE AÇÕES DO MCTI

� Close to Customer: More than technology customers define our
accomplishments.

� Honesty and Integrity: Honesty and integrity are essential for building trust.

� Teamwork: Effectiveness increases when we exchange ideas and share
responsibilities.

� Teamwork: Effectiveness increases when we exchange ideas and share
responsibilities.

� Excellence and Quality: Every task can be continually improved.

� Positive Social Contribution: Make a meaningful contribution in our
communities.

Dessas recomendações, vou comentar a primeira, a terceira e a última:



2. COMPROMETIMENTO COM A EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR 
E DO PLANO DE GESTÃO DO INPE, BEM COMO COM O PLANO 

DE AÇÕES DO MCTI

• No caso do INPE, temos muitos clientes:

• Todos aqueles que necessitam e utilizam os dados de
qualquer natureza, entre eles além de entidades
governamentais, empresas que necessitam de informações
de imagens terrestres colhidas pelos SCD, pelos CBERS e
outras imagens obtidas de outros satélites e colocada aoutras imagens obtidas de outros satélites e colocada a
disposição dos eventuais interessados, entre eles:

• ANA, SIVAM, CPTEC, INMET, Núcleos Estaduais de
Meteorologia, DHN, Petrobrás, Comitês de Bacias
Hidrográficas, Prefeituras, CETESB, Órgãos de Gestão e
Fiscalização de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Defesa
Civil (sistemas de alerta hidrológico), ANEEL, Rede
Maregráfica, Laboratórios de Pesquisa, Transmissão e
Geração de Energia Elétrica. Monitoramento Ambiental.



2. COMPROMETIMENTO COM A EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR 
E DO PLANO DE GESTÃO DO INPE, BEM COMO COM O PLANO 

DE AÇÕES DO MCTI

• Esses clientes esperam qualidade e tempestividade das
informações necessárias.

• No momento, a rede de sensores terrestres é insuficiente, bem
como a freqüência de coleta de dados que, em situações críticas,
deveriam ser contínuas, algo perfeitamente possível por meio de
um sistema LEO equatorial como havia sido proposto no âmbito doum sistema LEO equatorial como havia sido proposto no âmbito do
próprio INPE e que não foi implementado. Esse seria um bom
projeto a ser pensado. Claro é que satélites em projeto no INPE vão
melhorar a situação, mas ainda com baixa freqüência de cobertura.

• Estarei empenhado tanto em estabelecer maior densidade de
sensores ao nível do solo ou mar e maior freqüência de coleta e
distribuição dos dados colhidos, quem sabe, em tempo quase real.



2. COMPROMETIMENTO COM A EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR 
E DO PLANO DE GESTÃO DO INPE, BEM COMO COM O PLANO 

DE AÇÕES DO MCTI

Teamwork é exatamente o que aumenta a eficácia da ação administrativa por meio de  
troca de idéias e compartilhamento de responsabilidades, em todos os níveis.

A Gestão Participativa
• potencializa as competências presentes nas pessoas que integram as organizações. 
• aborda as pessoas que compõem a organização como o fator principal para o sucesso 

dos objetivos organizacionais. Alinha os objetivos pessoais aos objetivos 
organizacionais e gera uma maior produção e satisfação pela responsabilidade organizacionais e gera uma maior produção e satisfação pela responsabilidade 
individual sobre a produção e seu serviço.

Prezo duas frases históricas 

“A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas 
comuns." (Abraham Lincoln – 1809 - 1865)

"Existem três tipos de pessoas. As que fazem as coisas acontecer, as que ficam vendo
as coisas acontecer e as que se perguntam: O que aconteceu?" (Philip Kotler – 1931 - )

Em Gestão Participativa todos são do primeiro tipo.



2. COMPROMETIMENTO COM A EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR 
E DO PLANO DE GESTÃO DO INPE, BEM COMO COM O PLANO 

DE AÇÕES DO MCTI
Nossa gestão deverá considerar a contribuição social positiva em
duas vertentes:

• Benefícios efetivos de seus programas para a sociedade, ou seja, a
população, não apenas uma minúscula porcentagem dela.

• Utilização criteriosa e cuidadosa dos recursos recebidos, pois a única
fonte de recursos internos são os impostos gerados pelo trabalho dofonte de recursos internos são os impostos gerados pelo trabalho do
povo e, portanto, devem ser administrados levando isso em conta.

Quanto ao respeito ao Plano de Ações do MCTI, as atividades do
INPE cobrem uma gama muito grande dessas ações e isso
deveremos manter

Em contrapartida, para que isso seja possível, será necessário um
ajuste no plano financeiro, a ser definido de acordo com essas ações.



3. COMPROMETIMENTO COM A ELEVAÇÃO CONTÍNUA DA 
QUALIDADE DAS ATIVIDADES EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO REALIZADAS NO INPE

Sem querermos ser prolixos, cremos que a qualidade de uma instituição
contemple, entre outras, as seguintes características (Falconi, Controle
da Qualidade Total, INDG, 2004):

� Qualidade da informação (em todos os níveis)

� Qualidade das pessoas (de todos os níveis)

� Qualidade da administração (participativa)

Qualidade dos objetivos (o bem da sociedade)� Qualidade dos objetivos (o bem da sociedade)

• Isso apenas significa que, para melhorar continuamente a qualidade, a
instituição deve ser vista como um sistema, onde a qualidade de uma
parte interfere diretamente na qualidade do todo. A qualidade da
Administração é a chave para tudo o mais e, de fato, os requisitos
exigidos para a escolha de um novo Diretor do INPE, realmente visam
garantir tal característica. O que nós temos a dizer a respeito?



3. COMPROMETIMENTO COM A ELEVAÇÃO CONTÍNUA DA 
QUALIDADE DAS ATIVIDADES EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO REALIZADAS NO INPE

• O importante é saber o que se entende por “qualidade”, no caso de
uma instituição pública em geral. O conceito é aparentemente
distinto daquele adotado por uma empresa privada.

• Para uma Instituição Pública de P&D, o que deve ser entendido por
“qualidade” pode ser definido simplesmente pela seguinte ação:
“Projetar, produzir e fornecer produtos e serviços que resultem em“Projetar, produzir e fornecer produtos e serviços que resultem em
valores para toda a sociedade”.

• Qualquer outro conceito de qualidade é irrelevante, pois, se o
objetivo não for a sociedade, estaremos desperdiçando as riquezas
do País. Para uma empresa privada, isso corresponde à filosofia
chamada “Voz do Cliente”. O escopo é o mesmo: produzir somente
o que agrega valor ao cliente.



4. MOTIVAÇÃO PARA ENFRENTAR NOVOS DESAFIOS

• Vendo o panorama traçado para os programas espaciais
mundo a fora, a motivação que nós temos é referente à
nossa oportunidade de sermos referência internacional
por meio de ações que resultem em benefício para toda
a população.

• Isso define nossa visão de futuro e, também, nosso• Isso define nossa visão de futuro e, também, nosso
conceito de qualidade continuada.

• Essa é a motivação de nossa candidatura, é o desafio
de que o INPE, da mesma forma do que tem acontecido
no Brasil nos últimos anos, olhe para programas que
beneficiem toda a população, desafio de confirmarmos o
já estabelecido reconhecimento internacional como uma
verdadeira e genuína democracia.







O QUE PRECISAMOS

Que DEUS acompanhe nossos passos 
e abençoe o Brasile abençoe o Brasil

Abençoada é a Nação cujo Deus é o 
Senhor


