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INCLUSÃO 

Multiplicação 
de idéias 
Rede quer difundir 
tecnologias úteis 
para comunidades carentes 

CLAUDIA IZIQUE 

ma solução 
simples e ino- 
vadora garan- 
te o sustento de 
centenas de fa- 
mílias no se- 

mi-árido brasileiro. Ao redor de um 
tanque de água em formato circular 
elas plantam verduras, legumes e frutas 
irrigados por mangueiras ou garrafas 
PET. Nesses tanques criam peixes e aves 
que se alimentam de insetos noturnos 
- estrategicamente atraídos por uma 
lâmpada - e enriquecem a água com os 
nutrientes necessários para o desenvol- 
vimento dessas culturas. 

Batizado de Mandalla, esse siste- 
ma de irrigação - concebido por Willy 
Pessoa Rodrigues, um administrador 
de empresas ligado a uma organização 
não-governamental da região - está 
ampliando a oferta de alimentos e a 
renda de comunidades carentes. 

Exemplos como este estimularam 
13 entidades do setor público, organi- 
zações não-governamentais e universi- 
dades - representadas pelo Fórum Na- 
cional de Pró-Reitores de Extensão - 
a criarem a Rede de Tecnologia Social 
para difundir o uso de soluções ino- 

vadoras como a Mandalla para outras 
regiões. 

O projeto começou a ser arquiteta- 
do em 2004, com o apoio estusiasma- 
do da Secretaria de Comunicação de 
Governo e Gestão Estratégica da Presi- 
dência da República (Secom). "As tec- 
nologias sociais precisam romper o 
isolamento e viabilizar-se enquanto 
projetos nacionais de larga escala. Para 
inverter esse quadro, somente com a ar- 
ticulação e coesão entre todos os agen- 
tes organizados", argumentava na épo- 
ca o ministro da Secom, Luiz Gushiken. 
Depois de um longo período de gesta- 
ção, a rede foi ativada no dia 14 de 
abril, com o objetivo de difundir expe- 
riências bem-sucedidas, estimular o 
desenvolvimento de novas tecnologias 
sociais e garantir escala às diversas apli- 
cações, devidamente adaptada à reali- 
dade regional. 

As tecnologias sociais, na concepção 
do governo, são técnicas ou metodolo- 
gias reaplicáveis, desenvolvidas em in- 
teração com a comunidade. Ganharam 
projeção a partir de 2001, quando a Fun- 
dação Banco do Brasil criou um prê- 
mio para selecionar experiências de su- 
cesso e patrocinar a sua implantação em 

outras regiões do país. O sistema Man- 
dalla, por exemplo, um dos premiados 
em 2003, será reaplicado 1.100 vezes 
neste ano, numa parceria da fundação 
com o Ministério da Integração Nacio- 
nal e o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 

Banco de dados - A rede pode ser aces- 
sada por meio do portal www.redetec- 
nologiasocial.net, desenvolvido pela 
Associação Brasileira das Instituições 
de Pesquisa Tecnológica (Abipti), que 
também dá acesso a um banco de dados 
com experiências nas áreas de emprego 
e renda, acesso a água, saneamento, ener- 
gias alternativas, saúde, educação, ha- 
bitação, entre outros. No dia do lança- 
mento, 130 entidades públicas, privadas 
e organizações não-governamentais já 
tinham aderido ao projeto. 

A rede tem como mantenedores os 
ministérios da Ciência e Tecnologia e 
do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, a Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), a Fundação Banco do 
Brasil, a Petrobras, a Caixa Econômica 
Federal e o Sebrae. "As tecnologias so- 
ciais são geradoras de emprego e renda 
nas regiões mais pobres do país", justi- 
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Prêmio para bons projetos 

A Fundação Banco do Brasil 
abriu inscrições para a terceira 
edição do Prêmio Fundação Ban- 
co do Brasil de Tecnologia Social. 
As oito melhores experiências de 
tecnologias implementadas com 
sucesso em comunidades carentes 
receberão premiação no valor to- 
tal de R$ 400 mil. 

Estão aptas a participar do 
concurso as entidades sem fins lu- 
crativos como universidades, or- 
ganizações não-governamentais, 
prefeituras e empresas, entre ou- 
tras. Os interessados poderão ins- 
crever seus projetos até o dia 30 de 
junho no site www.fundacaoban- 
codobrasil.org.br 

Todos os projetos inscritos que 
se enquadrarem no conceito de tec- 
nologia social receberão uma certi- 
ficação e passarão a integrar o Ban- 
co de Tecnologias Sociais acessível 
a gestores públicos, empreendedo- 

res sociais e lideranças comunitá- 
rias. "Atualmente temos reaplica- 
do uma série de tecnologias sociais 
finalistas e vencedoras", diz Jacques 
Pena, presidente da Fundação Ban- 
co do Brasil. 

Entre essas tecnologias, Pena 
cita as 14 minifábricas para o be- 
neficiamento de castanha-de-caju, 
em funcionamento desde 2003 
com o apoio da Empresa Brasilei- 
ra de Pesquisa Agropecuária (Em- 
brapa), Sebrae e Telemar. A expec- 
tativa é de que o projeto crie 5,8 
mil empregos nos estados do Cea- 
rá, Piauí, Rio Grande do Norte, 
Bahia e Maranhão até 2006. 

Neste ano, o prêmio conta com 
duas categorias especiais - tecno- 
logia social voltada à Gestão de 
Recursos Hídricos e aos Direitos 
da Criança e do Adolescente - em 
função de parceria firmada com a 
Petrobras. 

fica o ministro da Ciência e Tecnologia, 
Eduardo Campos. 

Cada um dos seis patrocinadores 
contribuirá com, no mínimo, R$ 2 mi- 
lhões anuais para a reaplicação de tec- 
nologias previamente selecionadas. 
Além disso, há disposição entre os par- 
ceiros de articular os objetivos da rede 
com outros programas sociais já em 
andamento. A Petrobras, por exemplo, 
além dos R$ 5 milhões que destinará 
à rede, abrirá à comunidade os poços 
em que teve frustrada a prospecção de 
petróleo, mas que deram acesso a len- 
çóis de água e que, a partir de agora, 
poderão ser utilizados para projetos de 
irrigação ou até para a reaplicação de 
Mandallas. "Muitos desses poços, que 
estavam fechados, serão reabertos", diz 
Luiz Fernando Nery, gerente de comu- 
nicação da empresa. 

Aprender com o povo - A expectativa do 
governo é incorporar as tecnologias 
sociais às políticas públicas. A Secreta- 
ria de Inclusão Social do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, por exemplo, já 
lançou editais para o financiamento de 
projetos de tecnologia social no valor 
de R$ 34,5 milhões, com o objetivo de 
estimular o desenvolvimento de novas 
tecnologias para as regiões Norte e do 
semi-árido. Além das instituições de 
pesquisa, entidades do terceiro setor 
também poderão apresentar propos- 
tas. "Queremos apoiar os cientistas que 
trabalham com tecnologia de ponta e, 
ao mesmo tempo, lembrar do Brasil es- 
quecido", afirma Eduardo Campos. "Os 
cientistas e pesquisadores vão aprender 
com o povo." 

A Finep também já conta com uma 
área específica para o apoio às tecnolo- 
gias sociais, de acordo com Eliane Bah- 
ruth, diretora de Inovação para o De- 
senvolvimento Econômico e Social da 
Finep. Em parceria com a Caixa Econô- 
mica Federal e o Ministério do Desen- 
volvimento Social e Combate à Fome, 
anunciou uma chamada pública para 
o financiamento de incubação de em- 
preendimentos solidários. 

A rede conta com uma secretaria 
executiva e terá suas atividades acom- 
panhadas de perto por um comitê ges- 
tor, formado por representantes das 13 
entidades, que se reunirá a cada 15 dias. 
Anualmente um fórum nacional ava- 
liará as metas estabelecidas. • 
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