
PESQUISA FAPESP 268  |  7

José GoldemberG
Presidente

eduardo moacyr KrieGer
vice-Presidente

ConSElho SUPErIor

carmino antonio de souza, eduardo moacyr 
KrieGer, iGnacio maria Poveda velasco, fernando 
ferreira costa, João fernando Gomes de oliveira,  
José GoldemberG, marco antonio zaGo, marilza 
vieira cunha rudGe, José de souza martins, Pedro 
luiz barreiros Passos, Pedro WonGtschoWsKi, 
vanderlan da silva bolzani

ConSElho TéCnICo-AdmInISTrATIvo

carlos américo Pacheco
diretor-Presidente

carlos henrique de brito cruz
diretor científico

fernando menezes de almeida
diretor administrativo

ConSElho EdITorIAl
carlos henrique de brito cruz (Presidente), caio túlio costa, 
eugênio bucci, fernando reinach, José eduardo Krieger,  
luiz davidovich, marcelo Knobel, maria hermínia tavares de 
almeida, marisa lajolo, maurício tuffani, mônica teixeira

ComITê CIEnTíFICo
luiz henrique lopes dos santos (Presidente),  
anamaria aranha camargo, ana maria fonseca almeida, 
carlos américo Pacheco, carlos eduardo negrão, fabio Kon, 
francisco antônio bezerra coutinho, francisco rafael martins 
laurindo, José Goldemberg, José roberto de frança arruda, 
José roberto Postali Parra, lucio angnes, luiz nunes de 
oliveira, marie-anne van sluys, maria Julia manso alves, Paula 
montero, roberto marcondes cesar Júnior, sérgio robles reis 
queiroz, Wagner caradori do amaral, Walter colli

CoordEnAdor CIEnTíFICo
luiz henrique lopes dos santos

dIrETorA dE rEdAção   
alexandra ozorio de almeida

EdITor-ChEFE  
neldson marcolin

EdITorES  fabrício marques (Política de C&T),  
Glenda mezarobba (Humanidades), marcos Pivetta (Ciência), 
carlos fioravanti e ricardo zorzetto (Editores espe ciais),  
maria Guimarães (Site), bruno de Pierro (Editor-assistente)

rEPórTErES  christina queiroz, rodrigo de oliveira andrade 
e yuri vasconcelos

rEdATorES  Jayne oliveira (Site) e renata oliveira  
do Prado (Mídias Sociais) 

ArTE  mayumi okuyama (Editora), ana Paula campos (Editora de 
infografia), Júlia cherem rodrigues e maria cecilia felli (Assistentes)

FoTógrAFoS  eduardo cesar e léo ramos chaves

bAnCo dE ImAgEnS  valter rodrigues

rádIo  sarah caravieri (Produção do programa Pesquisa brasil)

rEvISão  alexandre oliveira e margô negro

ColAborAdorES  alexandre affonso, elisa carareto, estúdio 
rebimboca, fabio otubo, henrique campeã, márcio ferrari, 
renato Pedrosa, suzel tunes, victória flório

rEvISão TéCnICA  luiz nunes de oliveira, maria beatriz 
borba florenzano, ricardo trindade, sérgio robles reis queiroz, 
Walter colli

é ProIbIdA A rEProdUção ToTAl oU PArCIAl  
dE TExToS, FoToS, IlUSTrAçõES E InFográFICoS  

SEm PrévIA AUTorIzAção
 
TIrAgEm 28.880 exemplares
ImPrESSão  Plural indústria Gráfica
dISTrIbUIção  dinaP

gESTão AdmInISTrATIvA  fusP – fundaÇão de aPoio À 
universidade de são Paulo

PESQUISA FAPESP  rua Joaquim antunes, no 727,  
10o andar, ceP 05415-012, Pinheiros, são Paulo-sP

FAPESP  rua Pio Xi, no 1.500, ceP 05468-901,  
alto da lapa, são Paulo-sP

 
secretaria de desenvolvimento econômico,  

ciência e tecnoloGia  
govErno do ESTAdo dE São PAUlo

issn 1519-8774

fundaÇão de amParo À Pesquisa do estado de são Paulo 

o s dilemas da Embraer são o tema 
do trio de reportagens que com-
põe a capa desta edição (página 

18). A Embraer nasceu como empresa es-
tatal em 1969, após um longo período de 
assimilação e desenvolvimento de compe-
tências essenciais no antigo Centro Tecno-
lógico da Aeronáutica (1946) e no Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (1950); em 
1994 a empresa foi privatizada e ganhou 
novo impulso, alcançando um desempe-
nho comercial que, na década seguinte, 
fez dela a terceira maior fabricante de 
jatos comerciais do mundo. Às vésperas 
de seu cinquentenário, a empresa estuda 
nova mudança estrutural.

O dilema principal que a Embraer en-
frenta resulta da proposta de compra da 
maioria das ações pela gigante global do 
setor, a norte-americana Boeing. A empresa 
de Seattle promete aportar novos recursos 
financeiros, comerciais e tecnológicos. Por 
outro lado, a autonomia da empresa bra-
sileira ficaria comprometida. Enquanto 
alguns especialistas ouvidos pelo repórter 
Yuri Vasconcelos defendem que a Boeing 
tem mais a ganhar com a associação, e que 
o futuro da Embraer não depende de um 
possível acordo, outros dizem o inverso.

O dilema do governo brasileiro não é 
menor do que o da empresa. Na privatiza-
ção, o Estado reteve uma ação com direitos 
especiais (golden share), entre eles o poder 
de veto sobre mudanças na estrutura so-
cietária. Além de aeronaves comerciais, a 
Embraer desenvolve desde a sua origem 
aviões militares e mais recentemente pas-
sou a se dedicar também a soluções na área 
de defesa; uma eventual associação pode-
ria criar dificuldades para esses projetos.

Outra questão crucial envolve o destino 
do corpo técnico do que é considerada a joia 
da engenharia brasileira. Nenhuma empresa 
tem uma proporção tão alta de engenheiros 
entre seus funcionários e um histórico de 
pesquisa e desenvolvimento tão expressi-
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vo – projetou 37 dos 46 modelos de avião 
que fabricou em seus 49 anos. Reportagem 
à página 26 trata das engenharias das duas 
empresas e a da página 24 traz um pano-
rama do mercado internacional de aviação.

Se a fabricação de aviões tornou o Bra-
sil mundialmente conhecido, a produção 
de etanol vem sendo há 40 anos uma área 
em que o país também se destaca. Esse 
protagonismo pode ganhar novos contor-
nos com a superação dos desafios tecno-
lógicos enfrentados pelas empresas pro-
dutoras de etanol de segunda geração, ou 
etanol celulósico, que são objeto de exten-
sa reportagem do editor Fabrício Marques 
(página 58). As dificuldades variam de 
acordo com o tipo de insumo (bagaço ou 
palha de cana) e as empresas correm para 
obter leveduras mais eficientes e baratas, 
equipamentos mais resistentes e processos 
de produção mais rápidos, com vistas a 
tornar o etanol celulósico competitivo com 
outros combustíveis, fósseis ou renováveis.

Geociências é o tema de três textos des-
ta edição. Em entrevista, Igor Pacca conta 
sobre as origens da pesquisa institucio-
nalizada em geofísica em São Paulo. Um 
dos primeiros professores do Instituto 
de Astronomia, Geofísica e Ciências At-
mosféricas (IAG) da Universidade de São 
Paulo, dedicou-se ao campo do paleomag-
netismo, o estudo da história da Terra e 
do movimento dos continentes através 
da evolução do campo magnético do pla-
neta (página 28). Esse campo magnético 
é gerado por um oceano de ferro líquido 
no núcleo da Terra, que cria um imenso 
ímã bipolar. Reportagem à página 47 fala 
da redução da intensidade desse campo, 
que possibilitaria nova inversão dos po-
los magnéticos do planeta, fenômeno que 
ocorreu pela última vez há 780 mil anos. 
A seção Memória (página 92) resgata a 
história da criação dos primeiros cursos 
de geologia no Brasil, impulsionados pela 
busca de petróleo.


