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Na estrada
da inovação

A Braskem mostra por que dominar a tecnologia é fundamental
para uma economia que precisa competir no mercado global

Por MURILO OHL e ALINE LIMA

P
rodutos químicos de complicada manipulação,
pesquisadores de avental, compu-
tadores de última geração, equipa-
mentos de proteção, tubos de gás.
Há plástico e ciência por todos os la-
dos no Centro de Tecnologia e Inova-
ção da Braskem em Triunfo, a 40 minu-
tos do centro de Porto Alegre. O plásti-

co: no piso, nas esquadrias das janelas, nos vasos de plantas
e nos confortáveis móveis do designer francês Phillipe
Starck. A inovação: nos 11 laboratórios dentro desse cen-
tro - o mais sofisticado da indústria petroquímica na
América Latina -, no trabalho de 156 cientistas e, princi-
palmente, nas 99 patentes de novos produtos e processos
que de lá saíram para serem depositadas no Brasil e no ex-
terior. Unidade petroquímica do Grupo Odebrecht, a
Braskem espera comemorar a centésima patente ainda
neste mês - que marca também o primeiro ano da empre-
sa, criada em 16 de agosto de 2002, a partir de uma me-
gafusão de seis companhias, entre elas a Copene e a OPP.
No primeiro semestre deste ano, a empresa teve um lucro
líquido de R$ 468 mil
- e conseguiu reduzir
em 11% seu endivida-
mento, atualmente
de R$ 5,7 bilhões.

O objetivo da
Braskem ao inves-
tir US$ 100 milhões '
na montagem desse
centro de alta tecno-
logia é criar manei-

ras inovadoras de fabricar plásticos - PVC, polietileno e polipropi-
leno. Ou seja, torná-los mais resistentes, mais baratos, mais bonitos,
ampliando o leque de suas aplicações. Esse tremendo esforço para
fazer o melhor não é uma opção estratégica da Braskem. É, como diz
seu próprio presidente, o engenheiro químico José Carlos Grubi-
sich, de 45 anos, uma das três condições fundamentais para o suces-
so da empresa. As outras duas - liderança regional e preços compe-
titivos graças à larga escala da produção - a própria fusão das em-
presas garantiu. Com uma produção anual de 3,2 milhões de tone-

ladas de plásticos, a Braskem su-
pera, na América Latina, suas
duas poderosas concorrentes
multinacionais, a americana
Dow Chemical e a alemã Basf.

"Mas, para competir no
% mercado internacional,

precisamos de autono-
mia tecnológica", diz
Grubisich.

É a inovação que
vai abrir novas opor-
tunidades de negócios
para a empresa. Dois
exemplos recentes:
• A Braskem criou um
plástico extremamen-
te duro, chamado
Utec. Com ele, abriu
frentes antes imprová-
veis de negócios. Entre

* outras aplicações, o
produto pode ser usa-
do em coletes à prova
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Trabalho
reconhecido

As ações da Braskem
estão entre as

mais valorizadas
do ano nas bolsas

de São Paulo
e de Nova York

de bala ou para proteger os atracadouros do impacto de navios.
• A empresa busca permanentemente criar um tipo de plástico com
aspecto similar ao do vidro. Sua última conquista nessa área cha-
ma-se crystal clear, ou seja, uma mercadoria que tem a transparên-
cia do cristal. Com ela, a Braskem sente-se preparada para propor
um difícil desafio à indústria de alimentos: substituir os copos de
requeijão. "Vamos conquistar as donas-de-casa", diz Grubisich.

Há outros exemplos mais simples de inovação, nos quais o
plástico sempre se apresenta como uma alternativa barata e efi-
ciente a materiais tradicionais, como o papel e o vidro. Há anos,

inovações nos plásticos, às vezes imperceptíveis, fazem parte da
vida cotidiana das pessoas. Quem duvida, é só pensar nos sacos
de supermercado de dez ou 20 anos atrás. "Ou comparar o nú-
mero de componentes de plástico de um carro atual com outro
produzido há uma década", sugere Grubisich.

S ão exatamente as inovações "simples", as "pequenas" me-
lhorias, que a Braskem busca obter em seu centro de tec-

nologia. A empresa sabe que não pode assumir a missão de
criar produtos revolucionários - essa tarefa ela deixa para
suas concorrentes multinacionais. A estratégia é não ficar
para trás. "Avaliamos as novas tendências mundiais e ten-
tamos reproduzi-las o mais rápido possível no mercado
local", explica Luís Fernando Cassinelli, diretor do centro

f "A inovação vem do
mercado", diz fírubisich
de tecnologia de Triunfo. "Esse é o tipo de inovação que precisa ser
feito no Brasil", diz José Miguel Chaddad, diretor executivo da
Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia
das Empresas Inovadoras (Anpei), da qual a Braskem faz parte."A
ideia de que inovação é sempre de ruptura muitas vezes inibe os
empresários a investir em pesquisa", afirma Chaddad.

Uma boa ideia só vira inovação se for bem-aceita pelo mercado.
Se não for, não passou de uma boa ideia. Para garantir que suas
pesquisas sejam eficazes, o desafio a que a Braskem se impôs é di-
minuir ao máximo a distância entre o centro de pesquisas e o con-
sumidor final."A inovação vem do mercado", diz Grubisich. Para is-
so, a companhia trouxe seus clientes, as indústrias de transforma-

Embraer: financiada pelo Estado
Mais bem-acabado exemplo de como as compras do governo podem

impulsionar uma indústria vencedora, a Embraer se destaca pelo ta-

manho de seus projetos. No jato comercial Embraer 170/190, por exem-

plo, foram investidos US$ l bilhão. Esta face inovadora é a mais conhe-

cida da empresa. Há uma outra, no entanto, menos visível, mas de

igual importância. Ela diz respeito não ao produto, e sim ao seu pro-

cesso de fabricação. O centro de realidade virtual da Embraer, único

do mundo na indústria aeronáutica civil, permite enxergar o avião que

está sendo projetado como se ele de fato existisse. Resultado: maior

qualidade, custos menores e prazos de entrega mais curtos. Curiosa-

mente, não existe na companhia um centro de pesquisa e desenvolvi-

mento. "A inovação faz parte do trabalho diário dos engenheiros, que

compõem mais de 20% da empresa", afirma Hugo Resende, gerente de

desenvolvimento tecnológico e processos da Embraer. É essa eficiên-

cia que permite a uma das maiores exportadoras brasileiras competir

em pé de igualdade com as concorrentes internacionais. E, de quebra,

ajudar a equilibrar a balança comercial brasileira. Em 2002, a Em-

braer respondeu por 3,97% do total de exportações do País.
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Oxiteno: antecipar mudanças
A indústria química está entre as que carregam os maiores déficits

comerciais específicos. No ano passado, as importações ultrapassaram

em US$ 6,5 bilhões as exportações. A Oxiteno, uma das maiores desse se-

tor, trabalha para mudar esse quadro. A empresa do grupo Ultra vem ace-

lerando o ritmo de suas atividades de pesquisa e inovação. De um total de

17 patentes, seis foram registradas só entre 2002 e 2003. A mais recen-

te descoberta, uma substância utilizada na fabricação de sabonetes, aten-

deu a um pedido de uma multinacional da área de higiene e limpeza. Pa-

ra a produção dessa matéria-prima, foram investidos US$ 4,5 milhões

em uma nova unidade industrial, em funcionamento há pouco menos de

dois meses. O resultado foi tão positivo que a Oxiteno toca, no momento,

um projeto para duplicar a fábrica recém-inaugurada. "Se quisermos ser

competitivos, temos de nos antecipar às mudanças", afirma Pedro Wongts-

chowski, presidente da companhia, que emprega 110 pesquisadores.

Um exemplo de aplicação do conceito ocorreu no fim do ano passado,

quando a empresa percebeu que uma determinada fórmula química teria

maior aplicação se trocadas as proporções de seus componentes. Dito e

feito: a demanda pela substância aumentou, o processo de produção foi

revisado e, para atender aos pedidos dos clientes, foi construída uma ou-

tra fábrica em Camaçari, na Bahia, que consumiu US$ 25 milhões. A no-

vidade mereceu o prémio de tecnologia da Associação Brasileira da Indús-

tria Química (Abiquim). Para continuar inovadora, a Oxiteno investe em

P&D 2% de seu faturamento anual - de R$ 1,1 bilhão no ano passado.

cão de plástico, para dentro dos laboratórios de Triunfo. "Temos
aqui os mesmos equipamentos que os clientes possuem em suas
fábricas", diz Cassinelli, explicando que isso permite às empresas fa-
zer simulações sem interromper a produção em suas sedes. No dia
em que FORBES BRASIL visitou o centro de pesquisas, por exem-
plo, uma grande fabricante de iogurte testava lá uma nova garrafa
de plástico. São cerca de 150 solicitações por mês feitas por clientes
da Braskem, que geram uma média de 5 mil testes nos laboratórios.

A Braskem gerência
cada etapa da pesquisa

Ao ficar na ponta do mercado, a Braskem também oferece
inovações para seus consumidores. Um sinal disso é o plano de
exportações de plástico de alto valor que a empresa pretende
deslanchar. A conta é a seguinte: hoje, a indústria brasileira ex-
porta US$ 300 milhões anuais de produtos plásticos. Só os Es-
tados Unidos importam US$ 14 bilhões por ano e o mercado
mundial movimenta algo acima dos US$ 90 bilhões. "Em vez de
vender a resina que fabricamos, podemos exportar produtos
acabados, que valem muito
mais", diz Luiz Mendonça, Cassinelli, diretor do centro de
vice-presidente da unidade Inovação: "Temos aqui os mesmos
de polipropileno e polietile- equipamentos dos nossos clientes"

no da Braskem. Segundo ele, o valor do plástico transformado
aumenta de sete a dez vezes em relação ao preço da resina que
a Braskem vende. "Fora isso, as indústrias transformadoras po-
dem empregar de 20 a 30 vezes mais do que nós", completa Men-
donça para dimensionar o tamanho do impacto social e econó-
mico que a exportação de produtos acabados pode criar no se-
tor em que a Braskem atua. O exemplo de Mendonça serve tam-
bém para mostrar como uma indústria forte e inovadora tem
condições de puxar o desenvolvimento de toda uma cadeia pro-
dutiva. Quando a Braskem assume a missão de fazer produtos
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Aracruz: inovação premiada
Pesquisa e desenvolvimento sempre estiveram presen-

tes na trajetória de quase quatro décadas da Aracruz Ce-

lulose. As terras no Espírito Santo, local escolhido para se-

diar a empresa por causa de incentivos fiscais, se mostrou

logo de início inadequado para a plantação de eucalipto.

A espécie simplesmente não se adaptava ao solo e ao cli-

ma capixabas. A solução foi desenvolver em laboratório

uma espécie local. "Investir em pesquisa era questão de

sobrevivência", lembra Ergílio da Silva Júnior, gerente de

tecnologia da empresa. O reconhecimento da comunida-

de científica veio em 1984, quando a Aracruz recebeu o

prémio Marcus Wallenberg - uma espécie de Nobel do

setor. A empresa conseguiu elevar a produtividade do eu-

calipto de 6 toneladas por hectare para 8 toneladas. Atual-

mente, são II toneladas por hectare.

Hoje, a Aracruz é uma das poucas empresas do mun-

do em seu setor que trabalha da floresta ao cliente de for-

ma totalmente integrada. Uma clientela exigente, diga-se

de passagem. A Aracruz exporta praticamente 100% do

que produz. Portanto, qualidade é quesito fundamental

para o sucesso do negócio. Nos anos 90, a empresa de-

senvolveu uma solução ambientalmente correta para o

controle de formigas cortadeiras - praga muito comum em

florestas de eucalipto. Trata-se de uma isca feita à base

de celulose impermeabilizada que atrai apenas esses in-

setos, evitando a ingestão acidental do produto por ou-

tros animais. O projeto garantiu à Aracruz a versão regio-

nal do prémio da Finep de inovação tecnológica de 2001.

A preocupação contínua com a eficiência levou a empre-

sa a ocupar o lugar de destaque tão almejado. "Só che-

gamos lá porque não tivemos medo de concorrer com os

melhores do mundo", afirma Silva Júnior.

Mendonça: "Podemos

capazes de competir em qualquer exportar produtos acabados,
mercado do mundo, dá à sua clien- que valem muito mais"
tela a mesma possibilidade. "Eles
têm chances de acessar novos mercados", afirma Mendonça.

Engana-se quem pensa que a decisão de investir numa pes-
quisa é algo fortuito. Por trás de cada novo projeto da Braskem,
há um intenso planejamento. Antes de uma boa ideia entrar na
mais simples bancada de laboratório, diversos estudos de via-
bilidade já foram feitos. "Precisamos saber o potencial do pro-
duto, quanta receita ele pode trazer, a quantidade de recursos
que a pesquisa exige e quais clientes poderão comprar aquela
inovação", diz Mendonça. Nas fases posteriores, a Braskem usa
ferramentas que criou para acompanhar o desenvolvimento do

produto. "Fazemos um gerenciamento da inovação", diz ele. Is-
so permite à empresa decidir em que pesquisas aplicar o di-
nheiro, em quais deve haver um investimento maior e os proje-
tos que devem ser abortados. "Há pesquisas que não vão trazer
resultado, e saber a hora de matar um projeto é importante pa-
ra não perder dinheiro", afirma Mendonça. O rigor no acompa-
nhamento do projeto tem sua compensação. "O retorno é dez ve-
zes maior do que se gastou na pesquisa", calcula Cassinelli.

A sofisticação da área de pesquisas da Braskem ainda é uma
exceção no País. São poucas as empresas brasileiras que

investem em inovação. O problema é que, sem a participação
disseminada e ativa de empresas no processo de inovação, ne-
nhum país consegue avançar no campo tecnológico. Naquilo
que o físico Carlos Henrique de Brito Cruz, atual reitor da Uni-
versidade Campinas (Unicamp) e ex-presidente da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), chama de
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"ampla aliança do conhecimento", as empresas formam, com o
governo e a comunidade académica, os pilares de sustentação.

Executivos, professores universitários, integrantes do gover-
no e especialistas no tema da inovação ouvidos por FORBES
BRASIL sugeriram diferentes receitas para fazer do Brasil um
país inovador. Em meio a divergências naturais de foco ou de
ênfase, é possível extrair um consenso básico: um bom diálo-
go entre empresas e universidades, sustentado por uma consis-
tente política de Estado - não de governo -, é a saída para aca-
bar com o problema crónico da defasagem tecnológica que
atravanca o crescimento económico do País.

N ão é por falta de massa cinzenta que o Brasil não faz
inovação. Em 2001, os mais de 80 mil cientistas e en-

genheiros brasileiros originaram 1,44% da produção
científica mundial. Parece uma posição modesta, mas
no ranking da produção científica mundial estamos
em 17° lugar. A medida da boa evolução do Brasil é da-
da pelo número de artigos publicados por pesquisa-
dores brasileiros em periódicos académicos interna-
cionais: passamos de 5,5 mil em 1995 para 10,5 mil
em 2001, uma taxa de evolução constante e semelhante ao exi-
bido pela festejada Coreia do Sul.

Essa posição de relativo destaque mostra duas coisas. Em
primeiro lugar, os cientistas brasileiros são bons. Afinal, ape-
sar das dificuldades económicas que o País enfrentou ao lon-
go das últimas décadas, os pesquisadores não só consegui-
ram levar seus projetos adiante, como encontraram reconhe-
cimento entre seus pares internacionais. Outra revelação: a

O número de patentes registradas nos Estados Unidos
mostra como as empresas brasileiras são pouco inovadoras

patentes por país em 2001

Estados Japão Alemanha Coreia Brasil
Unidos do Sul

pesquisa só foi feita porque existe um apoio sistemático do Es-
tado às universidades e institutos de pesquisa.

A resposta para a ausência de inovação no Brasil está em par-
te nessa política de apoio à pesquisa, que gerou uma visão equi-
vocada. "Durante anos acreditou-se que a pesquisa feita em uni-
versidades seria transferida para as empresas", explica Brito Cruz,
um dos maiores especialistas no tema da inovação no Brasil. Na
prática, os objetivos das pesquisas feitas na academia se provaram

Casamentos duradouros
Universidades e empresas tem papéis complementares na

busca pela inovação. A pesquisa de uma não substitui a da ou-

tra. Em alguns centros de excelência brasileiros, essa intera-

ção funciona bem e produz bons resultados.

O Porto Digital, no Recife, ligado à Uni-

versidade Federal de Pernambuco,

conta com 66 empresas de tecno-

logia da informação. "Agora, que-

remos estender esse trabalho a

outros setores produtivos do Es-

tado", diz Pier Cario Sola, presi-

dente do Porto. O primeiro passo

já foi dado. É o plano "Do Cais ao Ser-

tão", que irá difundir a inovação nos setores têx-

til, da caprinocultura, gesso e laticínio.

Outro exemplo está no Rio Grande do Sul. Grandes

empresas de tecnologia formaram parcerias com univer-

sidades gaúchas. O parque tecnológico da PUC do Rio

Grande do Sul conta com a participação da Dell e da Mi-

crosoft. No fim deste mês é a vez da HP inaugurar seu

centro de P&D. "Seremos um centro de referência in-

ternacional", diz Jorge Luis Audy, diretor da Agência de Ges-

tão Tecnológica da PUC. A Braskem tem parcerias com a PUC

e outras duas universidades: a UFRGS e a Ulbra. O objetivo é

levar para as instituições as pesquisas de longo prazo, que não

geram resultados imediatos na linha de produção.

Para professores preocupados com o texto do

projeto da Lei da Inovação - que, segundo al-

guns académicos, pode produzir um

desmantelamento da universida-

de -, a Unicamp talvez tenha

a mais contundente respos-

Recife. Ex-alunos e alguns docen-

tes formados lá criaram um pó-

lo de empresas de tecnologia cu-

jo centro continua sendo a universi-

dade. São cerca de 90 empresas, que

em sua maioria atuam nas áreas de

tecnologia da informação, sistemas de

comunicação por fibras ópticas e, mais

jtemente, biotecnologia. Para capitalizar

Porto Q conhecimento que as "empresas-filhas" geram, a

yi Unicamp acaba de lançar uma agência de inovação.
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Romi: salva pela pesquisa
O congelamento das contas bancárias promovido pelo ex-

presidente Fernando Collor deixou a Romi (assim como mui-

tas outras empresas) numa situação financeira no mínimo de-

licada. Durante meses, a tradicional companhia de máquinas

e ferramentas teve de enfrentar uma paralisia quase total

dos negócios. De quebra, veio em seguida a abertura da eco-

nomia. Se não tivesse promovido uma reestruturação no fim

da década de 80 - que contemplou, entre outras coisas, cor-

te de funcionários e fechamento de unidades -, a Romi, pro-

vavelmente, teria fechado suas portas. Na receita da Romi pa-

ra superar essas dificuldades estava também o investimen-

to em pesquisa. "Se deixássemos de inovar, nossa desvanta-

gem ante os concorrentes seria ainda maior", diz Américo

Emílio Romi Neto, presidente da companhia.

De fato, para operar num mercado bastante pulverizado

e liderado por empresas japonesas, europeias e americanas,

todo cuidado é pouco. Do faturamento anual da Romi, 6%

vai para pesquisa e desenvolvimento. A empresa é líder no

mercado nacional e fabrica com exclusividade algumas das

mais modernas máquinas do mundo através de contratos

de transferência de tecnologia. No mercado global, detém

cerca de 100 patentes depositadas em países da América,

Europa e Ásia. Um sistema regulável de usinagem de furos

de alta precisão, chamado Romicron, foi uma das criações

que mais renderam patentes - 35 no total. É, por isso, uma

das principais apostas de crescimento da empresa, que

faturou, em 2002, R$ 236 milhões. "Fazemos do desen-

volvimento um valor de competição", diz Romi Neto.

- como não poderiam deixar de ser - diferentes das necessidades
das empresas que precisam acompanhar o ritmo do mercado.

O resultado disso é que o Brasil tem uma comunidade cien-
tífica respeitável, mas é um péssimo gerador de patentes - o
produto típico das empresas que fazem inovação. Por exemplo:
o Brasil registra uma média de 100 patentes por ano nos Esta-
dos Unidos. A Coreia do Sul - um país muito usado como ter-
mo de comparação por ter passado, assim como o Brasil, por um
processo tardio de industrialização - vem depositando uma
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média de mais de 3,5 mil patentes. No ranking mundial das pa-
tentes, medido pela ONU, o Brasil está em 41° lugar.

A notícia animadora: o Brasil tem todas as condições de inver-
ter esse jogo e se tornar tão competitivo quanto a Coreia do Sul.
"Há 30 anos, nossos índices eram bem melhores que os deles", diz
Roberto Nicolsky, diretor-geral da Sociedade Brasileira Pró-Ino-
vação Tecnológica, que reúne as federações da indústria de diver-
sos Estados e associações setoriais, como a Abimaq (máquinas e
equipamentos) e a Abinee (eletroeletrônica)."O caminho é lon-
go, mas podemos chegar lá se tivermos um governo que apoie
continuamente a pesquisa nas empresas", assegura.

H á indicativos claros de que é mesmo possível implantar uma
política industrial voltada para a inovação. Em primeiro lu-

gar, como já se viu, mão-de-obra capaz não falta. Em segundo, ape-
sar da falta de estímulo, são vários os bons exemplos de empresas
brasileiras que fazem pesquisa e desenvolvimento para competir
no mercado internacional (veja os quadros que acompanham esta
reportagem). Há ainda algumas experiências de políticas públicas
que produziram resultados positivos ao longo dos anos.

A Lei da Inovação está
parada no Congresso

Além disso, cresceu muito a consciência de que fazer inova-
ção é fundamental para o crescimento do País e que o lugar em
que ela deve ocorrer é nas empresas. "O entendimento dessa vi-
são é cada vez mais claro", diz Brito Cruz. "Empresas, universi-
dades e governo estão com o discurso cada vez mais afinado,
embora ainda falte uma política de Estado para garantir uma
evolução permanente." Mesmo sem um suporte estruturado,
essa ténue consciência produziu algumas medidas governamen-
tais que buscam apoiar a inovação.

Uma delas foi a criação, em 1999, dos fundos setoriais - finan-
ciados com impostos que as empresas pagam sobre seus lucros. O
Ministério da Ciência e Tecnologia recolhe o dinheiro e o destina
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à pesquisa dentro dos respectivos setores. Os fundos criam dois
aspectos positivos. Em primeiro lugar, eles aumentam significati-
vamente o orçamento do ministério. Em segundo, embora de for-
ma tímida, eles garantem que se faça pesquisa dentro de cada área.

No entanto, há críticas sobre os fundos. "O dinheiro continua
sendo destinado às universidades, e não às empresas", reclama
Nicolsky. "Ficou ainda pior porque agora as empresas são taxa-
das." O próprio governo, ao submeter o orçamento dos fundos
ao plano de contingenciamento deste ano, não ajuda. "Os pro-
jetos estagnaram", lamenta Chaddad, da Anpei. Para um melhor
aproveitamento do dinheiro dos fundos, Nicolsky sugere que
cada segmento industrial crie seu instituto de pesquisas. "É uma
forma de garantir que o dinheiro vá para as empresas", diz ele.
As grandes empresas nacionais da indústria farmacêutica - co-
mo os laboratórios Ache, Biosintética e Cristália -, por exemplo,
já criaram o seu, o IDP Farma."Ele servirá para articular estra-
tégias de inovação para o setor", diz Nicolsky.

O passo mais importante para acabar com o atraso - o que

que recebeu do Ministério da Saúde a encomenda de produzir
remédios para o coquetel anti-HIV, provocou uma quebra inter-
nacional de patentes de drogas contra a Aids e fez do Brasil um
exemplo de política pública no combate à doença.

Oprojeto da Lei da Inovação, entretanto, está emperrado.
No final da gestão Fernando Henrique Cardoso, estava na

pauta de urgência. Na troca de governo, o PT tirou a urgência
em nome das reformas tributária e da Previdência. "Sabe-se que
o novo governo deseja fazer algumas alterações no texto por
sugestão de membros da comunidade académica preocupados
com o conteúdo de um dos artigos", informa Chaddad, referin-
do-se ao artigo que trata do "empréstimo" de pesquisadores uni-
versitários para as empresas. "As universidades temem um des-
mantelamento", diz Chaddad. Do posto de reitor da Unicamp,
Brito Cruz considera esta uma questão menor diante da impor-
tância da lei. "Se for o caso, que se retire esse artigo para que a
lei seja aprovada o mais rápido possível", pede ele. Apesar de tu-

Vale: porta para novos mercados
Detentora de 29,5% do comércio mundial de minério de ferro, a Compa-

nhia Vale do Rio Doce quer crescer em outros campos. Até 2010, a meta é
passar dos atuais R$ 13 bilhões de valor de mercado para R$ 25 bilhões. Pa-
ra oferecer novos produtos, a Vale vai investir em inovação. Desde 1997, a
companhia acrescentou ao centro de desenvolvimento mineral a área de
geologia. Foi desse departamento que saiu o mais novo produto da compa-
nhia, voltado exclusivamente para o mercado japonês - o caulim, um pigmen-
to utilizado no papel. No ano passado, foram comercializadas 337 mil tone-
ladas de caulim, o que gerou uma receita líquida de R$ 115 milhões. A expec-
tativa é que, nos próximos cinco anos, a produção atinja 600 milhões de to-
neladas. Mas Paulo Roberto Nogueira, gerente-geral de desenvolvimento e
tecnologia da Vale, faz uma importante observação: diferentemente do mi-
nério de ferro, o caulim não é uma commodity. "Isso significa que o novo pro-
duto pode ser trabalhado de diversas formas, sofrer outras inovações e ser
direcionado para vários mercados", comemora ele.

talvez mais interesse às empresas - é o projeto de Lei da Inova-
ção que tramita atualmente no Congresso. Num de seus artigos,
o projeto determina uma forma especial de o governo finan-
ciar pesquisa e desenvolvimento em empresas: a encomenda
tecnológica. Ela muda a lei das concorrências quando a compra
do governo envolver tecnologia. Em vez de optar pelo menor
preço, o governo poderá oferecer uma quantia para que uma
empresa nacional desenvolva um novo produto no País - geran-
do mais patentes. "Todos os países altamente industrializados fa-
zem isso", diz Brito Cruz. A opinião é unânime. "Eles sabem que
esta é a melhor forma de estimular a inovação", afirma Chaddad.
Nos dois únicos casos em que o Brasil praticou a encomenda tec-
nológica, os resultados foram positivos. Um deles foi com a Em-
braer, que nasceu financiada pelo governo na década de 70 e se
tornou a quarta maior fabricante de aviões do mundo. O outro
é o laboratório Farmanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz,

do isso, o governo garante que quer a lei em vigor ainda este ano.
"Até o fim deste mês queremos o texto pronto", diz o ministro
da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral.

Outra receita para estimular empresas a fazer pesquisa é au-
mentar a média da renúncia fiscal por parte do governo brasilei-
ro. Atualmente, de cada dólar investido pelas empresas em P&D,
o governo abre mão de cinco centavos. "Ainda é pouco", diz Brito
Cruz. Na Coreia do Sul, a renúncia chega a oito centavos, sobe pa-
ra 17 centavos no Canadá e atinge 33 centavos na Espanha.

Não adianta, porém, abrir mais torneiras de recursos sem um
foco bem definido. Afinal a estratégia de aumentar a competitivi-
dade de cadeias produtivas tem de passar obrigatoriamente pelo es-
tímulo à inovação. "Uma política desse tipo tem um efeito multi-
plicador incrível e beneficia indiretamente outros setores", afirma
Grubisich. Se tiverem alguma dúvida nesse quesito, os técnicos do
governo podem consultar a Braskem e seus 700 clientes.
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