
Inovação é chave para ampliar inserção do Brasil no mercado externo, elevar o nível 
de renda e as taxas de crescimento do País  
 
Estudo da Fecomercio mostra que maior diferenciação de produtos pelas exportadoras 
representaria adicional de pelo menos US$ 1,4 bi nas vendas externas    
     
    
 Maior inserção no mercado internacional, elevação do nível de renda no País, além de taxas 
de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) mais altas e estáveis. Esse seria o saldo da 
diversificação da pauta nacional de exportações por meio da inovação. Os dados são do 
primeiro estudo " Inserindo o Brasil no Mundo" , da Federação do Comércio do Estado de São 
Paulo (Fecomercio). Elaborado por João Alberto de Negri - diretor de estudos setoriais do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) - o trabalho, "Inserção Externa e Inovação na 
Indústria Brasileira: Desempenho e Perspectivas", norteia o primeiro módulo dos debates, cujo 
objetivo é propor alternativas à adequada inserção do Brasil no mercado externo, face à 
grandeza de sua economia, população e dimensão geográfica.  
 
Se a base de aproximadamente 18 mil empresas exportadoras brasileiras aumentasse em 
torno de 14% (ou seja, 2.500 firmas passassem a exportar, como resultado da capacidade de 
inovar), essa expansão representaria mais US$ 1,4 bilhão nas nossas vendas externas. O valor 
seria equivalente à soma da eliminação das barreiras tarifárias para o mercado dos Estados 
Unidos e Canadá no âmbito da Alca e, para a Europa, no universo das negociações 
Mercosul/União Européia (UE).  
 
Segundo dados do Ipea, inovar e gastar mais em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) 
aumentam em 16% as chances de uma empresa ingressar no mercado internacional, como 
exportadora, da mesma forma que ampliam em 116% o volume das vendas externas das 
firmas inovadoras. Além disso, a inovação tecnológica é mais relevante justamente nos 
mercados mais dinâmicos no comércio mundial e proporciona um preço-prêmio de, no mínimo, 
30% nas exportações fruto da maior agregação de valor.  
 
Em relação ao impacto social, diferentemente do conceito de que as inovações levam a 
demissões de trabalhadores, este trabalho adianta dados inéditos que apontam justamente o 
oposto. As empresas inovadoras contratam mais do que a média da indústria brasileira - 
aumento de 29% nos postos de trabalho contra média geral de 19% - e pagam salários 23% 
superiores aos patamares vigentes. O tempo médio de permanência do trabalhador nas 
inovadoras e diferenciadoras (54,09 meses) também é maior do que nas empresas que não 
lançam mão dessas ferramentas (35,41 meses).  
 
A experiência internacional constata que todos os países que lograram transitar para níveis 
mais altos de renda e desenvolvimento migraram - mesmo que gradualmente - em direção a 
uma pauta de exportações mais intensiva em conhecimento.  
 
A Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (Pintec), feita pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), mostra que o total dos investimentos realizados em P&D pelas 
empresas industriais brasileiras somou R$ 5,1 bilhões, ou apenas 0,6% do seu faturamento. 
Esse é um valor muito baixo em comparação aos padrões internacionais, especialmente dos 
países desenvolvidos. Na Alemanha, por exemplo, o percentual é de 2,7% e, na França, é de 
2,5%.  
 
Na indústria brasileira existem apenas 1.199 empresas que inovam e diferenciam produtos. 
Inovação para o mercado diz respeito a produto ou processo ainda não conhecido ou 
comercializado no mercado doméstico. Isso significa que apenas 31,5% das firmas apostam 
em inovação tecnológica contra uma média de 50% na Europa. Vale destacar ainda que 2,8% 
das empresas fazem inovações de produto para o mercado brasileiro e apenas 0,6% para o 
mundial.  
 
 



Pesquisa de opinião realizada pelo IBGE aponta que as três principais barreiras à inovação são: 
riscos econômicos excessivos (82,8%), custos elevados (76,4%) e escassez de fontes de 
financiamento (62,1%). Vale destacar que, apesar de existirem algumas fontes públicas de 
financiamento à P&D, mais de 90% dos recursos aplicados em inovações e diferenciações no 
País advêm das próprias empresas.  
 
Mesmo diante desse cenário muito aquém do ideal, as empresas nacionais investem 80,8% 
mais em P&D como proporção do faturamento do que as filiais das estrangeiras no Brasil.  
 
Assim, fomentar a capacidade de inovação doméstica em ambiente muito mais competitivo e 
economia mais aberta requer política industrial diferente da utilizada no País entre os anos 50 
e 70. "Não se trata mais de construir base industrial completa e sim de fortalecer a estrutura 
existente, por meio da ampliação de sua capacidade tecnológica e de sua competitividade nos 
mercados internacionais", diz de Negri. Ele defende que, em primeiro lugar, é necessário 
ampliar as iniciativas de financiamento já existentes (Finep, BNDES, entre outras). Em 
segundo, priorizar as atividades de P&D que têm maior impacto econômico e potencial 
comercial e as empresas que já investem nessa área. Terceiro: alocar recursos para a 
formação de profissionais qualificados.  
 
Inserindo o Brasil  
 
Voltado à discussão de temas relevantes que contribuam  de modo efetivo para a inserção 
internacional do nosso País, o "Inserindo o Brasil no Mundo" é um desdobramento do " 
Simplificando o Brasil", uma série de debates sobre as reformas em diversas áreas como a 
trabalhista, a tributária, a previdenciária e a do sistema financeiro. Juntos, os eventos 
integram a " Agenda 2007", que a Fecomercio pretende apresentar às autoridades brasileiras 
como sugestões que garantam o crescimento econômico sustentado do País. O " Inserindo o 
Brasil no Mundo" será dividido em  módulos ao longo do segundo semestre.  Pela Fecomercio, 
participam do primeiro ciclo de debates, que tem como tema "Inserção Externa e Inovação na 
Indústria Brasileira: Desempenho e Perspectivas" , o presidente da Casa, Abram Szajman, o  
presidente-executivo do Conselho de Relações Internacionais da Federação, Mário Marconini, e 
o autor do trabalho, João Alberto de Negri,  diretor de estudos setoriais do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Para debater o tema foram  convidados: o ex-ministro, 
Antonio Delfim Netto;; Octávio de Barros, diretor de pesquisas econômicas do Bradesco e 
Luciano Coutinho, professor da Unicamp. 
 
Disponível em: <http://www.fecomercio.com.br>. Acesso em 29 ago. 2006. 


