
Há sinais por todos os lados, e não
são poucos, que uma verdadeira
revolução tecnológica e de inova-
ção está em curso no mundo. Nos
últimos 20 anos, o Brasil, em ritmo
menor comparado com concorren-
tes, mas em proporções gigantescas
para sua performance histórica, tem
vivido intensamente este processo.

Vários fatores contribuíram para
esta guinada. A partir da abertura
econômica do início dos anos de
1990, as empresas tiveram que se
adaptar ao novo paradigma: ou se
modernizavam ou fechavam as por-
tas. Muitas sucumbiram ou foram
vendidas, principalmente para gru-
pos multinacionais. Este processo
se acentuou a partir do Plano Real,
com a valorização cambial, que, se
por um lado impulsionou as impor-
tações pressionando o ambiente
competitivo, também alavancou o
investimento em máquinas e equipa-
mentos modernizando a indústria.

As privatizações também foram
determinantes. Especialmente das
empresas de telecomunicações,
siderúrgicas, além da Vale do Rio
Doce e da Embraer. A fabricante de
aviões, nascida em modelo estatal,
localizada no pólo tecnológico de
São José dos Campos, São Paulo,
é um belíssimo exemplo, de como
produtos brasileiros high tecb po-
dem sim competir com gigantes
globais. Tanto é assim que os aviões

da Embraer, uma das maiores ex-
portadoras brasileiras, estão tirando
espaço da canadense Bombardier no
segmento de modelos comerciais
médios, para até 150 passageiros,
e também ganham market share no
segmento de jatinhos executivos.

Há mais. A siderurgia, antes
empacada em investimentos e pro-
cessos que levassem à modernização
em tempos estatais, mostra avanços
surpreendentes. De acordo com es-
tatísticas do Instituto Brasileiro de
Siderurgia (que estão sendo revisa-
das) foram investidos quase US$ 19
bilhões no período pós-privatização,
de 1994 até 2006. Deste total, 5%
foram aplicados apenas em moder-
nização, automação e pesquisas. O
caso da Gerdau, avançando para o
mercado internacional, e a atração
de novos investimentos, como da
Thyessen, no Rio de Janeiro, são
provas definitivas da competitivi-
dade do setor.

Também no agronegócio, na
petroquímica (agora com o novo
desafio de alternativas sustentá-
veis), na indústria sucro-alcooleira,
biocombustíveis, no segmento ban-
cário, automobilístico, varejo e ou-
tros tantos percebem-se avanços. Os
automóveis brasileiros, chamados de
"carroças" pelo então presidente
Fernando Collor de Mello, no início
dos anos de 1990, estão alinhados
com as novidades globais.



Escala
O professor David Kupfer, da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro,
um dos maiores especialistas do Bra-
sil no estudo da política industrial,
explica que os setores mais bem
aparelhados são, em geral, aqueles
comandados pelas tecnologias de
processo, muito automatizados e
com grande escala produtiva, como
é o caso da mineração de metais e
metalurgia, celulose e papel, química
básica e também as commodities do
agronegócio, dentre outros insumos
básicos.

Estes setores utilizam tecnologias
já maduras e foram bem-sucedidos
em absorver a onda de difusão inter-
nacional do progresso técnico quan-
do essa se tornou generalizada da
década de 1970 para cá. "Também
têm situação tecnológica satisfatória
os setores dominados por empresas
multinacionais líderes mundiais que
exploram o potencial de mercado in-
terno brasileiro, em especial na au-
tomobilística e demais bens duráveis
de consumo e ainda na indústria de
alimentos e bebidas", diz Kupfer.

Na telefonia fica evidente. Pensar
que até alguns anos atrás, uma linha
telefônica fixa era um bem, de valor
elevado, declarado no Imposto de
Renda. Os investimentos apenas
na telefonia fixa ultrapassaram os
R$ 100 bilhões e no caso do segmen-
to móvel R$ 38,5 bilhões de 2000 até
2006. "O número de assinantes com
serviço de acesso à internet banda lar-
ga já chega a 5,6 milhões de pessoas,
acima dos 4,6 milhões de clientes do
serviço de TV por assinatura", diz
José Fernandes Pauletti, presidente
da Associação Brasileira de Conces-
sionárias de Serviço Telefônico Fixo
Comutado (Abrafix).

Serviços de voz, dados e imagem
têm variedade de produtos e tarifas.
A nova fase daqui para frente será fi-
delizar os clientes. "Ganhará market



share aquela empresa que conseguir
não só conquistar mercado, mas
mantê-lo", avalia Edgar D'Andrea,
sócio da Pricewaterhousecoopers.
Neste sentido, a tecnologia poderá
ajudar a descobrir o perfil do cliente,
a que horas ele utiliza mais o serviço,
de onde para onde, etc.

O governo, por sua vez, entrou
com disposição para financiar a
fundo perdido projetos de inova-
ção. A Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep) terá orçamento re-
corde de R$ 2,8 bilhões, em 2008,
40% acima de 2007 e o dobro de
2006. Ainda este ano a agência
selecionará projetos em cinco gran-
des áreas: tecnologia da informação,
comunicação e nanotecnologia; bio-
diversidade, biotecnologia e saúde;
inovações em programas estratégi-
cos; biocombustíveis e energia; e
desenvolvimento social.

Na esteira das boas notícias,
três fortes grupos indianos — TCS
(braço do poderoso Tata), Satyam e
Wipro — preparam-se para investir
ainda mais no Brasil, contratando
especialistas. Apenas a TCS, por
exemplo, programa elevar o qua-
dro atual de funcionários (1.700)
em cerca de 200% nos próximos
dois anos, chegando a cinco mil
profissionais até 2009 — a empresa
concentra suas atividades em Barue-
ri, na Grande São Paulo.

No entanto, não há só motivos para
comemoração. Estudo ainda inédi-
to do Banco Mundial, coordenado
pelo economista Alberto Rodriguez.
e revelado com exclusividade pela

jrevista Conjuntura Econômica,
mostra que a economia brasileira
está perdendo espaço, a passos lar-
gos, comparada com outros países,
como China e índia. De acordo com
a pesquisa, se em 1980 a paridade do
poder de compra per capita era de
42% de outros países integrantes da
Organização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE),
o cenário 25 anos depois é mais dra-

mático: caímos para menos de 29%
dos concorrentes.

Rodriguez mostra que o cres-
cimento foi mais expressivo onde
houve interseção entre capital físico
e humano. Os choques macroeconô-
micos na década de 1970 e a crise da
dívida nos anos de 1980, segundo o
economista, ajudam a explicar este
ritmo mais lento de crescimento da
economia nacional. "A baixa taxa
de investimento e as baixas produ-
tividades são conhecidas. Mas o
principal fator, contudo, é que está
emergindo no mundo a nova eco-
nomia do conhecimento, e o Brasil,
apesar dos ajustes macros nos anos
de 1990, não estava preparado para
esta competição."







O estudo aponta que o Brasil,
grande exportador de commodities,
precisa agregar imediatamente valor
a seus produtos em setores que já
somos competitivos, transforman-
do-se em um sério e diversificado
competidor global. E a tecnologia e
inovação serão essenciais. O exem-

plo de Bangalore é citado
para mostrar como

uma mudança rápi-
da pode acontecer a
partir de novos pa-
drões de tecnologia
e produção.

Fábricas e investimentos impor-
tantes estão deixando de vir para
o Brasil por vários motivos, seja
pela desigualdade tributária, por
conta do câmbio, da mão-de-obra
ou por falta de integração de centros
de pesquisas com o setor privado.
"Podemos estar perdendo opor-
tunidades que não voltam mais",
adverte o economista Tagore Valla-
rim de Siqueira, do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).

Basta examinar a balança co-
mercial do complexo eletrônico (leia
Competição global) para entender o
custo imediato deste gap. E pensan-
do no médio e a longo prazo é mais
simples ainda de calcular que pode-
remos perder o trem-bala da nova
economia. Somente um exemplo: en-
tre 1990 e 2006, o valor acumulado
dos déficits da balança comercial do
complexo eletrônico no Brasil atin-
giu US$40,28 bilhões.

Estudo sobre o setor de Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação
no Brasil, de Vallarim de Siqueira,
aponta que caso o ritmo do cresci-
mento do déficit dos últimos cinco
anos seja mantido, o acumulado de-
verá atingir US$ 25,44 bilhões entre
2007 e 2010 e alcançar a impressio-
nante marca de quase US$ 79 bilhões
no período de 2007 e 2015.

O número de empresas de infor-
.mática, por exemplo, avançou de 37
mil, em 1996, para 64 mil, em 2000,
e 121 mil, em 2005. Mantido este
ritmo, o estudo projeta 238 mil, em
2010, e 438 mil, em 2015. Ainda mui-
to concentrado nas regiões Sudeste e
Sul, mas já com alguns bons registros
de companhias no Nordeste, como o

«Pólo de Informática de Pernambuco
e o do Ceará. Quanto ao pessoal
ocupado em empresas de serviços de
informática, o contingente subiu de
191 mil, em 1996, para 286 mil, em
2000, e 447,5 mil, em 2005.

A última Pesquisa de Inovação
Tecnológica (Pintec) realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e



Estatística (IBGE), com recursos
da Finep, do Ministério da Ciência
e Tecnologia, é de 2005. O levan-
tamento revelou que 32,8 mil em-
presas fizeram inovação tecnológica
em produto ou processo. Deste total,
30.377 são industriais e 2..418 de
serviços de alta intensidade tecnoló-
gica (telecomunicações, informática
e pesquisa e desenvolvimento), que
pela primeira vez foram incluídos na
pesquisa. São Paulo reuniu 35,3%
das empresas industriais inovado-
ras. Do total do gasto industrial em
inovação em todo o país, mais da
metade (55,6%) foi efetuado por
empresas paulistas.

A Pintec mostrou ainda que, de
2003 (último ano em que a pesquisa
foi publicada) até 2005, o número
de empresas inovadoras passou de
28.036 para 30.377, um aumento
de 8,4%, mas manteve-se constan-
te a participação delas no total das
empresas industriais (33,4%). Nas
telecomunicações, 45,9% de suas
empresas inovaram. Na Informá-
tica este percentual foi de 57,6%.
Além disso, houve aumento da par-
cela do faturamento das empresas
industriais gasta com inovações:
de 2,5%, em 2003, para 2,8%, em
2005. O trabalho do IBGE indicou
que os principais obstáculos para
inovação apontados pelos empre-

sários são os elevados custos, riscos
econômicos excessivos e escassez de
fontes de financiamento.

Outra pesquisa sobre a absorção de
tecnologia pelas indústrias, concluí-
da no fim de 2005, foi realizada pelo
Banco Mundial em parceria com a
Confederação Nacional da Indústria
(CNI), atingindo um universo de
1.200 empresas brasileiras. O tra-
balho, coordenado pelo economista
Paulo Corrêa, constatou que embora
as grandes empresas tenham conse-
guido atualizar-se ao longo dos anos
de 1990, o processo de difusão tec-
nológico é extremamente limitado.
Em particular, no que se referem às

empresas mais novas, de pequeno e
médio porte, e dos setores que exi-
gem trabalho intensivo na Região
Nordeste.

De acordo com o estudo, to-
mando como base a conquista de
certificados ISO por empresas, le-
varia pelo menos 80 anos (podendo
chegar a 125 anos) para o Brasil
alcançar o nível da China, caso seja
mantido o mesmo ritmo. "Além do
mais, o número de empresas ISO
certificadas no Nordeste, de 4%
do total pesquisado, corresponde a
1/4 do valor do Sudeste, que chega
a 16%", explica Corrêa.

Também ficou claro que as
grandes empresas "compram co-
nhecimento", enquanto as pequenas,
médias e microempresas precisam
"reinventar a roda", já que não
têm acesso ao saber pronto. Pela
pesquisa, 60% das microempresas
dizem que a solução em casa (in
house) é uma das principais formas
de desenvolvimento de tecnologia,
comparados com 62% para a opção
de aquisição de equipamento novo,
normalmente a forma mais eficaz de
aquisição de conhecimento existen-
te. Corrêa explica que no caso das
grandes empresas, os resultados são
outros: a aquisição de equipamento
leva 77% e in house apenas 57%.
"Nesse sentido, o esforço de bara-
teamento da aquisição de bens de
capital pelo governo federal vai à
direção correta."

José Ricardo Roriz Coelho,
diretor do Departamento de Com-
petitividade e Tecnologia da Fede-
ração das Indústrias do Estado de
São Paulo (Decomtec/Fiesp), frisa
que inovação é hoje o tema central
das políticas industriais implemen-
tadas pela grande maioria de países
desenvolvidos. Esta tem sido, em
maior ou menor extensão, a linha
adotada pelo Brasil já desde a im-
plementação dos Fundos Setoriais,
em 1999, e consolidada com a
Política Industrial, Tecnológica e
de Comércio Exterior (PITCE) de
março de 2004.







O diretor da Fiesp adverte, po-
rém, que "ainda falta uma visão
estratégica sobre o desenvolvimento
de longo prazo para o setor indus-
trial". Segundo ele, não foi possível
perceber as diferenças entre as
empresas. Recente sondagem da
Federação quanto às necessidades

de inovação na indústria paulista,
revela que apesar de saber da im-
portância da internacionalização
das atividades de inovação para
manutenção ou ampliação de suas
vantagens competitivas, as empresas
não conhecem as formas nem as ins-
tituições de apoio à inovação.

A pesquisa da Fiesp indica tam-
bém que a maior parte dos investimen-
tos ligados às atividades inovativas
consiste em aquisições de máquinas
e equipamentos com reduzido nível
em atividades internas de Pesquisa e
Desenvolvimento bem como em Trei-
namento e Capacitação de RH.

A corrida tecnológica e de inovação não
é apenas verde-e-amarela. Há fortes
competidores de diferentes nacionali-
dades e perfis na competição, como a
índia, China, Malásia e Costa Rica. E os
fatores que influenciam a vitória na atra-
ção de investimento não são apenas os
tradicionais, como mão-de-obra e boa
logística. Os grandes grupos examinam
um extenso rol de itens antes de decidir
onde é melhor instalar uma nova fábrica
de chips, por exemplo.

"Podemos estar perdendo oportuni-
dades que não voltam mais", adverte o
economista TagoreVilIarim de Siqueira,
do BNDES. Em recente estudo sobre o
setor de Tecnologia da Informação
e Comunicação no Brasil, ele aponta
onde foi possível avançar e quais os
principais entraves para o país participar
da chamada nova economia. "Já pode-
ríamos ter muito mais fábricas de alta
tecnologia aqui, na cadeia produtiva de
eletroeletrônicos, componentes (como
semicondutores, circuitos integrados e
transistores) e produtos eletroeletrôni-
cos finais."

Entre 1990 e 2006, o valor acumu-
lado dos déficits da balança comercial
do complexo eletrônico no Brasil atingiu
US$ 40,28 bilhões. O estudo projeta que
caso o ritmo do crescimento do déficit
dos últimos cinco anos seja mantido,
o déficit acumulado deverá atingir
US$ 25,44 bilhões entre 2007 e 2010
e alcançar a impressionante marca de
quase US$ 79 bilhões no período de
2007 a 2015.

O que fazer? O economista afirma
que vários países asiáticos não se trans-

formaram em centros de tecnologia de
ponta. Educação reforçada, aliada às par-
cerias com centros de pesquisas — com
fortes investimentos em ciência e tecno-
logia — são ingredientes essenciais para
esta revolução industrial do novo século.
Também o baixo custo da mão-de-obra
por hora e até mesmo o câmbio, como
fator adicional para estimular as expor-
tações, são determinantes.

"O câmbio influencia, e muito, estes
investimentos", diz Vallarim. Também
a conclusão das reformas tributária,
trabalhista e previdenciária interfere
neste quadro. É como se o competidor
verde-e-amarelojá começasse a correr
com alguns quilos de pesos amarrados
em seus pés. "Temos ainda como con-
seguir um lugar nesta disputa acirrada.
Mas teremos que realmente correr, agir
muito rapidamente e com disposição",
sugere o economista.

Neste sentido, aponta o estudo, será
necessário construir uma infra-estrutura
de telecomunicações compatível com o
tamanho do território nacional, e que se-

ja competitiva mundialmente, baseada
na transmissão de informações em alta
velocidade, em padrão de segurança
aceito internacionalmente e na uni-
versalização de acesso. O objetivo será
atingir metas asiáticas para cabeamento
de fibra ótica e acesso à tecnologia wi-
reless (sem fio), permitindo o acesso à
Internet de banda larga com velocidade
acima de 1 MB em todos os domicílios
residenciais e comerciais.

Impossível? Nem tanto. O economis-
ta do BNDES mostra que muitos avan-
ços já são registrados. E que o mercado
brasileiro em franca expansão — basta
examinar os dados recentes de vendas
de microcomputadores especialmente
para a classe média baixa — tem tudo
para atrair novos investimentos. Será
preciso, no entanto, destaca Villarim,
aproximar ainda mais os centros de pes-
quisa de universidades do setor privado.
Recentes exemplos bem-sucedidos de
empresas nascidas de incubadoras com-
provam que é possível, sim, imaginar um
Brasil realmente high tech.



Dois casos de apresentação de projetos
feitos recentemente à Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep) mostram a re-
levância da inovação para todo tipo de
empresa, seja pequena, média ou grande,
independente do setor em que atua.

O primeiro foi de uma grande fabri-
cante de toalhas de banho sulista que,
atingida pela agressividade da China e
diante do efeito do câmbio, está sen-
tindo um firme baque nas exportações
de toalhas a quilo. Entrou com pedido
de financiamento para lançar um novo
tipo de fio — mesclando sintético e
algodão —, que pode secar melhor e
dar uma sensação de mais conforto ao
usuário. Assim, ao contrário de depen-
der das grandes quantidades de toalhas
vendidas a quilo no exterior, a empresa
poderá mirar mais no público brasileiro
que gosta de sofisticação.

O outro exemplo é de uma fábrica
de móveis para consultórios dentários
preocupada com o business como um
todo. E acabou descobrindo que era
preciso melhorar a luz para os dentistas.
O projeto envolve o desenvolvimento de
nova tecnologia — com a ajuda de uma
fábrica de faróis de carros —, para criar
um novo holofote para estes profissionais
que ilumine melhor, mas não agrida tanto
os olhos dos pacientes.

Os dois terão seus financiamentos li-
berados. Esta corrida é compreensível por
um motivo cada vez mais evidente: ino-
vação deixou de ser luxo, sendo artigo de
primeiríssima necessidade para todas as
companhias. "Quem não precisa inovar? É
uma questão de sobrevivência", diz o dire-
tor de inovação da Fínep, Eduardo Costa.
Ele adverte que não se deve simplificar,
classificando inovação como sinônimo
de avanço tecnológico. Assim, destaca
que a inovação é a transformação do
conhecimento, seja em novos produtos,
serviços, processo e mercado. O caso da
companhia aérea Gol ilustra a importân-
cia do conhecimento do mercado. Atuan-
do anos no transporte de passageiros por
ônibus, seus controladores conheciam os
desejos e como lidar com quem nunca
tinha viajado de avião.

O orçamento da Finep dá uma dimen-
são de como o governo está empenhado
em realmente investir em inovação tecnoló-
gica: serão R$ 2,8 bilhões em 2008, volume
recorde, contra R$2 bilhões, em 2007, e R$
1,4 bilhão, em 2006 — nos anos de 1970, o
montante máximo de recursos não ultra-
passou R$ 700 milhões (valor atualizado).

O empenho do governo via Finep
pode ser constatado pelo segundo ano
do lançamento do edital do Programa de
Subvenção Econômica à Inovação no va-
lor de R$ 450 milhões (40% para empresas
com faturamento bruto de até R$ 10,5 mi-
lhões), em benefício de projetos em cinco
grandes áreas: tecnologia da informação,
comunicação e nanotecnologia (R$ 100
milhões); biodiversidade, biotecnologia
e saúde (R$ 100 milhões); inovações em
programas estratégicos (R$ 100 milhões);
biocombustíveis e energia (R$ 100 mi-
lhões); e desenvolvimento social (R$ 50
milhões). Caso os desembolsos não sejam
feitos, a verba retorna aos cofres oficiais,
sendo direcionada para engrossar o su-
perávit primário e/ou pagar os juros da
dívida interna.

Todos os esforços estão sendo feitos
para que isso não aconteça. Em 24 de se-
tembro terminou o prazo para a primeira
etapa do processo, quando foram apresen-
tadas 2.567 propostas, com as empresas
demonstrando dispor de infra-estrutura e
capacidade para o desenvolvimento dos
projetos. Do total, 569 propostas estão
pré-qualificadas e as empresas devem
apresentar até 22 de outubro os projetos
detalhados — em 14 de novembro, os
aprovados serão conhecidos. Em 2006
foram apresentados 1.100 projetos, dos
quais 145 receberam aprovação, absor-
vendo recursos de R$ 277 milhões.

O diretor da Finep admite que possa
haver alguns entraves e burocracia para
quem concorre aos financiamentos a fun-
do perdido. Mas assegura que já houve
importantes avanços para facilitar a vida
dos empreendedores. "As associações
de classe não devem desencorajar os
empresários. É preciso ajudá-los. O pro-
cesso pode ainda não ser o ideal, mas já
melhorou muito."

Sugestões
Na avaliação de Coelho, faltam
ainda algumas premissas para
consolidar o esforço competitivo
em Ciência, Tecnologia e Inova-
ção em diretrizes básicas. Entre
elas lista como priorizar o apoio
governamental à inovação; melho-
rar o desempenho inovativo das
empresas; avançar na mudança
estrutural da indústria brasileira;
consolidar o Sistema Nacional de
Inovação; criar ambientes de ino-
vação; apoiar as estratégias de pro-
teção da propriedade intelectual
e de combate à pirataria; e apri-
morar mecanismos de regulação e
concorrência.

Também Kupfer acredita que os
avanços dependerão da capacidade
de o governo construir uma política
tecnológica inteligente, focada nos
nichos em que há demanda con-
solidada no país ou em mercados
externos servidos pela produção
nacional e alguma capacidade de
pesquisa local, e prover os recur-
sos que assegurem a sua eficácia.
"Isso significa, na prática, sensi-
bilizar o setor privado brasilero,
historicamente refratário a gastar
em inovação, a fazê-lo no futuro.
Acredito, porém, que a crescente
conscientização com a necessidade
de se criar um ambiente inovador no
país deverá trazer frutos positivos ,
em médio prazo."

Paulo Corrêa, do Banco Mun-
dial, defende que o foco das políti-
cas de inovação e tecnológica deve
ser maior na difusão de tecnologia
do que na de inovação: "A política
de C&T no Brasil parece ter esque-
cido o T." Adverte também que não
adianta isolar a política tecnológi-
ca das reformas microeconômicas,
porque sem os incentivos econômi-
cos apropriados, as empresas não
terão incentivos para aperfeiçoar
o processo produtivo adotando
tecnologias modernas.

Text Box
Fonte: Conjuntura Econômica, vol 61, n. 10, p. 30-40, out. 2007.




