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A comemoração foi um pouco excessiva, mas o ingresso dos Investimento Estrangeiro Direto 
(IED) na economia brasileira, em janeiro, funcionou como um fator de tranqüilidade para o 
déficit da balança comercial. De fato, na última semana de fevereiro, o Banco Central revelou 
que os IED do primeiro mês do ano bateram em US$ 4,8 bilhões, o dobro de janeiro de 2007, 
um recorde na série histórica do banco. No acumulado dos últimos doze meses, referência 
janeiro, outro recorde nos IED: US$ 36,9 bilhões. Alguns curiosos, no entanto, já começaram a 
perguntar: exatamente no que esse dinheiro foi usado?  
 
Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), de autoria de Marina Filgueiras 
Jorge, mostrou que apesar das vantagens acumuladas pelos investimentos externos a 
transferência de conhecimento e tecnologia das multinacionais para a cadeia produtiva local é 
baixa. O estudo, divulgado em O Estado de S. Paulo de 3/3, "cutuca a onça com vara curta" ao 
dizer que a maior presença de empresas multinacionais não produz um "automático aumento 
de produtividade das empresas nacionais", insuflando melhorias e avanços tecnológicos nos 
fornecedores locais. A pesquisa concentrou-se em cinco setores, elétrico, eletrônico, 
farmacêutico, automóveis e óleos vegetais e cobriu o período de 1998 a 2003.  
 
Mesmo levando-se em conta que era um outro momento da economia brasileira, de dez a 
cinco anos atrás, a pesquisa mostrou que as empresas estrangeiras dos setores pesquisados 
são duas ou três vezes mais produtivas que as domésticas no mesmo setor de atividade. 
Baseado nessa constatação é possível perguntar se elas, de fato, trazem conhecimento para 
cá. O estudo conclui que não há evidência disso e que até nos setores em que a presença 
estrangeira é bem maior, não foram transferidos ganhos de produtividade efetivos para a 
cadeia industrial do setor.  
 
A análise e a conclusão encontrada no estudo do Ipea merece maior debate. Há uma semana, 
o IBGE revelou que a produtividade média (diferença entre as horas pagas e produção) 
registrou aumento recorde de 4,16% em 2007. O IBGE lista a produtividade por setor e os que 
mais avançaram foram máquinas e equipamentos, com 10,4% de expansão e vestuário com 
10,6%, seguido por calçados com 8,4%, setores que estão muito expostos à concorrência 
externa, especialmente máquina e vestuário que sentiram bem forte a competição chinesa. 
Fica a pergunta: esses setores ganharam produtividade baixando custo, apenas comprando 
máquinas mais novas, ou bolaram produtos novos, melhores e mais baratos?  
 
Nessa resposta, a "evidência" do estudo do Ipea cobra seu preço. O Brasil compete inovando 
ou só faz o mesmo mais barato? Em fevereiro, a Organização Mundial de Propriedade 
Industrial (OMPI) informou que o Brasil registrou 384 patentes deixando o País no 24 lugar no 
ranking das invenções. Não estamos bem nessa foto. A China registrou 5.456, e a Coréia 
7.061, para ficarmos nos emergentes, sem comparar com os 52.280 registros dos EUA, ou os 
27.131 do Japão. E o grave é quem registrou essas poucas patentes brasileiras. A maior parte 
é de pequenos inventores e só uma pequena parcela foi pedido de grandes empresas. No caso 
do Brasil, a empresa líder em pedidos foi o braço local da múlti americana Whirlpool, com 17 
pedidos. Vale comparar com os 2.104 pedidos da Matsushita (a empresa líder em patentes no 
mundo), seguido pela Philips, com 2.041 registros e pela Siemens com 1.644.  
 
Em outras palavras, múltis investem sim em laboratório e registram patentes. Porém, 
conhecimento tem custo alto e ninguém o dá de graça, como o estudo do Ipea sugere. 
Registro de patente está ligado à capacidade de inovação, à produção de ciência. Compra de 
máquina tem outra função. Quem inova é que ganha muito dinheiro e não quem, apenas, 
também produz. Empresários e governo não parecem preocupados com isso. Não é um bom 
caminho.  
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