
Estalo racional 
Flávio de Carvalho Serpa 
 
Como tem sido constantemente divulgado, mais da metade do crescimento econômico dos 
países desenvolvidos vem da inovação. O diagnóstico é claro, mas as receitas para a 
implementação são nebulosas e imprevisíveis. Primeiro porque a inovação tem sido 
tradicionalmente uma atividade volátil, como o estalo de inventores. Em segundo lugar a 
inovação tem sido um negócio de alto risco e as empresas têm aversão ao imprevisível.  
 
No Brasil o problema é agravado pela precariedade dos benchmarks do uso da inovação nos 
negócios - mas isso pode estar resolvido nos próximos dois anos, com a consolidação de dados 
com qualidade de primeiro mundo.  
 
Os principais índices para avaliação da efetividade nos negócios é a Pesquisa de Inovação 
Tecnológica, o PINTEC, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 
última publicada ainda está em 2003. Já existem dados não sistematizados de 2005.  
 
O problema é que os dados disponíveis, antigos, não ajudam muito. Se referem a um período 
de estagnação antes do boom de 2007/2008. Também não refletem ainda os resultados da 
chamada Lei do Bem, de novembro de 2005, que criou incentivos efetivos à pesquisa e 
desenvolvimento. "Somente em 2009 vamos ter esses dados", comenta Hugo Borelli Resende, 
presidente da Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das empresas 
inovadoras ( ANPEI).  
 
Mas vale a pena consultar os dados do PINTEC 2005 para balizamento da rota estratégica das 
empresas interessadas na inovação. Os dados colhidos até 2003 não eram muito animadores 
nem indicavam, de modo geral, que a inovação pudesse ser considerada um motor da 
economia, como é nos países da OCDE. Com a economia estagnada, era o que se podia 
esperar. A pesquisa, com uma amostragem estatística nacional, concluiu que, de um universo 
de 84,3 mil empresas, 28 mil se declararam inovadoras. Para o mercado nacional, as 
empresas que criaram novos produtos foram 2.297, enquanto, em novos processos, apenas 
1.023 empresas. Ao todo, apenas 2.844 empresas foram consideradas inovadoras no mercado 
nacional. Pior: somente 177 -- quase todas grandes empresas -- foram inovadoras para o 
mercado mundial.  
 
De modo geral, as inovações não foram nos setores de maior conteúdo tecnológico. Algumas 
são do setor de alimentos. Entre as 148 empresas que inovaram em produto, uma pertence ao 
setor extrativo, outra ao de refino, 17 de química e 32 pertencem ao setor metal-mecânico - 
que é de média-baixa participação tecnológica.  
 
De 2003 (último ano em que a pesquisa foi publicada) a 2005, num universo de quase 90 mil 
empresas, o número de inovadoras na indústria passou então de 28.036 para 30.377, um 
aumento de 8,4%, mas manteve-se constante a participação delas no total das empresas 
industriais (33,4%). Nas telecomunicações, 45,9% das empresas inovaram e na informática 
este percentual foi de 57,6%. Na pesquisa foram consultadas 12.283 empresas industriais e 
713 empresas de serviços de alto valor tecnológico como as telecomunicações, informática e 
pesquisa e desenvolvimento.  
 
O maior destaque é que teve aumento da parcela do faturamento das empresas industriais 
gasta com inovações: de 2,5% em 2003 para 2,8% em 2005. Outra tendência positiva é a de 
que o número de pessoas envolvidas em pesquisas de inovação dentro das indústrias 
aumentou 12,5% de 2003 para 2005.  
 
Das 33 atividades industriais pesquisadas, 21 apresentaram crescimento nas suas taxas de 
inovação, mas a taxa de inovação geral do grupo manteve o mesmo patamar (33,4% contra 
33,3%). Entre as atividades industriais que aumentaram suas taxas de inovação, estão setores 
desencontrados como reciclagem de material (de 13,7% para 22,6%); produtoras de 
caminhões, camionetas, utilitários, caminhões e ônibus, (de 57,5% a 71,1%), e de celulose e 
outras pastas (de 39,1% para 51,7%). Entre os problemas encontrados para inovar, 76,8% 



das indústrias apontaram os elevados custos, das tributações aos juros, seguido dos riscos 
econômicos excessivos (74,7%) e da escassez de fontes de financiamento (58,6%).  
 
Para a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), as empresas que mais 
investem em inovação geram 25% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial. São perto de 400 
companhias, como a Petrobras, Embraer, Vale do Rio Doce e Marco Pólo. A ABDI destaca 
exploração de petróleo em águas profundas, da qual a Petrobras é líder mundial, através da 
robótica submarina. 
 

 
 

 
Leia Mais: 
 
Brasil tem um longo caminho a percorrer 
Alessandra Paz 
 
O Brasil ficou em 43º lugar na classificação mundial de competitividade, de acordo com um 
estudo publicado este mês pelo Institute for Management Development (IMD), da Suíça. 
Embora tenha conquistado seis posições em relação a 2007, o País tem muito que caminhar 
para alcançar outros emergentes da lista, como a China, a Malásia e a Índia - que ocupam 
respectivamente a 17ª, 19ª e 29ª posições.  
 
O maior desafio da indústria brasileira é reconhecer a importância das atividades de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) como arma competitiva. "Se nós queremos desenvolver, temos que 
inovar, pois todos os países bem-sucedidos geraram sua própria tecnologia", afirma o 
professor da UFRJ e diretor geral da Protec (Sociedade Brasileira Pró-inovação Tecnológica), 
Roberto Nicolsky.  
 
E ele acrescenta que para inovar o Estado precisa compartilhar com as empresas o risco 
tecnológico envolvido. Ou seja, o Estado tem que investir recursos não reembolsáveis, uma 
vez que a maior beneficiária da inovação é a sociedade e não a empresa. "O governo deve agir 
em nome da sociedade", diz categórico.  
 
A reivindicação de Nicolsky encontra respaldo nos números. De acordo com o mais recente 
estudo da Anpei (Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das 
Empresas Inovadoras) apenas 5% das empresas que realizaram atividades inovativas 



receberam financiamento público. Só para ter uma idéia, no Japão, o governo financia 18% da 
P&D; nos Estados Unidos e na Alemanha esse percentual é de 31%; na Coréia do Sul, 24%; e 
na Espanha esse número chega a 40%.  
 
O diretor executivo da Anpei, Olívio Ávila, concorda que a subvenção econômica é fundamental 
para o desenvolvimento da área de P&D. "Ao desenvolver um produto ou um processo, o 
empresário sofre um duplo risco." Ávila explica que além do risco tecnológico, próprio do 
desenvolvimento da idéia, existe o risco comercial. Isso mesmo; o produto pronto, após anos 
de pesquisa, ainda pode ser rejeitado pelo mercado. "A Sony, por exemplo, na época do video-
cassete, investiu no sistema betamax, mas os consumidores adotaram o VHS", exemplifica.  
 
O custo elevado do crédito para inovação somado às dificuldades de obtenção desse recurso 
levou algumas empresas a usar o próprio capital de giro no desenvolvimento de atividades de 
P&D. O erro, considerado "gravíssimo" pelo executivo, era a única saída encontrada por 
aquelas que viam na inovação um diferencial de mercado.  
 
O diretor da Anpei, entretanto, está otimista. Segundo ele, nos últimos anos o País conquistou 
certa estabilidade econômica que por sua vez acarretou a redução substancial do custo do 
crédito voltado à inovação. "Antes, os juros giravam em torno de 13% ao ano. Hoje, já temos 
linhas mais favoráveis. Por exemplo, o BNDES oferece recursos a 4,5% fixos, com prazo de 10 
anos". Esse processo de barateamento do crédito, afirma, refletirá diretamente no aumento 
das atividades de P&D.  
 
Ávila também elogia a Política de Desenvolvimento Produtivo, lançada pelo ministro do 
Desenvolvimento, Miguel Jorge, em 12 de maio. "O Brasil começa a valorizar o conceito de 
inovação tecnológica e suas conseqüências." A política industrial tem como uma de suas metas 
estimular a inovação tecnológica. Para isso, o governo pretende elevar os investimentos 
privados em P&D de R$ 11,9 bilhões registrados em 2005 ( ou 0,51% do PIB brasileiro) para 
R$ 18,2 bilhões em 2010, (o equivalente a 0,65% do PIB).  
 
"É sempre muito bom ver o governo investindo em políticas industriais", afirma Nicolsky. Ele, 
porém, adverte que a iniciativa é insuficiente para o crescimento do País. "Hoje falta uma 
política centrada na inovação e não há maneira da indústria crescer se não for por esse 
caminho".  
 
Outra questão controversa é a referente aos incentivos fiscais propostos pelo governo Lula, 
concentrados principalmente na Lei n.º 11.196/ 05. Denominada Lei do Bem, ela determina, 
entre outras coisas, a dedução dos gastos efetuados em atividades P&D no imposto de renda 
(IR) e na Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL).  
 
Para o diretor da Protec, a renúncia fiscal é uma medida fraca. Primeiro, porque o valor 
proposto - R$ 21 bilhões distribuídos em quatros anos ou o equivalente a 0,2% do PIB - é 
insuficiente para proporcionar o efeito multiplicador que o governo almeja. Além do baixo 
impacto financeiro, diz Nicolsky, o problema central das atividades de P&D, que é o risco 
envolvido, continua a encargo dos empresários. "Não adianta conceder o benefício apenas em 
caso de lucro." Segundo ele, existem empresas que apresentam aumento do faturamento 
embora não tenham lucrado no mesmo período. Nessa hipótese, explica, o empresário terá 
que pagar os mesmos 35% de tributação, apesar de não ser favorecido pelo benefício fiscal. 
"Logo, o beneficiário dos investimentos em P&D em última instância é o próprio Estado".  
 
Já o diretor da Anpei vê os incentivos fiscais como um bom instrumento de estímulo à 
pesquisa. Ávila, porém critica o alcance desses benefícios. "Uma das grandes restrições é o 
fato de o incentivo fiscal só abarcar as empresas que operam com lucro real. Isso corresponde 
a 8% do total das empresas brasileiras; os 92% restante trabalham com lucro presumido."  
 
Mesmo assim, Ávila mantém o otimismo. "O governo está no caminho certo, mas temos que 
aprimorar nossa legislação para que um maior número de empresas usufruam os incentivos."  
 

 



Leia mais: 
 
O Brasil é o país do avanço tecnológico 
Filipe Costa 
 
O conceito de inovação varia muito de acordo com a perspectiva de quem vê e analisa, mas 
uma coisa é certa, são os resultados, especialmente o sucesso, que realmente dizem o que é 
ou não é uma inovação.  
 
É sempre mais fácil observar um avanço tecnológico já estabelecido, um produto que vende 
bem ou o processo que o levou ao sucesso, para perceber que se trata de uma inovação.  
 
A inovação, ou introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social 
que resulte em novos produtos, processos ou serviços, resulta de uma combinação de fatores 
como ambiente, tempo, cultura, educação, economia. Podemos atribuir o resto a idéias, 
criatividade, conhecimento científico e tecnológico, ou seja, à genialidade das pessoas.  
 
O crucial das pessoas é o fato de estar no plural. Mesmo os indivíduos considerados os mais 
inovadores na história da humanidade, como Albert Einstein, Thomas Edison, Bill Gates, não o 
seriam sem os seus colaboradores, ou os que tentaram antes e erraram ou acertaram.  
 
A criatividade e a colaboração são aptidões inatas, somos criativos por natureza, por questões 
de necessidade e evolução da espécie, como qualquer outra que tenta sobreviver, viver melhor 
e lutar por mais bem-estar.  
 
Os melhores exemplos de iniciativas inovadoras nascem de grandes desafios, tanto em 
empresas submetidas a pressões como em sociedades que passam por momentos críticos de 
risco ou oportunidade.  
 
Em nosso país, alguns vícios históricos e problemas de identidade, auto-estima e visão 
estratégica têm impacto em nosso ambiente de negócios, burocracia e riscos econômicos. 
Poderíamos e deveríamos nos esforçar para melhorar os nossos índices e posição na 
competição internacional por inovação.  
 
No entanto, nosso cenário institucional tem melhorado. A recente Lei da Inovação abre espaço 
e fundamento propícios à interação para aproximar parcerias entre academia e setor privado 
em seus objetivos e conhecimentos, pesquisa e desenvolvimento. Devemos atentar para a 
importância da responsabilidade das organizações em capacitar atuais e futuros profissionais.  
Além disso, cabe à universidade acompanhar as tendências da indústria e ser pró-ativa na 
oferta de seus talentos e serviços de pesquisa e desenvolvimento. A inovação requer 
profissionais criativos prontos para transformar as organizações e abrir espaço para as 
mudanças, e que traduzam bem um conjunto de valores, comportamentos e pensamentos à 
inovação.  
 
Os profissionais criativos são os agentes de mudança essenciais na criação da cultura da 
inovação, mas precisam atuar em ambientes orientados por estratégia e objetivos claros. A 
formação de redes de inovadores e abordagens interdisciplinares tanto na identificação dos 
problemas e desafios, quanto nas soluções, ajudam a alavancar a inovação e não representam 
custos elevados.  
 
Temos nas organizações, universidades e comunidades, um número razoável de pesquisadores 
e muitas pessoas com criatividade e conhecimento. O importante é organizar, planejar e 
alinhar os desafios da sociedade aos objetivos estratégicos de crescimento da organização.  
Algumas empresas buscam auxílio externo e soluções das consultorias especializadas em 
gestão da inovação, através de conceitos, metodologias e ferramentas para gerar inovações 
nas empresas. Outras vão além, abrem suas portas para as idéias através de processos de 
inovação e geração de idéias abertos a comunidades de especialistas, pesquisadores e até 
consumidores.  
 



A inventividade humana não tem limites, cultura de inovação e colaboração em rede devem 
ajudar a produzir as idéias de impacto na eficiência nos processos e recursos, que somadas às 
grandes idéias gerarão riqueza e crescimento sustentável. 
 

 
Leia mais: 
 
Obter registro é processo lento 
 
O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) vem comemorando aumentos seguidos 
de arrecadação. A receita do INPI cresceu 14,07% no segundo bimestre de 2008 em 
comparação com o mesmo período de 2007. Ainda assim, o órgão de registro de marcas e 
patentes brasileiro fica em primeiro lugar, em morosidade, quando comparados os prazos para 
obtenção desses registros em oito países.  
 
De acordo com pesquisa realizada para a Gazeta Mercantil pelo escritório internacional de 
propriedade intelectual Clarke, Modet & C°, que tem sede na Espanha e filiais no Brasil, 
Portugal, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Venezuela e México, o Brasil é líder em prazo para 
registro.  
 
No Brasil, o empreendedor leva até oito anos para obter o registro de uma patente. Na 
Espanha, demora até três anos, podendo reduzir-se a dois quando se requer urgência.  
 
Para o presidente do INPI no Brasil, Jorge Ávila, o resultado da pesquisa era esperado. Isso 
porque o instituto estaria passando por um momento de transformação. Ávila diz que em 2005 
foi autorizado triplicar o quadro de pessoal e até o fim do ano serão 400 examinadores de 
patentes. Para marcas, eram 40 e atualmente há 100, segundo Ávila.Quanto à informatização, 
o INPI já conta com o e-marcas, que permite o pedido de registro de marca pela internet e, 
segundo Ávila, haverá sistema parecido para o registro de patentes. "O objetivo é patente 
concedida em 4,5 anos", afirma.  
 
O diretor geral da Clarke no Brasil, Antonio Trajano L. Ribeiro da Silva, alega que é necessária 
a contratação de mais funcionários, mas eles devem ser bem treinados para haver efeito. 
Trajano requer também melhores sistemas e maior interesse político para que o INPI se 
equipare ao de outros países em que esses processos são mais céleres. "Sem treinamento, as 
imprecisões dos exames podem levar a ações na Justiça. Assim, desafogaria-se o INPI, mas 
afogaria-se ainda mais o Poder Judiciário", diz.  
 
Trajano lembrou um exemplo do escritório: um caso em que o pedido de patente foi 
depositado em 1999 e concedido este ano. "Demora acima de oito anos é rara, mas isso não 
deveria mais acontecer", diz.  
 
Para o advogado Luiz Edgard Montaury Pimenta, do Montaury Pimenta Machado e Lioce 
Advogados Associados, somente quando não há oposição, recurso ou exigência, a média para 
obtenção de registro de marca é satisfatória, "em dois anos ou menos".  
 

 
Leia mais: 
 
Aproximar pesquisa e indústria é vital 
Vanderlei Campos 
 
De acordo com o estudo "Inovação, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais 
brasileiras", do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), as indústrias que inovam e 
diferenciam seus produtos respondem por 25,9% do faturamento industrial e por 13,2% do 
emprego gerado. Nessas empresas, o valor adicionado de cada empregado é de R$ 74,1 mil, 
contra R$ 44,3 mil em fabricantes especializados em produtos padronizado e R$ 10 mil 
naquelas com baixa diferenciação e produtividade. Os salários nas empresas inovadoras são, 
em média, 23% superiores. "Estamos comparando companhias do mesmo ramo e pessoas 



com o mesmo grau de escolaridade", esclarece Márcio Wohlers, diretor de Estudos Setoriais do 
Ipea.  
 
O dimensionamento do grau de inovação tecnológica na economia brasileira começou a ser 
feito, no final dos anos 90, com a Pintec (pesquisa de inovação tecnológica), realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No levantamento, o conceito é claramente 
restrito a transformações substanciais nos produtos, serviços e processos produtivos 
decorrentes da incorporação de novas tecnologias. De forma geral, essas mudanças podem ter 
duas fontes: a aquisição de bens de capital (máquinas, software de gestão etc.) que tragam 
melhorias intrínsecas; ou investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), cujos 
resultados normalmente são mais diferenciados. 
 
Com base no diretório de grupos de pesquisa do CNPq, Márcia Siqueira Rapini, pesquisadora 
do Grupo de Economia da Ciência e da Tecnologia do Cedeplar/UFMG e Instituto Euvaldo 
Lodi/FIEM, apurou que, até 2004, menos de 10% dos centros de P&D mantinham 
relacionamento com o setor produtivo. Do lado das empresas, a professora observa que o 
Pintec aponta a cadeia de valor (fornecedores e clientes) como principal fonte de informação e 
soluções tecnológicas. "Isso é natural em todo o mundo, mas no Brasil as empresas recorrem 
menos às universidades. Nessas instituições, há conhecimento acumulado que resolveria 
muitos gargalos de produtividade e competitividade das indústrias", diz. 
 
 "Nos setores em que o Brasil é mais competitivo, a vantagem não se fundamenta em 
incentivos, ou mão-de-obra barata. Somos competitivos em soja não pela disponibilidade de 
terra, mas pela proximidade dos produtores com a Embrapa. Mais importante do que a 
manufatura, ou mesmo o controle acionário local, é a engenharia ser feita no Brasil. É isso que 
dá autonomia", argumenta Edson Fregni, professor da Politécnica da USP. 
 
Conhecimento e riqueza 
 
Com a globalização e o reequilíbrio da divisão internacional do trabalho e riqueza, a Inovação 
Tecnológica consolidou-se como prioridade ao desenvolvimento industrial. "É como Qualidade 
nos anos 80 e 90", compara Carlos Cavalcante, superintendente do Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL).  
 
A Lei de Inovação Tecnológica (10.972, de dezembro de 2004), regulamentada pelo Decreto 
5.563 (outubro de 95) normatiza o relacionamento entre empresas e institutos de ciência e 
tecnologia (ICTs), além de criar mecanismos de crédito e financiamento. "Com a Lei, ficaram 
mais claros as interfaces entre empresas privadas e centros de P&D, com normas de 
financiamento e contrapartidas. Isso cria um mercado e um ambiente de colaboração 
tecnológica", explica Cavalcante. Ele reconhece que ainda há dificuldades nas negociações 
entre empresários e acadêmicos, o que às vezes chega a inviabilizar a execução de projetos 
com os recursos já liberados. "A prática vai levar ao equilíbrio", avalia. "Até a promulgação da 
Lei da Inovação, alguns pontos sequer eram discutidos. Entre outras coisas, a Lei regulamenta 
o deslocamento de professores e pesquisadores para as empresas, o que antes era impedido 
pelos contratos de dedicação exclusiva", exemplifica.  
 
"Hoje, há um mercado de tecnologia, com vários modelos de investimento e contratos com os 
ICTs, com base em royalties ou licenciamento", afirma Wohlers, do Ipea. "Algumas 
universidades estão mais maduras nos modelos de negócio e muitas empresas nacionais de 
base tecnológica surgem nessas instituições. Contudo, a articulação (entre ICTs e empresas) 
ainda está muito aquém do necessário. O sincronismo de objetivos entre academia e setor 
produtivo é um desafio para ambas as partes", admite.  
 
"Para as empresas cuja estratégia depende da diferenciação por meio de tecnologia, há uma 
boa disponibilidade de grupos de pesquisadores focados no mercado e nas condições 
econômicas locais", avalia Jaci Leite, professor da FGV/EAESP. Ele esclarece que muitos 
projetos não resultam necessariamente em soluções tecnológicas inéditas, mas em adaptações 
às necessidades do mercado local. É o caso típico de segmentos mundialmente oligopolizados - 
como ocorre, por exemplo, com fármacos, eletrônica ou software -que tornam suas tecnologias 



economicamente inacessíveis. "Inovação é o enlace entre invenção e visão do valor desta 
invenção", define Jean Paul Jacob, professor da Universidade da Califórnia e pesquisador da 
IBM. "As mais de 3 mil patentes da IBM, por si só, não significam que a empresa seja 
inovadora. Por isso, decidimos abrir esse conhecimento. Inovação depende de colaboração", 
exemplifica. 
 

 
Leia mais: 
 
Finep quer trabalhar com mais agilidade 
Cibele Buoro 
 
Eficiência na comunicação entre agência financiadora e empresa, transparência e agilidade nos 
processos de administração e gerência, rapidez no atendimento às solicitações e instrumentos 
de apoio às organizações que procuram recursos para investimentos em inovação tecnológica. 
Essas são as medidas que o diretor financeiro da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), a 
Agência da Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, Fernando Ribeiro reconhece serem 
vitais para que se pulverizem os R$ 2,55 bilhões destinados ao desenvolvimento de novos 
produtos e processos. No ano passado, segundo ele, das sete mil propostas encaminhadas à 
Finep, apenas 330 foram aprovadas.  
 
"Nosso desafio a partir de 2008 é tornar a Finep mais conhecida e trabalhar de forma mais 
integrada. O Brasil superou o histórico de escassez de recursos, capital para investimentos em 
bons projetos de inovação tecnológica há", diz Ribeiro. Se por um lado a complexidade dos 
editais que definem o conjunto de requisitos exigidos pela Finep se constitui num funil, por 
outro, muitas empresas que inscrevem suas propostas de inovação tecnológica não 
apresentam aderência ao projeto - que consiste no grau de inovação, capacidade técnica e 
qualidade. Além disso, as chamadas públicas para a apresentação dos projetos "não chegam 
aos quatro cantos do País", avalia Ribeiro.  
 
Para o diretor financeiro da Finep existem outras questões que inviabilizam o uso de recursos 
para inovação tecnológica. Uma delas seria a necessidade de investimentos que as pequenas e 
médias empresas deveriam desembolsar para participar da concorrência. "Muitas empresas 
não dispõem de recursos para contratar um engenheiro, por exemplo, para formatar os 
projetos. Por isso cabe à Finep criar mecanismos de acesso mais ágeis". Ribeiro completa: 
"Adequar projetos é custo para as empresas pequenas, para as grandes esse mecanismo é 
mais fácil por conta da estrutura que dispõem, por isso precisamos adequar os instrumentos 
de acordo com cada tipo de cliente".  
 
A inovação tecnológica é a prioridade da agenda de desenvolvimento econômico, ressalta 
Ribeiro. Para ele, a competitividade diante dos mercados internacionais passa pela via da 
inovação tecnológica e a proposta da Finep daqui em diante é se fazer mais facilmente 
compreendida pela sociedade, agilizar seus processos gerenciais e atender toda a demanda de 
recursos para inovação. 
 

 
Leia mais: 
 
Adespec recebe recursos para pesquisa 
 
A empresa de adesivos e selantes Adespec adota o adjetivo inovação até em seu slogan: 
"fornecemos soluções inovadoras". Avalia seu diretor, Flávio Lacerda, que o fato de ter 
proposta inovadora levou a empresa, localizada em Taboão da Serra, em São Paulo, a 
conseguir recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para levar adiante uma 
proposta de pesquisa que resultaria num produto, até então, "sem concorrência no mercado e 
em condições competitivas", diz ele. E não foi só a Finep que se interessou pelo projeto. A 
empresa cresceu tanto que despertou o interesse de investidores privados como a Rio Bravo 
que, no ano passado, injetou cerca de R$ 6 milhões em capital de risco na Adespec. "Foi o 



aporte de capital que permitiu à empresa investimentos em pesquisas que hoje nos posiciona 
como a marca líder do varejo", comenta Lacerda.  
 
Novo projeto  
 
"Saímos do zero e crescemos infinitos por cento", diz o diretor da Adespec, empresa que 
começou como incubadora. "O financiamento da Finep nos proporcionou crescer dez vezes 
mais desde 2007, quando o projeto teve início", diz Lacerda. Depois de um ano de atividade a 
Adespec tem faturamento de R$ 3 milhões, com projeção de chegar a R$ 50 milhões em 
2012.Recentemente, a empresa teve mais um projeto aprovado pela Finep e está em fase de 
testes na área técnica. Trata-se de um produto do setor de adesivos voltado ao mercado da 
construção.  
 
"Também estamos investindo nas nossas instalações", conta Lacerda. Serão R$ 2 milhões 
destinados à nova fábrica e importação de maquinário. "Inovação e desempenho melhor ou 
igual ao melhor produto que existe no mundo, além de competitividade, esses são os 
diferenciais do nosso produto e que nos garantiu os recursos da Finep", ressalta o diretor da 
Adespec.  
 

 
Leia mais: 
 
As mudanças na vida do consumidor 
Thaís Costa 
 
A terceira geração do telefone celular, popularizada pela sigla 3G, tem duas vertentes 
importantes e o consumidor vai perceber. A primeira é o acesso à internet pelo modem USB. A 
3G permite a conexão do computador a uma banda larga de alta velocidade. "É a possibilidade 
de se conectar a uma rede com a percepção de estar em casa", afirmou o presidente da 
desenvolvedora americana de chip de 3G Qualcomm do Brasil, Marco Aurélio Rodrigues. "Essa 
é a grande novidade", disse. A segunda vertente é a do telefone celular 3G, que terá acesso à 
internet e permitirá funções novas como teleconferência, serviços com imagens no celular, 
filmes e vídeos.  
 
A reação do consumidor  
 
Recém-chegada ao Brasil, ainda é cedo para qualquer consideração sobre o impacto que a 3G 
vai promover entre nós. Já está presente nas redes da Claro, TIM e Telemig, e será inaugurada 
em breve pela Vivo e Oi-BrT.  
 
No entanto, pode-se dizer que essa vertente surpreendeu o mundo. Foi uma surpresa positiva, 
com adesão crescente e progressiva de internautas encantados com a mobilidade.  
 
"O homem é móvel, então ele busca tudo que possa ser aderente a ele", disse Rodrigues.  
 
O executivo apoiou suas palavras nas estatísticas das operadoras celulares estrangeiras AT&T, 
Vodafone, Telstra e O2. A primeira assistiu à quadruplicação do volume de tráfego de dados 
sem fio entre 2006 e 2007. As demais registraram aumentos significativos na receita auferida 
por esse tipo de tráfego. A britânica Vodafone saltou 45%, de 1 bilhão de libras esterlinas em 
2006 para 1,4 bilhão em 2007. A australiana Telstra passou de 196 milhões de dólares 
australianos para 360 milhões, um salto de 84% na receita de dados. A O2 viu a receita média 
por usuário de dados sair de € 10,04 para € 12,40, uma evolução de 24%.  
 
Tecnologia reduz hiato  
 
O presidente da Qualcomm ressaltou que embora exista uma defasagem de tempo na adoção 
da 3G pela Europa e Estados Unidos em relação ao Brasil, a evolução tecnológica conquistada 
nesse período reduz grandemente o hiato entre o Brasil e o resto do mundo.  
 



Ou seja, quando começou a ser implantada na Europa, em 2002, a 3G era capaz de 
transportar dados a uma velocidade de 384 quilobits por segundo (kbps). Mas em 2006, com a 
introdução da HSPA, a velocidade saltou para 7,2 Megabits por segundo (Mbps), taxa que 
permitindo downloads pesados de arquivos de vídeo e outros conteúdos pela rede sem fio com 
rapidez surpreendente.  
 
No Brasil, as operadoras que já possuem rede estão oferecendo banda larga com limitação a 1 
Mbps para download. Trata-se de um período de aprendizado, no qual as próprias teles 
também não sabem como estabelecer tarifas, empacotamento e cobranças pelo tráfego.  
 
O que não deixa dúvidas, até o momento, e que o primeiro impacto - e isso deve se repetir no 
Brasil - é o provocado pelos modems de banda larga e não pelos telefones 3G.  
 
"Pesquisa realizada nos últimos meses na Escandinávia comprova que se vendem mais 
modems do que telefones celulares", disse Rodrigues.  
 
Inovação à vista  
 
Contar com acesso de banda larga sem fio representará para o consumidor uma mudança 
importante, tão séria como foi a do telefone fixo para o móvel.  
 
Na Suécia, por exemplo, onde a renda média é elevada, grande parcela possui laptops e os 
carrega para qualquer lugar graças à rede sem fio.  
 
No Brasil, a diferença esperada é que o usuário vai portar o modem USB, pelo qual pagará à 
operadora de sua escolha (não precisa ser a mesma do telefone celular) e que permitirá a ele 
acessar a internet da sua residência ou da casa da namorada ou de familiares, inclusive em 
cidades diferentes.  
 
Em vez do laptop, ele terá o acesso móvel para plugar em computadores de mesa. "O modem 
torna o PC portátil", brincou Rodrigues.  
 
Telefone com internet  
 
A segunda vertente dessa novidade de 3G é o celular com acesso à web e capaz de oferecer os 
serviços que contêm imagem. O que se faz hoje com o PC será possível fazer pelo celular, de 
download de filmes a serviços de localização etc. 
 
 O presidente da empresa especializada em criar serviços para o celular, SupportComm, 
Alberto Leite, diz que as possibilidades são infinitas. E que a publicidade vai aproveitar todos 
os nichos abertos com a tecnologia que permite trafegar dados pela rede sem fio.  
 
Rodrigues, da Qualcomm, comenta que o formato do leilão de terceira geração no Brasil, 
estruturado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai garantir a cobertura 
abrangente da terceira geração, pois as teles serão obrigadas a implantar redes no território 
integralmente, ainda que alguns locais não ofereçam retorno econômico ao investimento 
necessário.  
 
E como o País possui extensão continental, a cobertura pelas redes celulares torna-se muito 
mais viável em comparação com as redes fixas, que dependem de obras de cabeamento.  
 
Ainda caros hoje em dia, os telefones 3G tendem ao barateamento. "Os jovens vão aderir à 
teleconferência", prevê Rodrigues. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 e 22 maio 2008, Suplemento Especial 
Inovação, p. D1-D4 


