
novação tecnológica é
tema hoje onipresente nos
debates focados na evolu-
ção dos ambientes de
negócios e nos parâmetros

de competitividade empresarial.
Esse interesse é facilmente justi-
ficável: pressupondo a geração
de novos valores mercadológi-
cos a partir da atividade contínua
de Pesquisa & Desenvolvimento
(P&D), a inovação é requisito
fundamental no contexto da eco-
nomia globalizada e da acelera-
da evolução tecnológica. No
Brasil, porém, é ainda muito

recente o esforço de estruturação
de um conjunto consistente de
leis e estímulos destinados a
apoiar a busca de inovação. E
ainda há muito a ser feito.

Estudo recentemente enco-
mendado ao Instituto de Estudos
Avançados da Universidade de
São Paulo pela Agência Brasi-
leira de Desenvolvimento Indus-
trial (ABDT) mostra que no Bra-
sil ainda se confunde inovação
com alta tecnologia e política
industrial com redução do "cus-
to Brasil". Nos demais países
analisados no estudo, a inovação

já está no centro das estratégias
competitivas e, ao contrário do
que ocorria anteriormente,
quando a ênfase recaía nas insti-
tuições dedicadas à chamada
pesquisa básica, as empresas
estão hoje no centro das políti-
cas de inovação.

Estados Unidos, Canadá,
França, Reino Unido, Irlanda,
Finlândia e Japão foram os paí-
ses avaliados no estudo. Neles,
existem infra-estrutura, sistema
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legal e regulatório, incentivos e
instrumentos destinados a tomar
o ambiente mais amigável à ino-
vação. Além disso, o Estado
desempenha papel primordial na
elaboração, implementação e
sustentação de políticas de apoio
à inovação.

Para Roberto Alvarez, geren-
te para assuntos internacionais
da ABDI, também nesses países
o conceito de inovação somente
agora começa a ser mais bem

compreendido, mas neles a dis-
cussão avança rapidamente por-
que existe há mais tempo uma
estabilidade econômica, vigente
no Brasil há somente uma déca-
da. "Aqui ocorrem muitas
melhorias, mas o entendimento
do conceito de inovação é mais
superficial", ele compara.

As empresas brasileiras
foram claramente incluídas nos
programas governamentais de
estímulo à inovação apenas com

0 • ACÚSTICA - Laboratório da Embraco,
de olho na satisfação dos clientes,
controla a intensidade de ruídos nos
equipamentos

a Lei de Inovação, que há pouco
mais de três anos normalizou o
repasse de recursos estatais para
inovação e P&D na iniciativa
privada. São ainda mais recentes
as chamadas Lei do Bem e Lei
do MEC, que concedem incenti-
vos fiscais aos investimentos em
inovação e permitem abater do
Imposto de Renda o financia-
mento de projetos de pesquisa
de terceiros.

Dirigentes de empresas e de
entidades empresariais reco-
nhecem: essa legislação trouxe
avanços, mas ainda não é bem
compreendida e plenamente
utilizada nem no estado econo-
micamente mais desenvolvido
do país. De acordo com José
Ricardo Roriz Coelho, diretor
do Departamento de Competiti-
vidade e Tecnologia da Federa-
ção das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), "as ativida-
des desempenhadas pelas agên-
cias e instituições de apoio e
fomento à inovação não são
conhecidas pelas empresas
industriais paulistas".

Também não há ainda total



segurança no aproveitamento
desses mecanismos legais. "As
empresas ainda estão reticentes
em aplicá-los por se tratar de
legislação que envolve a Receita
Federal, pela sua complexidade
e pela dificuldade de se entender
o que é ou não inovação", reve-
la Olívio Ávila, diretor-executi-
vo da Associação Nacional de
Pesquisa, Desenvolvimento e
Engenharia das Empresas Ino-
vadoras (Anpei).

Além de mais recente, tam-
bém em termos financeiros o
esforço governamental de estí-
mulo à inovação ainda não pode
ser comparado àquele já exis-
tente em países nos quais o con-
ceito de inovação é trabalhado
há mais tempo. "Na Europa,
50% das verbas investidas pelas
empresas em P&D representam
dinheiro público, oferecido sem
juros. No Brasil, esse índice está
entre 3% e 4%, e outros 3% a
4% vêm de bancos privados, a
juros absurdos. O restante é
dinheiro dos próprios empresá-
rios", compara João Alberto De
Negri, pesquisador do Instituto

de Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea)

Ele situa, como marco de
evolução da atividade de P&D e
busca pela inovação no Brasil, o

movimento de abertura econô-
mica e de privatizações ocorrido
na década passada. "Em vez de
fazerem uma remodelação

defensiva, muitos empresários
perceberam que, na nova con-
juntura, precisavam investir
mais no conhecimento e na pes-
quisa", lembra De Negri.

Obviamente, existiram
ações pon tua i s dest inadas à
busca da inovação antes mes-
mo da abertura econômica. O
Instituto Agronômico de Cam-
pinas (IAC) - insti tuição cria-
da para promover melhorias na
cultura de café, então o princi-
pal agente de inserção do Bra-
sil na economia internacional -
surgiu no finai do século XIX.
Quase cem anos depois, mais
exatamente em 1973, surgia a
Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa),
cuja atividade de pesquisa e
desenvolvimento contribuiu de-
cisivamente para fazer do agro-
negócio um dos pilares da
atual economia nacional.

Também nos anos 70, na
mesma cidade paulista de Cam-
pinas, formou-se um pólo dedi-
cado às tecnologias que se con-
solidavam como motores da eco-
nomia contemporânea: TI e tele-
comunicações. Centralizado
pelo Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento em Telecomu-
nicações (CPqD), esse pólo con-
t r ibu iu , por exemplo, para a
recente implantação da TV digi-
tal no país. Embora fundamenta-
da em tecnologia japonesa, a TV
digital teve inúmeras adaptações



e inovações locais, inclusive um
sistema de TV móvel de melhor
qualidade.

Na opinião de De Negri, o
esforço inovador dos empresá-
rios brasileiros contribui decisi-
vamente para que, mes-
mo no recente contexto
de valorização do real
perante o dólar, as ex-
portações nacionais si-
gam evoluindo. No pe-
ríodo apontado pelo pes-
quisador do Ipea como
marco de aceleração do
processo de inovação
(abertura dos anos 90),
cresceram as participa-
ções de produtos con-
feccionados com mais
tecnologia, e provavel-
mente com mais P&D e
inovação.

Nos últimos anos, porém, a
participação desses produtos
mais sofisticados vem dimi-
nuindo. Seria reflexo de defasa-
gens nos estímulos à inovação
ou mera decorrência da valori-
zação internacional dos preços
das commodities, fato que infla

os valores auferidos com a ven-
da de produtos nos quais há
menos tecnologia?

Ao mesmo tempo que estru-
tura um conjunto legislativo de
incentivo à inovação, o gover-

no federal também eleva o
apoio financeiro. A verba da
Financiadora de Estudos e Pro-
jetos (Finep), principal agência
nacional de fomento à P&D,
cresceu mais de 400% nos últi-
mos seis anos. E, após manter-
se em trajetória descendente

nos quatro primeiros anos des-
te milênio, voltou a crescer em
2005 e 2006 o investimento
realizado pelo Estado e empre-
sas na estrutura de ciência e
tecnologia capaz de suportar a

de inovação.
Mas, embora o inves-

timento nacional seja
bastante superior aos das
demais economias lati-
no-americanas, ainda há
no Brasil urna relação
entre investimento em
P&D e PIB inferior ao de
outros países, inclusive
aqueles incluídos na
categoria dos emergentes
ou componentes do Bric,
como China e Rússia.

De qualquer forma,
mais empresas estão
usando incentivos fiscais

para inovação: "Antes da Lei do
Bem, uma média de 36 empresas
por ano usava incentivo fiscal
para P&D, num total de R$ 215
milhões incentivados; em 2006.
foram 130 empresas c R$ 2
bilhões", detalha Guilherme
Henrique Pereira, secretário de



desenvolvimento tecnológico e
inovação do Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia (MCT).

Mas inovação depende
de um conjunto formado
por três pilares - governo,
universidade e empresas -,
e assim como o governo
pode fazer mais, existem
problemas também nas
empresas. A maioria delas
ainda não possui, por
exemplo, estruturas ou
capacitação para manu-
sear as linhas de crédito
destinadas à inovação,
afirma Coelho, da Fiesp.
Outra falha: "Nossas
empresas ainda são tími-
das quando o tema é
patentearnento; e empresas que
patenteiam mostram às outras que
fizeram um trabalho de prospec-
ção em torno do que os concorren-
tes estão fazendo", ele acrescenta.

Essa informação é confirma-
da por Rita Pinheiro Machado,
coordenadora da Academia de
Inovação e Propriedade Intelec-
tual do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI).
"Prova da inexistência da cultura
de patentes no Brasil é o fato de
algo entre 70% e 80% dos pedi-
dos de patentes serem hoje feitos
por pessoas físicas", ela detalha.
Mesmo assim, vem crescendo a
quantidade de patentes solicita-
das ao ÍNPI.

A inovação rende dividen-
dos significativos mesmo para
empresas já consolidadas inter-
nacionalmente. É o caso da
Embraco, um dos principais
nomes do mercado mundial em
compressores e produtos para

refrigeração. Segundo o diretor
de tecnologia, Roberto Cam-
pos, "atualmente 65% da recei-

ta da empresa vem de novos
produtos desenvolvidos nos
últimos três anos".

Destaque no contexto da ino-
vação entre empresas brasileiras,
a Embraco mantém uma estrutura
composta por 38 laboratórios em
diversos países e seus mais recen-
tes projetos de pesquisa incluem
uma recém-lançada linha de
microcompressores, desenvolvi-
da em parceria com a Intel. De
acordo com Campos, investir em
pesquisa e inovação significa,

antes de tudo, atrair, reter e
incentivar talentos; depois, man-
ter uma infra-estrutura de labora-

tórios e equipamentos; e,
finalmente, estabelecer
uma rede de conhecimen-
to que, no caso da Embra-
co, hoje inclui parcerias
com dezenas de universi-
dades e instituições do
Brasil e do exterior.

Além da Embraco,
outras empresas brasilei-
ras são reconhecidas
internacionalmente por
sua capacidade de inova-
ção. Entre elas, aparece a
Petrobras, hoje na van-
guarda da exploração de
petróleo em águas pro-

fundas. Aliás, na área dos com-
bustíveis, o Brasil se destaca
também no desenvolvimento e
utilização dos biocombustíveis.

Para Coelho, da Fiesp, "entre
os setores que mais avançaram
nas atividades de inovação apa-
recem instrumentos de precisão,
equipamentos de instrumentação
médico-hospitalar, telecomuni-
cações, automação industrial e
indústria automotiva". Esses e
outros campos de atividade
poderão evoluir ainda mais com
o cumprimento do chamado PAC
da Inovação, lançado pelo
governo federal no final do ano
passado e que promete, até 2010,
aplicar R$ 41,2 bilhões no setor
de ciência e tecnologia.

Mas, no quesito inovação, o
Brasil não pode limitar-se à con-
dição de mero fornecedor de
soluções produzidas com tecno-
logia importada. De Negri, do
Ipea, considera necessário invés-



tir no desenvolvimento de tecno-
logias próprias destinadas à ino-
vação, pois o Brasil encontra-se
em uma posição intermediária
entre países em desenvolvimento
e desenvolvidos.

"Aqui, cerca de 1,5
mil empresas industriais
têm laboratórios pró-
prios de P&D; no Chile,
há cinco", argumenta o
pesquisador do Ipea.
"No Brasil, o investi-
mento anua] em P&D
chega a US$ 5 bilhões,
sendo 90% desse total
proveniente da própria
iniciativa privada; na
Argentina, o investimen-
to em P&D atinge US$
230 milhões", finaliza.

• novar é preciso, sabem hoje as
I empresas interessadas em par-
cerias com grandes multinacio-

nais. E o caso da Mueller, que tem
na indústria automobilística um
de seus clientes mais significati-
vos e apresentou no final do ano
passado o protótipo de um produ-

to que combina sua experiência
na transformação de plásticos
com a eletrônica. Trata-se de um

equipamento que, instalado no
automóvel, testa a qualidade do
combustível com o qual ele está
sendo abastecido. Ainda cm 2007
essa empresa desenvolveu um

rack para automóveis no
qual a fibra de vidro é
substituída por nanopartí-
culas de argila, capazes de
reduzir seu peso em 33%.

Na opinião de Paulo
Afonso Rodi, gerente do
Centro Tecnológico da
Mueller, as leis de incen-
tivo à inovação geraram
um benefício muito pal-
pável: um diálogo mais
fluente entre empresas e
instituições de pesquisa.
"Antes a academia pensa-
va apenas em publicar
suas pesquisas; agora,

pensa também em termos empre-
sariais", ele compara. Segundo
Rodí, a Mueller investe em pés-



2

Inovação

quisa e desenvolvimento entre
3% e 5% do seu faturamento, que
neste ano deverá somar aproxi-
madamente R$ 310 milhões.

Já o Laboratório Cristália, com
faturamento anual de cer-
ca de R$ 500 milhões, pre-
cisa concorrer com multi-
nacionais no extremamen-
te globalizado mercado
farmacêutico. Entre os
mais recentes projetos de
inovação dessa empresa,
incluem-se um medica-
mento para queimadura
em spray e um curativo
constituído por película
biológica natural obtida
da cana-de-açúcar.

Escolhida como em-
presa mais inovadora do
Brasil em 2007 em um
prêmio organizado pela. Finep, o
laboratório Cristália destina 6%
de seu faturamento a P&D, afir-
ma Roberto Debom, diretor de
pesquisa, desenvolvimento e ino-

vação. "Para 2008, projetamos
investir 10%", ele complementa.
Para Debom, os benefícios
decorrentes das recentes medidas
governamentais ainda não

podem ser mensurados, pois ino-
vação pressupõe prazos longos.
"Na indústria farmacêutica
nacional, projetos que receberam
algum tipo de incentivo entre

2004 e 2005 somente terão
impactos no mercado a partir de
2010", explica.

icro e pequenas em-
presas também têm

espaço no atual conjunto
de estímulo à pesquisa e
inovação. Os editais da
Finep, por exemplo, sem-
pre reservam a elas parte
dos recursos destinados à
subvenção de pesquisas. E
seu papel é fundamental
no processo de inovação:
"Novas áreas de conheci-
mento, como biotecnolo-
gia e nanotecnologia, são
campos férteis para micro
e pequenas empresas",
enfatiza Paulo Alvin,
gerente da unidade de

acesso à inovação e tecnologia do
Sebrae Nacional. Ele estima em
R$ 700 milhões as verbas anual-
mente destinadas à pesquisa e
inovação em pequenas empresas



pelos governos nos níveis federal
e estadual.

Um desses programas é o Pes-
quisa Inovativa na Pequena e
Micro Empresa (Pipe).
Por ele já passaram
empresas como a Opto
Eletrônica, que foi funda-
da em meados dos anos
90 no município paulista
de São Carlos. Combinan-
do recursos próprios com
verbas oriundas do Pipe e
de outros programas go-
vernamentais, a Opto de-
senvolve equipamentos
oftalrnológicos e aplica-
ções ópticas militares e
participa da construção
da câmera do satélite
que está sendo desenvol-
vido pelo Brasil e China. Expor-
ta ainda para diversos países,
mantém uma subsidiária na Aus-
trália e neste ano deve faturar R$
59 milhões. "Em 2011, pretende-

faturar R$ 150 milhões",
projeta Antônio Fontana, diretor
comercial da Opto.

Também recebeu recursos do

faturamento da Omnisys passou
de R$ 4,5 milhões em 2001 para
R$ 26 milhões no ano passado, e
há dois anos 51% de seu capital

foi adquirido pela multi-
nacional de origem fran-
cesa Thales.

A Omnisys mantém.
contudo, uma estrutura
própria de pesquisa com-
posta por cerca de 50 pro-
fissionais, além de alian-
ças com instituições e
universidades, e segue
inovando mesmo após a
integração à multinacio-
nal. "Houve quem disses-
se que a parceria com a
Thales tornaria nossa
empresa representante de
vendas de produtos fran-

ceses no Brasil. Pelo contrário:
estamos exportando nossa tecno-
logia, inclusive para a Europa",
afirma Luiz Henriques, presidente
da Omnisys.

Pipe a Omnisys, de São Caetano
do Sul (SP), especializada em
aplicações (radares, por exemplo)
para áreas como aviação, meteo-
rologia e indústria aeroespacial. O
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