




uma fonte potencial para o transbor-
damento produtivo (transferência de
conhecimento e tecnologia) para a
indústria brasileira, o que, na prática,
não aconteceu.

"As evidências indicaram a existên-
cia de vantagens competitivas, em ter-
mos de produtividade, das empresas
transnacionais instaladas no Brasil, em
relação às empresas domésticas. Contu-
do, esse diferencial de desempenho não
se mostrou uma fonte de transferên-
cia de conhecimentos tecnológicos que
pudesse refletir em ganhos de produti-
vidade para as empresas fornecedoras
domésticas", diz a pesquisadora.

Para o diretor de Estudos Setoriais
do Ipea, Mareio Wohlers de Almeida,
"é preciso haver troca de informação",
ainda que as multinacionais queiram
guardar para si a sua tecnologia, em
alguns setores considerados estraté-
gicos pelo Brasil, como é o caso do
farmacêutico. "É necessário que as em-
presas transnacionais interajam cada
vez mais com o Sistema Nacional de
Inovação brasileiro sem deixar de ter
as suas relações com a matriz", diz ele,
e explica que o país ainda caminha a
passos lentos para alcançar melhor co-
locação no mercado mundial, e muito
disso se deve à falta de investimentos
em ciência, tecnologia e inovação.

A meta do governo federal é elevar
a taxa de investimento, hoje de 1,02%

do Produto Interno Bruto (PIB), para
ao menos 1,5% até 2010. "A principal
porta de entrada na política industrial
no mundo de hoje é o estímulo à ino-
vação", avalia o secretário de Desen-
volvimento Tecnológico e Inovação
do Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCT), Guilherme Henrique Pereira.
Para ele, a política industrial contem-
porânea deve prover as empresas com
os instrumentos necessários para trans-
formar conhecimento em riqueza.

O Plano de Ação 2007-2010, conhe-
cido como PAC da Ciência e Tecnolo-
gia, incorporado à política industrial,
pretende ampliar a relação entre os
gastos privados com inovação e PIB
dos atuais 0,51% para 0,65%. "A taxa
de inovação hoje está mais concentra-
da no setor público, especialmente em
universidades e institutos de pesquisa.
A meta agora é desenvolver instru-
mentos para que mude a relação entre
o setor público e o privado. As empre-
sas, sejam elas nacionais ou transna-
cionais, têm de aumentar a sua taxa de
gasto em pesquisa e desenvolvimento
(P&D) próprios", diz Wohlers.

Ao todo, o plano destina R$ 42
bilhões ao setor. Mas não basta ter di-
nheiro. As pesquisas do Ipea também
mostram que ainda é preciso despertar
grande parte das empresas nacionais
para a importância do conhecimento
para se tornarem mais competitivas.

A deficiência é re-
conhecida pelo próprio empresariado
brasileiro, que agora vem despertan-
do para a importância da ciência em
seus quadros. "O setor privado ainda
tem pouca experiência de se integrar
a programas públicos de fomento à
inovação", admite o presidente do
Conselho Temático Permanente de
Política Industrial e Desenvolvimento
Tecnológico (Copin), Rodrigo Loures.
O Copin é vinculado à Confederação
Nacional da Indústria (CNI).

O levantamento de Marina Filgueiras
aponta que a transferência de conheci-
mento só acontece quando a empresa
nacional possui profissionais capacita-
dos. "Quanto mais trabalhadores alta-
mente qualificados dentro do quadro de
pessoal da firma, maiores são as chances
de absorver o conhecimento tecnológico
externo e de se beneficiar de transbor-
damentos de produtividade", diz ela.
Segundo o estudo do Ipea, as empresas
transnacionais concentraram-se nas ca-
tegorias de firmas que inovam e diferen-
ciam produtos e de firmas especializadas
em produtos padronizados. As empresas
nacionais, por sua vez, estão na categoria
das que não diferenciam produtos e têm
produtividade menor, ou que se especia-
lizam em produtos padronizados.

No entender de Pereira, do MCT,
isso se explica pelo fato de as empresas
estrangeiras já incorporarem a cultura
inovadora, ao passo que no Brasil o
processo é muito recente. "As multi-
nacionais já têm essa cultura, que trou-
xeram do seu país de origem. No caso
do Brasil, é bom lembrar que a nossa
primeira universidade foi constituída
em 1935. Isso mostra o quanto ainda
somos jovens em termos de pesquisa",
diz. Outro dado apurado pelo estudo do
Ipea é que a maior presença do capital
estrangeiro na indústria brasileira, além
de não ter contribuído para o aumento
da produtividade nas cadeias, implicou
uma acelerada desnacionalização.

"Duas importantes características se



mostraram mais marcantes. A primeira
identificou a concentração das filiais
estrangeiras entre as empresas grandes.
A segunda, por sua vez, relacionou a
participação delas entre os diferentes
setores: da indústria baseada em ciência
(controle de 82% do total); da indús-

tria de produção diferenciada (73%); e
da indústria de produção contínua em
escala (68%). Na indústria intensiva em
recursos naturais, a participação estran-
geira experimentou forte crescimento:
de 15% para 24% entre 1985 e 2002",
observa a pesquisadora.

Entre o período
observado no estudo e os dias atuais,
muita coisa aconteceu na tentativa de
reverter este quadro. A Lei de Inovação,
de 2004, é considerada um avanço im-
portante porque deu sustentação legal
ao financiamento da pesquisa no Brasil.



Com o objetivo de criar os instrumen-
tos para aumentar a competitividade
das empresas nos mercados interno e
externo e melhor aproveitar o capital
intelectual do país, a lei cria os Núcleos

de Inovação Tecnológica para atuar nas
instituições de ciência e tecnologia com
a finalidade de gerir poiíticas de inova-
ção. Também prevê maior alocação de
recursos públicos para as empresas.

"A Lei de Inovação é um importan-
te marco regulatório porque dá a pos-
sibilidade legal para as incubadoras de
empresas serem implantadas por meio
de um esforço conjunto dos setores
público e privado. Antes da lei, isso
era proibitivo", salienta o secretário
de Tecnologia Industrial do Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (Mdic), Francelino
Grando. Ele destaca que agora há, no
papel, a autorização para que os pes-
quisadores transitem entre a academia
e a área de P&D das empresas.

Para Grando, o grande mérito da Lei
de Inovação é "aproximar os tempos da
pesquisa" entre universidade e empresa.
"Até recentemente o tempo de pesquisa
numa universidade era muito longo,
muito lento. Na empresa, ao contrário,
quando se encomendava uma pesquisa,
era para ontem", diz. A tendência agora
é que essas novas ações permitam as
empresas e os institutos se afinarem.

Ao lado da Lei de Inovação, também
a Lei do Bem - por conter uma série de
benefícios para o setor produtivo do pa-
ís, a medida foi conhecida inicialmente
por "MP do Bem", depois transformada
em lei - se configura como um impor-
tante incentivo à inovação. Sancionada
em 2005, ela concede incentivos fiscais
a quem aposta na pesquisa, como a
dedução dos gastos no pagamento do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre
Lucro Líquido (CSLL).

"Para acompanhar
corretamente os resultados dessas leis
é necessário esperar, porque não é um
processo rápido. Mas os resultados que
temos até hoje já são bastante significa-
tivos", aponta Pereira, do MCT. Segun-
do o secretário, entre 2005 e 2006, após
a implantação da Lei do Bem, o número
de empresas que investiram em P&D
saiu de 36 para 127. O montante de
recursos privados empregados saltou de
R$ 214,9 milhões para R$ 2,0 bilhões.

Os estímulos para melhorar a com-
petitividade das empresas incluem li-
nhas de crédito especiais do Banco Na-
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cional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) como o Programa
para o Desenvolvimento da Indústria
de Software e Serviços de Tecnologia
da Informação (Prosoft), destinado à
tecnologia da informação, e o Programa
de Apoio ao Desenvolvimento do Com-
plexo Industrial da Saúde (Profarma),
para o setor de medicamentos. Também
a Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep), empresa pública vinculada ao
MCT, ampliou as suas linhas.

Uma radiografia dos avanços do Bra-
sil no setor está no estudo Mobilidade de
Trabalhadores e Efeitos de Transborda-
mento entre Empresas Transnacionais e
Domésticas, de Marco Aurélio Alves de
Mendonça e Rogério Dias de Araújo,
também do Ipea. Ainda que não tenha
havido investimentos estrangeiros dire-
tamente em pesquisa ou transferência de
conhecimento, os autores verificam que
o simples fato de trabalhadores brasilei-
ros passarem por empresas estrangeiras
situadas no território nacional contri-
bui, no longo prazo, para o aumento
da produtividade das empresas locais.
"Pessoas que passaram por multinacio-
nais conseguiram apreender algum tipo
de conhecimento que implica aumento
de produtividade para a empresa local",
defende Mendonça.

A Pesquisa de Inovação Tecnoló-
gica (Pintec) relativa ao ano de 2005,
realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) e pela
Finep, reflete este novo quadro: entre
2003, base da Pintec anterior, e 2005,
o número de empresas inovadoras
na indústria passou de 28 rnil para
30,4 mil, um aumento de 8,4%. Cres-
ceu também a parcela do faturamento
aplicada em inovações, que em 2005
foi de 2,8%, ante 2,5% em 2003.

"Empresas e governo estão se dando
conta de que mudou a forma de gerar
riqueza no mundo", afirma Evando
Mirra, diretor da Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI),
organismo responsável por fazer des-
lanchar a política industrial brasileira.
"Hoje, há uma valorização maior do
patrimônio imaterial, do patrimônio
intelectual."

Segundo fontes do setor,
ninguém discorda de que o país avan-
çou em termos de políticas públicas de
incentivo à inovação desde 2004, quan-
do foi lançada a primeira fase da atual
política industrial e tecnológica, mas
existem ainda diversos entraves que
impedem as empresas de usufruírem
plenamente desses benefícios. Segundo

a Pintec 2005, os principais obstáculos
são os elevados custos, riscos econômi-
cos excessivos e escassez de fontes de
financiamento.

Loures, da CNI, atribui as dificulda-
des hoje enfrentadas pelas empresas a
um "ranço burocrático" dos próprios
organismos públicos, que impõem
muitas barreiras. "É preciso ter gran-
des atratores que façam com que esta
aptidão se desenvolva no nosso país.
A Finep tem que andar mais depressa,
assim como o BNDES, o Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial (INPI)
e a Secretaria da Receita Federal (SRF).
Todos os atores que concorrem para a
competitividade devem conceder uma
prioridade à inovação", defende.

Não só ele tem pressa. Pereira, do
MCT, comunga da idéia de que as
próprias instituições deveriam buscar
mecanismos para acelerar os processos
para liberação dos projetos em ciência e
tecnologia. "Temos que ter instituições
que sejam ágeis e capazes de lidar com
isso. Precisamos, às vezes, mudar o arca-
bouço legal. Existem leis que impedem
uma velocidade maior. Existem setores
de controle e auditoria que não enten-
dem do assunto. Acham que financiar
pesquisa é a mesma coisa que comprar
obras ou material de escritório", diz.

O professor Carlos Américo Pa-
checo, da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), ex-secretário
executivo do MCT, enumera uma série
de pontos que exigem mudanças no
marco regulatório das relações públi-
co-privadas. Segundo o professor, o
Brasil ainda não está preparado ade-
quadamente para estimular essas redes
de interação. O quadro de "insegurança
jurídica" neste terreno envolve desde a
aplicabilidade da Lei de Inovação até
a biodiversidade, por causa das regras
referentes a acesso, exploração econô-
mica e repartição dos benefícios. Tudo
isso, segundo estudo feito por Pacheco,
atravanca o caminho das empresas ru-
mo ao mercado global.
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Text Box
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