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em posicionado nos rankings mundiais de empre-
endedorismo, graças à intensa criação de novas 
micro e pequenas empresas (MPEs) e à constante 
melhoria do nível de sobrevivência deste tipo de ne-

gócio, o Brasil se ressente da dificuldade de transferir tec-
nologia para os empresários de menor porte. “O país não 
tem cultura de tecnologia nos pequenos negócios”, afirma 
Paulo Alvim, gerente de Inovação do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). “As em-
presas estão muito preocupadas em pagar as suas contas e 
deixam o processo produtivo em segundo plano.”
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O avanço da classificação interna-
cional do Brasil é creditado ao empre-
endedorismo de oportunidade – que 
se distingue daquele motivado pela 
falta de opção no mercado de traba-
lho –, mas boa parte dessas iniciativas 
corre o risco de estreitar sua perspec-
tiva de crescimento pela baixa capaci-
dade de investimento na inovação de 
produto e de processos. As estatísticas 
disponíveis são eloqüentes.

A Pesquisa de Inovação Tecnológi-
ca (Pintec) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) revela 
que o número de indústrias inovado-
ras no país se manteve estagnado em 
torno de 33% entre 2001 e 2005, so-
bretudo por conta do baixo desempe-
nho inovador das MPEs. Na terceira 
edição da Pintec, relativa ao período 
2003-2005, o índice de inovação das 
micro empresas foi de 28,9% e o das 
pequenas, de 40,6%, enquanto os per-
centuais de inovação das companhias 
com mais de 100 empregados variou 
de 55% a 79%.

Em 81,3% dos casos avaliados pelo 
IBGE, o caráter da inovação incor-
porado pelas indústrias em geral se 
traduziu principalmente pela aqui-
sição de máquinas e equipamentos. 
As atividades complementares à com-
pra de bens de capital, como treina-
mento e projeto industrial, ficaram 
com a segunda e terceira posições, 
com 59,2% e 39,4%, respectivamente. 
Na pesquisa, a aquisição externa de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D), 
de 5%, foi o item que obteve o núme-
ro mais baixo de respostas.

 Em todo o mundo, 
a inovação é diretamente proporcio-
nal ao tamanho da empresa, já que 
exige investimento, capacidade de fi-
nanciamento e constituição de áreas 
internas de P&D, informa Bruno Cé-
sar Araújo, pesquisador da Diretoria 
de Estudos Setoriais do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 

Esse padrão ajuda a explicar o baixo 
índice de desenvolvimento tecnoló-
gico das MPEs. Mas o Brasil foge 
do padrão quando, na comparação 
com os países desenvolvidos – e mes-
mo em relação a alguns países em 
desenvolvimento –, se consideram 
os indicadores de inovação, como, 
por exemplo, o grau de aproximação 
entre universidades e institutos de 
pesquisa e empresas, parceria que 
historicamente tem contribuído para 
o crescimento das nações.

Apesar de a Lei de Inovação, pro-
mulgada em dezembro de 2005, ter 
facilitado essa aproximação, elimi-
nando entraves até contratuais para 
permitir o trânsito dos pesquisadores 
no mercado, o percentual de empre-
sas que utilizam a academia como 
fonte de informação gira em torno de 
12%, de acordo com a terceira edição 
da Pintec. O resultado é que o Brasil, 
o 17º maior produtor de ciência do 
mundo, segue guardando nas univer-
sidades seus talentos inovadores.

Segundo Carlos Henrique de Brito 
Cruz, diretor-científico da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo (Fapesp), apenas 16% 
dos pesquisadores brasileiros tra-
balham em atividade de P&D no 
setor empresarial. Na Austrália e na 
Espanha, por exemplo, essa parti-
cipação se aproxima de 30%, quase 
duas vezes mais do que no Brasil, e, 
na Coréia do Sul e nos Estados Uni-
dos, a proporção é muito diferente: 
quase 80% dos cientistas estão no 
setor privado.

Não se espera que as MPEs – a 
não ser, é claro, as de base tecnoló-
gica – realizem P&D de forma con-
tínua ou que contem com uma área 
específica para o desenvolvimento 
de novos produtos. “Nos outros pa-
íses, no entanto, existem políticas 
especiais para o desenvolvimento de 
tecnologias-chave”, diz Araújo. No 
Brasil, esse esforço é realizado pe-
lo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Indus-
trial (Inmetro), em articulação com 
o Sistema Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial 
(Sinmetro) e o Conselho Nacional de 
Metrologia, Normalização e Quali-
dade Industrial (Conmetro). O insti-
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tuto é responsável pela execução das 
políticas nacionais de metrologia e 
qualidade e pela fiscalização da obser-
vância de normas técnicas e legais, no 
que se refere às unidades de medida, 
métodos de medição, medidas mate-
rializadas, entre outros.

  Mas falta consolidar 
no país um sistema de inovações que 
articule os vários atores do desen-
volvimento tecnológico. Foi com es-
se objetivo que o Ministério da Ci-
ência e Tecnologia (MCT) criou, no 
final do ano passado, o Sistema Bra-
sileiro de Tecnologia (Sibratec), com 
o lançamento do Plano Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação para 
o Desenvolvimento Nacional – co-
nhecido como o PAC da Ciência e 
Tecnologia (C&T).

O Sibratec se organiza em torno 
de três eixos. No eixo da inovação, 
investe na parceria entre institutos de 
pesquisa tecnológica e universidades 
com competência industrial, públicas 
e privadas, com o setor industrial; em 
um segundo eixo, oferece serviços 
com o objetivo de ampliar a cadeia 
metrológica brasileira; e, no terceiro 
eixo, de extensionismo, foca os pro-
cessos de gestão para a inovação. As 
prioridades são os arranjos produti-
vos locais (APLs) e os setores apoia-
dos pela Política Industrial, Tecnoló-
gica e de Comércio Exterior (Pitce). 
A intenção é facilitar às empresas – e 
às MPEs, em particular – o acesso aos 
serviços tecnológicos que promovam 
a inovação.

“O problema é que o Sibratec vai 
atuar do lado da oferta desses ser-
viços, e não do lado da demanda”, 
ressalva Alvim, do Sebrae, enfatizan-
do a necessidade de essas empresas 
contarem com subsídios para tecno-
logias industriais. Ele cita o exemplo 
do programa, previsto pela Pitce, de 
apoio à certificação e à metrologia 
por meio de bônus de até 70% de seus 

custos, implementado pelo Sebrae em 
parceria com o Inmetro, e que benefi-
cia 53 categorias de produtos.

  Outra razão para a tec-
nologia não chegar aos pequenos 
empreendedores é o gargalo do fi-

Induzir a inovação nas micro e pequenas empresas industriais não é o único desafio 
do processo de consolidação do desenvolvimento tecnológico do país. “É preciso pensar 
também em levar novas técnicas de manejo e plantio para a agricultura familiar, de forma a 
aumentar a renda e abrir perspectivas para a melhoria dos processos nas pequenas empresas 
de serviço”, diz Jorge Abrahão de Castro, diretor de Estudos Sociais do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea).

Na sua avaliação, o Brasil precisa arquitetar políticas de incentivo ao financiamento com 
apoio educacional e tecnológico para esses empreendimentos. “Não podemos abrir mão de 
ter empresas campeãs na inovação, mas é preciso criar sinergias, sob pena de ampliarmos 
ainda mais a desigualdade.”

Abrahão diz que pelo menos 50% da atividade econômica no país se faz na informalidade, 
sem qualquer proteção ou perspectiva de futuro. “É preciso criar mecanismos para trazer 
esses empreendedores para a legalidade por meio de incentivos, como, por exemplo, o 
crédito”, afirma, sublinhando que essa é uma tarefa do Estado, para a qual devem contribuir 
vários parceiros, inclusive as universidades e os institutos de pesquisa.

O diretor do Ipea cita o exemplo do PAC da Educação, que tem entre seus objetivos ampliar 
a interface entre as universidades e o sistema de educação básica e profissional. A progra-
mação adotada pelo Ministério da Educação (MEC) vai investir R$ 2 bilhões anuais, entre 
2007 e 2010, nas universidades públicas que se comprometerem com o desenvolvimento 
de projetos de transposição do conhecimento gerado em ambiente acadêmico para o mundo 
do trabalho e para a educação básica. “O ponto fraco do país é a formação educacional”, 
enfatiza Abrahão.

nanciamento às iniciativas inovado-
ras em MPEs. “O desenvolvimento 
tecnológico, o aprimoramento, a me-
lhora da produtividade e a inovação, 
mesmo que incremental, dependem 
da atuação do Estado”, sublinha José 
Mauro de Moraes, coordenador de 
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Estudos de Apoio à Inovação do Ipea. 
O setor financeiro não quer assumir 
os riscos dos gastos em pesquisas, 
especialmente no caso das empresas 
de menor porte, explica.

As MPEs têm acesso a uma série de 
programas e linhas de crédito subsi-
diado e a recursos não-reembolsáveis 
coordenados pelo MCT, executados 
pela Financiadora de Estudos e Proje-
tos (Finep), agência de fomento vin-
culada ao MCT, e pelo Sebrae. Um 
desses programas apóia especifica-
mente projetos de micro e pequenas 
empresas desenvolvidos em parceria 
com instituições científicas e tecnoló-
gicas (ICTs).

Esses programas começaram a 
funcionar em 2005, aportando re-
cursos entre R$ 200 mil e R$ 500 mil 
para cada empresa, a maioria delas 
localizadas em APLs. Os recursos 
chegam às empresas por intermé-
dio das ICTs, após comprovação da 
despesa. “Para as ICTs, os bene-
fícios são múltiplos: por meio da 
seleção das empresas participantes e 
da execução das ações do projeto, o 
programa reforça a cooperação entre 

empresas e universidades e centros 
de pesquisa, e aproxima as equipes 
de P&D, aumentando o foco em 
pesquisa aplicada”, afirma Moraes. 
Ao final do projeto, essas instituições 
incorporam ao seu acervo os equi-
pamentos e laboratórios adquiridos. 
Moraes ressalva que, no entanto, es-
ses programas não dispõem de ava-
liação de resultados.

  Outra linha de fo-
mento é o Programa de Apoio à 
Pesquisa em Empresas (Pappe), exe-
cutado pela Finep em parceria com 
as fundações de amparo à pesqui-
sa (FAPs) nos estados. Entre 2004 
e 2006, o Pappe desembolsou, para 
projetos de P&D de 529 empresas, um 
total de R$ 160 milhões – metade re-
passada pela Finep e metade referente 
à contrapartida das FAPs. “O proble-
ma foi a falta de acompanhamento 
que permitisse uma melhor avaliação 
do programa”, diz Moraes.

Ainda em 2006, já apoiada pe-
la Lei de Inovação, a Finep lançou 
o Programa Subvenção Econômica, 
com um total de recursos de R$ 450 

milhões em três anos. “A subven-
ção é um instrumento já amplamente 
utilizado pelos países centrais para 
subsidiar a inovação e o Brasil carecia 
desse instrumento”, diz Luis Fernan-
des, presidente da Finep. O programa 
incorporou ao apoio já oferecido pelo 
Pappe a concessão direta de recursos 
financeiros não-reembolsáveis para 
o custeio das atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação nas em-
presas, e está sendo implementado 
em 17 estados.

Em maio deste ano, a Finep lan-
çou o terceiro edital de Subvenção 
Econômica, no valor de R$ 450 mi-
lhões, contemplando seis áreas estra-
tégicas: Tecnologias da Informação 
e Comunicação, Biotecnologia, Saú-
de, Programas Estratégicos, Energia 
e Desenvolvimento Social. As etapas 
anteriores já disponibilizaram R$ 588 
milhões, que beneficiaram 321 pro-
jetos. “A alocação de recursos sob a 
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forma de subvenção exigirá um mo-
nitoramento rigoroso por parte do 
governo”, diz Moraes.

  Há, ainda, programas fa-
cilitadores de acesso ao crédito, como 
Juro Zero, da Finep, por meio do qual 
a agência empresta até R$ 900 mil pa-
ra apoiar a inovação empresarial, sem 
exigir garantias reais ao empresário 
– “o programa tem um fundo próprio 
de aval”, explica Moraes –, e o projeto 
Inovar, voltado ao fomento do merca-
do de capital de risco e à constituição 
de fundos de investimentos.

Este cardápio atende às sugestões 
da conferência global da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE), realizada em 
2006, em Brasília, que estabeleceu um 
plano de ação para o desenvolvimen-
to das pequenas e médias empresas, 
esclarece Moraes. O Brasil oferece 
apoio financeiro adaptado às diversas 

fases de desenvolvimento da empre-
sa; incentiva sistemas cooperativos, 
como os APLs; oferece crédito com 
juros baixos ou com juro zero; esti-
mula o desenvolvimento do capital 
de risco; estimula a parceria entre 
ICTs e empresas; e oferece recursos 
subvencionados para a redução de 
gargalos nas cadeias produtivas e em 
apoio à modernização das empresas 
de pequeno porte.

Além de fazer a lição de casa, o 
Brasil também já tem uma boa in-
fra-estrutura para o desenvolvimento 
tecnológico, afirma Júlio Gomes de 
Almeida, consultor do Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento In-
dustrial (Iedi). O país está investindo 
em parques tecnológicos e já conta-
biliza 393 incubadoras de empresas, 
a maioria delas ligadas formal ou 
informalmente a ambientes acadêmi-
cos e que, no final de 2007, atingiram 
a marca de 2.775 empresas incuba-
das, com um faturamento anual de 
R$ 400 milhões. São 1980 empresas 
já graduadas, que registraram, em 
2007, faturamento de R$ 1,8 bilhão, 
segundo os cálculos da Associação 

Nacional das Entidades Promotoras 
de Empreendimentos de Tecnologias 
Inovadoras (Anprotec).

  Para Moraes, as mi-
cro e pequenas empresas não inovam 
principalmente por causa da baixa 
participação do capital de risco, e 
por isso há necessidade de ampliação 
dos programas. “Para atingir mas-
sa crítica, com volume de projetos 
apoiados em condições de produzir 
impactos na estrutura produtiva, co-
mo a obtenção de taxas de inovação 
mais elevadas e inserção no comércio 
exterior com bens de maior conte-
údo tecnológico, há a necessidade 
de se ampliar o alcance geográfico 
dos programas por meio do aumento 
do número de estados e municípios 
parceiros da Finep”, recomenda. E 
relembra que são as instituições locais 
que permitem maior descentralização 
dos recursos, alcançando um maior 
número de empresas.

Na avaliação de Araújo, falta às 
MPEs acesso à informação. As esta-
tísticas, mais uma vez, confirmam. 
Levantamento realizado pelo De-
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apoio à empresa ofertados pela Fa-
pesp, ainda que a grande maioria 
já tivesse ouvido falar no Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES). O preço da 
desinformação é alto: apenas 13% 
dos gastos com inovação resultam do 
apoio oficial.

Já na visão do gerente de Inovação 
do Sebrae, a cultura da inovação não 
depende de incentivos fiscais, e sim 
de exigências do mercado – “essas 
empresas, em geral, não pagam Im-
posto de Renda”, diz, e sustenta o 
argumento com o exemplo do Código 
de Defesa do Consumidor, vigente 
desde 1990, que induziu as MPEs 
a realizarem “acertos tecnológicos” 
para manter a competitividade, por 
meio da busca por certificação, da 
normalização de processos de produ-
tos e da adoção de tecnologias indus-
triais básicas.

“Treino é treino, e jogo é jogo”, 
afirma Almeida, do Iedi. Apesar de 
o país já contar com infra-estrutura, 
crédito e até recursos humanos pa-
ra a inovação, ainda falta o que ele 
chama de “clamor”. Almeida explica 
que “faltam o motivo e a razão para 
a inovação, atividade que é sempre 
um risco”. Segundo ele, nos demais 
países – com exceção dos Estados 
Unidos – o “clamor” veio da busca 
do mercado externo. “Foi isso que 
mobilizou os fundos públicos, incen-
tivos e subsídios.”

Almeida também acrescenta outro 
elemento que considera motivador: 
o poder de compra do setor público. 
“A nova política industrial acena com 
essa perspectiva”, diz ele. E afirma 
acreditar que, se o país tiver estabili-
dade em seu processo de crescimento 
– “apesar da inflação em ascensão e 
do cenário externo” –, novos empre-
endedores chegarão ao mercado. “E, 
se conseguirmos envolvê-los com a 
exportação, teremos um bom cenário 
para a inovação.” d

O Brasil subiu para a 9ª posição no último ranking de empreendedorismo do Global Entre-
preneurship Monitor (GEM), estudo coordenado pela London Business School, do Reino Unido, 
e pelo Babson College, dos Estados Unidos, relativo a 2007 e divulgado em março desde 
ano – havia ficado em 10º lugar no ano anterior. A taxa de empresas iniciais (TEA) no país 
cresceu de 11,6% em 2006 para 12,72% em 2007. Apesar de ainda perder com folga para 
países como a Tailândia (26,87%), Peru (25,89%) e Colômbia (22,72%), o porte da economia 
nacional faz esse percentual representar nada menos que 8 milhões de novos negócios.

São empreendimentos em sua imensa maioria formados como micro e pequenas empresas 
(MPEs), com até 99 empregados, no caso da indústria. E surgem num momento particular-
mente promissor para a economia, quando os indicadores de sobrevivência dos pequenos 
negócios evoluem positivamente, junto com as taxas de crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB). A última medição, realizada pela empresa de pesquisa de mercado e opinião pública 
Vox Populi, por encomenda do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), demonstrou que a sobrevivência aos primeiros três anos de existência, que era de 
50,6% no triênio 2000-2002, saltou para 78% no triênio 2003-2005.

partamento de Tecnologia e Com-
petitividade (Decomtec) da Federa-
ção das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), em 2007, com 230 
empresas de diversos portes, reve-
lou que apenas 30% das empresas 

inovadoras conheciam as linhas 
oficiais de financiamento. Mais da 
metade das empresas consultadas 
– precisamente 53% – desconhecia 
a Finep e 55% não tinham qual-
quer notícia sobre os programas de 
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Text Box
Fonte: Desafios do Desenvolvimento, a. 5, n. 43, p. 24-30, maio. 2008.




