
36 ENSINO SUPERIOR



ENSINO SUPERIOR 37



O levantamento feito pelo Insti-
tuto de Estudos Avançados da Uni-
versidade de São Paulo (IEA/USP),
denominado Plano de Mobilização
Brasileira pela Inovação Tecnológica
(Mobit), aponta uma série de gargalos
e algumas possíveis saídas para pro-
mover pesquisa e desenvolvimento no
país (veja quadro ao lado).

Em linhas gerais, o estudo indica
que o Brasil está atrasado em relação
aos sete países analisados: Canadá, Es-
tados Unidos, França, Finlândia, Reino
Unido, Irlanda e Japão. E demonstra
descompasso entre o desenvolvimen-

to de pesquisas nas universidades e
seu uso pelo setor produtivo.

Na questão da inovação, os paí-
ses pesquisados entendem o tema
como o motor para o crescimento,
chave para aumentar a produtivida-
de e a competitividade. Inovação é

vista como geração de novos produ-
tos, serviços, processos, negócios,
organizações e estratégias. O obje-

tivo é mais amplo do que incentivo
à pesquisa e desenvolvimento, à
ciência e tecnologia.

Já no Brasil, segundo os pes-
quisadores, a política industrial é
confundida com políticas de dimi-
nuição do "custo Brasil". Vive-se,
segundo eles, um estágio inicial de
reconhecimento da inovação como
elemento-chave para diversificar a
estrutura produtiva nacional.

O relatório também aponta que é
crescente a visão da exportação como
estratégia competitiva, mas o número
de empresas que a praticam ainda é
pequeno e o esforço de internacio-

nalização reduzido. Os empresários
ainda vêem inovação como desenvol-

nesse processo?", questiona o profes-
sor de engenharia elétrica e ex-reitor
da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro (Uerj), Nival Nunes. Para ele,
é necessária a criação de uma "agen-
da" para a ação conjunta de todos os
organismos envolvidos no processo.
Plonski concorda. "Mais do que política
pela inovação, precisamos de uma po-
lítica para a inovação. É uma mudança
conceituai e a maneira de incorporar o
desenvolvimento", acredita.

Exemplo desse pensamento é a Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecu-
ária. Criada em 1973, a Embrapa surgiu
ao lado do Sistema Nacional de Pesqui-
sa Agropecuária para fornecer soluções
práticas ao agronegócio. Atualmente, a
empresa conta em seu quadro funcional
com cerca de 900 pós-graduandos.
"Temos a consciência da importância
de transformar o conhecimento em
tecnologia. Vivemos em uma época
na qual informação e conhecimento
são decissivos ao progresso", atesta o
diretor-executivo da Embrapa, Kepler
Euclides Filho.

Numa tentativa de melhorar a relação
empresas-universidades, o governo fede-
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ral sancionou em 2007 a Lei
n° 11.487, que altera as regras
de isenção fiscal para empre-
sas. Pela nova legislação, as
empresas que investirem em
pesquisa receberão isenção
fiscal proporcional ao di-
reito de propriedade. Mas
a regra vale apenas para
pesquisas desenvolvidas em
instituições científicas ou
tecnológicas públicas.

O pesquisador brasi-
leiro Fernando Reinach,
considerado pela revista
Scientific American um
dos 50 cientistas mais in-
fluentes do mundo, acredita
que ainda pode haver mais
esforço de ambas as partes.
"É preciso ter produção
tecnológica. No Brasil,
grande parte das empresas
ainda não desenvolve esse
processo em seu cotidiano; por sua
vez, as universidades não cumprem
seu papel decisivo nessa questão. Em
qualquer parte do mundo onde essa
questão esteja mais bem trabalhada
a economia cresce. Surgem novos
produtos, novos serviços", diz.

Segundo dados da Confederação
Nacional das Indústrias (CN1), o per-
centual de investimento do Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro em
pesquisa e desenvolvimento é de 1,1%,
enquanto países que demonstraram
crescimento na área investem de 3%
a 4% do PIB. "Estamos cerca de 25%
atrás desse repasse de verba. Temos
um longo caminho para nos igualarmos
às nações que incentivam a pesquisa e
o desenvolvimento como base para o
avanço", avalia o assessor especial da
CNI, Marcos Formiga.

Ele lembra que do total investido na
área no Brasil, dois terços são repas-

sados pelos governos. "As empresas e
os governos precisam investir mais",
pontua Formiga. "Não conheço nenhum
país que tenha se firmado no desenvol-
vimento tecnológico sem a participação
do Estado", acrescenta.

Ao lembrar o estágio de desen-
volvimento de outros países face ao
nível brasileiro, Formiga cita algumas
características culturais dos Esta-
dos Unidos que ajudam a traduzir o
crescimento do país em pesquisa e
desenvolvimento. São três os pontos
destacados por ele: a influência do
protestantismo na cultura; a aplicação
da criatividade na resolução de pro-
blemas de mercado e o permanente
estado de aprendizado, ou seja, edu-
cação continuada. "A economia do
conhecimento bate à nossa porta. O
Brasil ainda não despertou para sua
importância. Conhecimento é sinôni-
mo de independência", alerta.
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