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O efeito restrito da crise global sobre a economia brasileira contribuiu para que as companhias 
nacionais elevassem os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em 2008. O 
levantamento sobre gastos com inovação feito pela Booz & Company revela que três 
companhias brasileiras - Embraer, Petrobras e Vale - gastaram US$ 2,2 bilhões no 
desenvolvimento de produtos e processos. O montante é 18,7% superior ao valor aplicado em 
2007. No mundo, a expansão foi de 5,7%. 
 
A mineradora investiu 48,4% mais (US$ 1,129 bilhão), subindo para a 101ª colocação no 
ranking. A Petrobras manteve o gasto estável (US$ 929 milhões) e perdeu três posições, indo 
para o 120º lugar. A Embraer reduziu os aportes em 17,7%, para US$ 107 milhões, descendo 
para a 624ª posição. A Petrobras foi a única a registrar uma relação entre gasto e receita 
acima da média global (4,34%); as outras tiveram índices inferiores a 1%. 
 
Com esse resultado, as companhias brasileiras responderam por 0,41% de todo o investimento 
privado em inovação no mundo no ano passado. "Considerando na base de 2008 a Companhia 
Paranaense de Energia (Copel), os gastos ainda aumentaram 15%", observa o vice-presidente 
da Booz & Company, Waldir Vieira Júnior. A Copel, que no levantamento anterior apareceu na 
985ª posição com um gasto de US$ 89 milhões, ficou fora do ranking de 2008. 
 
A receita com vendas também se expandiu acima da média. No ano, o faturamento das 
companhias alcançou US$ 161,9 bilhões, 21,2% mais que em 2007, quando a média cresceu 
6,5%. Vieira aponta como fatores que garantiram esse desempenho o menor impacto da crise 
sobre a economia interna e a expectativa de expansão significativa na próxima década, 
sobretudo com os projetos do pré-sal, a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016. Conforme a 
pesquisa, entre os Bric, o país ficou atrás apenas da China, que investiu US$ 2,748 bilhões. 
Das mil empresas analisadas, 4 eram da Índia, 15 da China e 2 da Rússia. 
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