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O s números sobre investimen-
to em pesquisa no Brasil
mostram clara evolução nos
últimos anos: entre 2006 e
2009, o total aplicado no de-
senvolvimento de novas tec-

nologias foi multiplicado por quatro, passan-
do de R$ 2,2 bilhões para R$ 8,8 bilhões. Os
valores, entretanto, refletem mais o avanço
da pesquisa básica, nas universidades, do
que a inovação prática, que gera patentes pa-
ra novos produtos.

De acordo com o diretor científico da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp), Carlos Henrique de Bri-
to Cruz, o setor privado nacional ainda não
assumiu seu papel no desenvolvimento de
tecnologias. Ele diz que não existe transfe-
rência da pesquisa feita nas universidades
para a “vida real” porque as empresas ainda
não acordaram para a importância da inova-
ção. “Não há como ‘terceirizar’ a pesquisa,
apenas fazer uma parceria com uma universi-
dade. O processo tem de ser feito dentro das
empresas.”

Para o especialista, a dificuldade do setor
privado em inovar se reflete na desvantagem
em obtenção de patentes em relação a outras
nações emergentes – enquanto China, Índia,
Rússia e Coreia do Sul evoluíram nos regis-
tros ao longo das últimas décadas, o Brasil
ficou quase no mesmo lugar. O número de
patentes concedidas nos Estados Unidos pa-
ra brasileiros subiu de 60 para 103, entre 1994
e 2009. No mesmo período, outras nações de
economia equivalente ao menos quintuplica-
ram o registro de novos produtos.

Para Brito Cruz, é preciso que o setor priva-
do ganhe escala na área de pesquisa no Brasil
– hoje, os órgãos públicos ainda respondem
por dois terços do total investido em desen-
volvimento. A letargia das empresas, explica
o diretor científico da Fapesp, faz do Brasil
um “importador de tecnologias”. “É um pro-
blema histórico. Até os anos 90, a economia

era fechada, o que eliminava a competição.
E, antes de 1994, com a instabilidade econô-
mica, era quase impossível para as empresas
planejarem investimentos de longo prazo.”

Dados do Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia mostram que o número de empresas que
declararam investimentos em pesquisa no
País saltou de 140 para 460 entre 2006 e
2009 – expansão de quase 230%. Para o espe-
cialista da Fapesp, porém, o investimento
privado ainda é relativamente baixo, de cer-
ca de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB),
aquém da média da maior parte dos países
em desenvolvimento e muito abaixo dos nú-
meros das nações desenvolvidas.

Metas. Em 2010, o governo tem a meta de
atingir 1,5% do PIB em investimento em pes-
quisa e desenvolvimento. Isso equivale à me-
tade do porcentual apresentado pelas princi-
pais economias mundiais, onde 3% das rique-
zas são gastas em ciência e tecnologia. Segun-
do o secretário de Desenvolvimento Tecno-
lógico e Inovação do MCT, Ronaldo Mota,
do total investido, 0,85 ponto porcentual vi-
rá do setor público e 0,65 de fontes privadas.

Mota afirma que a relação precisa mudar,
pois só assim o País poderá se tornar mais
competitivo no mercado mundial. A avalia-
ção, porém, é de que isso não deve acontecer
no curto prazo. “O Brasil tem hoje dupla tare-
fa: continuar com o crescimento dos investi-
mentos públicos e crescer ainda mais os pri-
vados. Uma boa meta seria de 2% do PIB para
a pesquisa, com 1,2 ponto porcentual do se-
tor privado e 0,8 ponto do público.”

De acordo com o secretário, o ideal é que o
governo assuma um papel de “retaguarda”
no processo de inovação, com o incentivo à
pesquisa básica e a criação de mecanismos
que propiciem o crescimento da pesquisa no
setor privado. Entre as ferramentas já dispo-
níveis está a Lei de Inovação, que garantiu
incentivos não-reembolsáveis de R$ 1,5 bi-
lhão a empresas que investiram em pesquisa
nos últimos quatro anos.

Dados da Fapesp mostram que o número

de cientistas profissionais no Brasil teve for-
te crescimento ao longo desta década. Em
2000, havia 74 mil profissionais em ativida-
de no País; em 2008, 133 mil – uma evolução
de quase 80%. Entretanto, a quantidade de
cientistas que atuam no setor privado caiu
no período: no início da década, 41% dos pro-
fissionais trabalhavam em empresas; em
2008, a relação caiu para 37%.

Empresas. O ranking mundial de empre-
sas inovadoras da Boston Consulting Group
(BCG) mostra que o Brasil está em desvanta-
gem em relação a outras nações emergentes
em companhias inovadoras. A única compa-
nhia brasileira que aparece no ranking de ino-
vação que inclui 50 grandes negócios mun-
diais é a Petrobrás, na 41.ª posição. A Índia
tem duas empresas na lista e a China, quatro.
Com exceção da China Mobile (44.º lugar),
todas aparecem em posições acima da petro-
lífera brasileira no ranking.

Embora a inovação nas empresas brasilei-
ras ainda careça de ritmo, há companhias
que surgiram com a estratégia de trazer no-
vos produtos ao mercado. A paulista Opto,
por exemplo, desenvolve sistemas óticos pa-
ra os setores aeroespacial e médico. Segun-
do o diretor-presidente da companhia, Jar-
bas Castro, a Opto foi contratada para dese-
nhar os sistemas dos satélites a serem cons-
truídos em parceria entre Brasil e China. Gra-
ças ao contrato, o segmento já representa
35% do faturamento anual da empresa, atual-
mente em R$ 110 milhões.

Professor titular de física da Universidade
de São Paulo, Castro diz que a maior parte
das receitas da empresa ainda vem da área
médica, com o desenvolvimento de equipa-
mentos oftalmológicos. “Estamos nos posi-
cionando no mercado de ‘high end’ (alto va-
lor agregado) para podermos abrir o merca-
do internacional.” Uma vantagem da Opto,
afirma o executivo, é que um setor de atua-
ção ajuda o outro. “A tecnologia que somos
pagos para desenvolver para os satélites po-
de ser aplicada aos equipamentos médicos.”

INOVAÇÃO NA GAVETA

O governo tem a meta de atingir, neste ano, 1,5% do PIB
em investimento em pesquisa e desenvolvimento, que
equivale à metade do que gastam as principais economias
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Brasil em maio – no Canadá, fazendo proje-
tos nessa área para empresas do mundo intei-
ro, incluindo brasileiras. Ele decidiu se espe-
cializar nessa área depois de acompanhar da
janela de casa, na década de 70, a obra de
dragagem da praia de Copacabana, época em
que ser engenheiro era um grande negócio:
com economia aquecida e investimento em
infraestrutura. Mas Sayão teve a má sorte de
se formar na época em que o “engenheiro
virou suco” – referência ao profissional que,
demitido durante a crise, abriu uma lancho-
nete com esse nome na Avenida Paulista em
São Paulo. “Alguns amigos meus foram para
o mercado financeiro, outros abriram negó-
cios próprios. Eu fui embora do País.”

Escassez. A história de Sayão ajuda a expli-
car a escassez de engenheiros no mercado
brasileiro. “Temos um hiato na formação
desses profissionais, já que por um bom tem-
po essa foi uma profissão desprestigiada no
País”, lembra Pedro Guimarães, diretor da
consultoria de Recursos Humanos Manpo-
wer. Segundo levantamento do Conselho Fe-
deral de Engenharia (Confea), o País tem
um índice de sete engenheiros por mil pes-
soas economicamente ativas. Em países de-
senvolvidos, esse número varia de 12 a 24.
“Precisamos intensificar agressivamente a
formação desses profissionais”, diz o presi-
dente da entidade, Marco Túlio Mello. “Uma
saída de curto prazo seria fornecer bolsas de
estudo para atualizar engenheiros que estão
fora do mercado e convencê-los a voltar.”

O professor Cláudio Dedecca, da Uni-
camp, também considera a situação dramáti-
ca, mas ressalta que a carência de mão de
obra ainda não é generalizada. “Temos pes-
soal para ocupar os postos de trabalho em
algumas regiões, mas não temos em outras.”

Um estudo do Instituto de Pesquisa Apli-
cada (Ipea) estima que quatro setores da eco-
nomia, entre eles o de construção civil, terão
dificuldades para preencher 320 mil vagas
destinadas a profissionais com qualificação
e experiência em 2010. Mas em outras áreas
vai sobrar mão de obra.

O problema, segundo Dedecca, só pode
ser atacado com pesquisas e planejamento.
Ele aponta o Cadastro Geral de Empregados
do governo federal como um instrumento
fundamental para mapear as demandas do
mercado, mas pouco explorado para essa fi-
nalidade atualmente. É necessário conhecer
as necessidades para programar os investi-
mentos em formação. “Esse é um papel das
empresas, que também devem se planejar,
mas acima de tudo do poder público.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 ago. 2010, Desafio do novo presidente, p. H9.




