
B R A S I L só começou a 
formar mestres e dou
tores de forma institu
cionalizada na década 
de 1960, quando tam
bém foi criado o re
gime de tempo inte

gral nas universidades. Por isso, o Sis
tema Nacional de Ciência e Tecnolo
gia (C&T) demorou a ganhar dimen
são. Mas, apesar do inicio tardio, o se
tor avança rapidamente. O número de 
mestres e doutores formados passou de 
cerca de 5 mil, em 1987, para quase 50 
mil, em 2009. A comunidade científica 
brasileira já tem perto de 150 mil pes
quisadores, com uma produção cientí
fica que cresce há duas décadas mais 
que a média mundial. O número de ar
tigos publicados em revistas indexa
das, que em 1981 era de 0,44% do total 
do mundo, em 2009 atingiu 2,7%. 

No entanto, as atividades de pesqui-. 
sa e inovação tecnológica nas empre
sas brasileiras ainda são tímidas. Se
gundo o Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística (IBGE), das 70 mil 
empresas industriais existentes em 
2005 somente 3% tinham introduzi
do um produto novo no mercado. Me
nos de 5% dos pesquisadores brasilei
ros atuam em empresas. Essa situação 
decorre da industrialização tardia do • 



• País, da falta de cultura de inovação 
no ambiente empresarial e da pouca 
articulação das políticas industrial e 
de C&T. Até recentemente, o principal 
instrumento para apoiar inovação nas 
empresas era o crédito da Financiado
ra de Estudos e Projetos (Finep), com 
juros de Taxa de Juros de Longo Pra
zo (TJLP) mais 5%. 

0 quadro tem mudado nos últimos 
anos. A inovação nas empresas é uma 
das principais prioridades da Política de 
Desenvolvimento Produtivo (PDP) e do 
Plano de Ação de Ciência, Tecnologia 
e Inovação 2007-2010 (Pacti). O Pacti 
impulsionou o orçamento do Ministé
rio da Ciência e Tecnologia (MCT), que 
saiu de 1,9 bilhão de reais, em 2002, e 
alcançou 7,9 bilhões de reais, em 2010. 

As entidades empresariais, federa

ções de indústria, associações setoriais 
e o Serviço Brasileiro de Apoio às M i 
cro e Pequenas Empresas (Sebrae) es
tão promovendo iniciativas para colo
car a inovação na agenda das empresas 
nacionais. Hoje há um novo ambien
te para a inovação no País, no qual as 
empresas dispõem de um amplo leque 
de instrumentos operados pela Finep 
e pelo Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social (BNDES). 

A Subvenção Econômica, criada em 
2004 pela Lei da Inovação, possibilitou 
à Finep conceder cerca de 1,6 bilhão de 
reais, não reembolsável, para inovação 
em 825 empresas selecionadas em edi
tais nacionais. Valor esse complemen
tado por operações de crédito da Finep 
e do BNDES com juros baixos, acessí
veis às empresas que inovam. 

Com o Programa de Apoio à Pesqui

sa em Empresas (Pappe), operado em 
parceria com 14 estados, mais de 400 
pequenas e médias empresas recebe
ram 232 milhões de reais de subven
ção econômica para atividades de ino
vação em setores importantes para o 
desenvolvimento local. 

0 Programa Primeira Empresa Inova
dora (Prime), que entrou em operação 
no início de 2009, concede subvenção 
econômica para novas empresas inova
doras, as start-ups. A operacionalização 
do Prime é feita em parceria com 17 in
cubadoras pré-selecionadas, e já apoia 
1.381 empresas qualificadas por meio 
de editais regionais. Cada empresa re
cebeu no primeiro ano 120 mil reais de 
subvenção. Aquelas que forem bem-
sucedidas em sua fase inicial, certa
mente serão candidatas a receber apor-
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tes de mais de 30 fundos de capital de ris
co, criados com apoio da Finep e do BN
DES, que dispõem de mais de 3 bilhões 
de reais para investir. Isso está possibi
litando ao País começar efetivamente a 
formar uma nova geração de empresá
rios empreendedores em tecnologia. 

Por sua vez, a Lei do Bem, aprova
da em 2005, concede incentivos fiscais 
a empresas que realizem atividades de 
pesquisa tecnológica e de inovação. Re
lativo ao ano de 2006,130 empresas de
clararam investimentos de aproximada
mente 2,2 bilhões de reais. Já em 2007, 
foram 300 empresas declarando mais de 
5,1 bilhões de reais. Em 2008, o número 
de empresas saltou para 460 e os inves
timentos atingiram 8,8 bilhões de reais. 

O Programa Nacional de Apoio às In
cubadoras de Empresas e Parques Tec
nológicos (PNI), criado em 2004, é ou

tra iniciativa para apoiar as novas em
presas inovadoras. Em 2009, cerca de 8 
mil empresas inovadoras, instaladas em 
400 incubadoras de empresas localiza
das em todo o País, geraram 35 mil em
pregos, com faturamento total de apro
ximadamente 3,5 bilhões de reais. Os 
parques tecnológicos, por sua vez, es
timulam a instalação de empresas num 
mesmo espaço territorial, promovendo 
sinergias em suas atividades de pesqui
sa, desenvolvimento e inovação. 

0 Programa Rhae-Pesquisador na Em
presa é uma ação do Conselho Nacio
nal de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) para prover bol
sas para pesquisadores, mestres e dou
tores atuarem nas empresas. De 2008 
a 2010, os recursos destinados ao pro
grama foram da ordem de 76 milhões 
de reais e para 2011 estão previstos 
mais 40 milhões de reais. 

O mais recente estímulo para inova
ção nas empresas vem da Medida Pro
visória 495, enviada ao Congresso em 
julho deste ano. Ela altera a Lei 8.666, 
que regulamenta as licitações públicas 
no País. Os novos dispositivos abrem a 
possibilidade de conceder margem de 
preferência nas licitações estatais às 
empresas brasileiras, especialmente às 
que investem em pesquisa e desenvol
vimento (P&D) no País, em até 25%. 

Para fomentar a imprescindível in
teração universidade-empresa, o go
verno federal implantou o Sistema 
Brasileiro de Tecnologia (Sibratec). 
Ele é formado por 56 redes de grupos e 
núcleos de P&D articuladas nacional
mente. São 14 redes de centros de ino
vação, 20 de serviços tecnológicos e 22 
de extensão, organizadas nos estados. 

Ainda há um longo caminho a ser 
percorrido. Mas é certo que o País co
meça a vencer outro grande desafio: o 
de desenvolver a capacidade de produ
zir conhecimento, aliada à competên
cia, para transformá-lo em novos negó
cios. Existem indicadores claros de que 
as empresas começam a incorporar a 
inovação em seus processos produtivos. 
Cada vez mais, a inovação tecnológica 
entra na agenda das empresas, e certa
mente contribuirá para torná-las mais 
competitivas, lucrativas e em condições 
de conquistar novos mercados. 
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