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Competência técnica é a chave para fortalecer empresas, afirma o presidente da Anpei  
 
A rede de conhecimento brasileira está montada. Com área academia reconhecida, produção 
científica significativa e a articulação entre governos, setor produtivo e universidades, o país 
está pronto para agregar mais tecnologia e inovação à sua produção. A transformação de 
conhecimento em riqueza depende agora do alcance de metas estabelecidas para a indústria e 
a academia. Apesar de o país ter titulado 50.200 pesquisadores - entre mestres e doutores - 
em 2009, o volume de especialistas não é suficiente para sustentar a explosão da demanda 
por inovação. 
 
O setor produtivo - um dos maiores interessados no avanço - precisa encarar o desafio de 
promover a aplicação de ciência, tecnologia e inovação em toda a cadeia produtiva, criando 
segmentos competitivos e capazes de defender as ambições do país. 
 
A realidade é que boa parte do orçamento que as empresas aplicam em inovação ainda está 
voltado para a compra de máquinas e equipamentos e informatização. Assim, sobra uma fatia 
pequena para novas descobertas.  
 
Em entrevista ao Valor, Carlos Calmanovici, presidente da Associação Nacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei), fala sobre a importância de estruturar a 
economia para qualificar a produção e ampliar o poder de criação das companhias.  
 
Valor: As empresas de grande porte precisam atuar nas cadeias produtivas para ganhar 
competitividade. Como isso ocorre no fomento à inovação?  
 
Carlos Calmanovici: É preciso ter em mente que empresas inovadoras são mais 
competitivas. A capacidade criativa é que gera a curva de crescimento sustentável em 
qualquer negócio. Claro que não é um caminho que se possa trilhar sozinho. Neste cenário, as 
empresas de grande porte podem incentivar outros atores da cadeia a melhorar processos, 
aplicar recursos e construir bases para fortalecer seus negócios. Em um mercado global como 
o nosso, os melhores ganhos acontecerão em cadeias inovadoras.  
 
Valor: A melhora da competitividade depende ainda de fatores como infraestrurura. Apenas a 
inovação, no caso do Brasil, pode não ser suficiente? 
 
Calmanovici: O governo é um importante agente para criar a competitividade estrutural. O 
trabalho é conjunto, cada um faz a sua parte. O papel do setor público é identificar demandas 
e responder com infraestrutura, recursos para inovação e regras para ampliar os investimentos 
em inovação e tecnologia.  
 
Valor: No Brasil, o governo é responsável por mais de 50% do investimento em ciência e 
tecnologia. 
 
Calmanovici: É verdade. Mas os investimentos realizados pelas empresas têm crescido de 
forma significativa e acompanham a evolução do Produto Interno Bruto (PIB). Segundo dados 
do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), a soma de todos os investimentos feitos em 
ciência e tecnologia, o que inclui atividades de pesquisa e desenvolvimento, ultrapassou R$ 51 
bilhões em 2009, chegando a 1,63% do PIB. Desse total, os recursos públicos representam 
54,75%, ou 0,89% do PIB. No caso da iniciativa privada, o indicador mais importante é que o 
volume de aportes cresceu de 0,56% do PIB (2000) para 0,74% (2009).  
 
Valor: Nos países mais desenvolvidos, a participação das empresas chega a 70% do 
investimento. Como chegaremos lá? 
 
Calmanovici: É importante que as iniciativas pública e privada continuem atuando juntas. 
Quanto mais o governo investir, mais as empresas estarão dispostas a apostar. Como o risco é 



alto, principalmente nas atividades de ciência básica, o investimento público é um grande 
motivador. Outra questão é o estabelecimento de um debate permanente sobre inovação. O 
país precisa entender que só com ciência e tecnologia será possível agregar valor à produção. 
O estímulo tem de ser constante.  
 
Valor: Qual é o estágio da inovação brasileira?  
 
Calmanovici: Historicamente a inovação no Brasil tem sido incremental. Ainda muito ligada à 
compra de equipamentos, melhoramento de processos, automação e informatização. Este é 
um estágio importante, que cria base para as cadeias produtivas ingressarem na etapa mais 
radical, que se constitui dos investimentos em descobertas. A partir da estruturação dos 
setores da economia, é que conseguiremos criar novos produtos.  
 
Valor: Esta "nova etapa" vai mudar a forma como o país investe? 
 
Calmanovici: São etapas complementares. Sempre haverá investimentos atrelados à 
melhoria dos processos e ao fortalecimento das empresas. As atividades mais ligadas à ciência 
possuem risco maior. Você pode investir anos e não conseguir nada. Transformar a descoberta 
científica em produto é outra etapa que demanda investimento parrudo. Por isso, é necessário 
criar instrumentos mais ousados para financiar as etapas mais caras. O empresário está 
acostumado com o risco comercial, mas precisa ser convencido a correr o risco científico.  
 
Valor: Que instrumentos são capazes de convencer o empresário? 
 
Calmanovici: A criação de linhas de financiamento é importante. O governo tem várias linhas 
e as empresas sentem-se mais à vontade quando dividem o risco. Mas precisamos estabelecer 
uma política de longo prazo. Definir como chegaremos lá e que ferramentas são necessárias 
para motivar a inovação de ruptura - as descobertas capazes de colocar o Brasil em melhor 
posição no mercado internacional. Esta é uma pergunta difícil de responder. Acho que ainda há 
muito a se discutir sobre novos instrumentos para fomento à inovação no Brasil.  
 
Valor: O país tem fôlego para ampliar os investimentos?  
 
Calmonovici: Não é só uma questão de fôlego. Temos a obrigação de aproveitar o ciclo de 
crescimento econômico vivido pelo Brasil. É o momento perfeito. As receitas das empresas 
estão evoluindo, o país está atraindo atenção por conta do volume de investimentos previstos 
em infraestrutura e vamos receber eventos esportivos importantes. Dificilmente teremos outra 
chance como esta para ampliar a nossa capacidade de inovação. E é claro, temos capacidade 
para colocar mais dinheiro nesta área. Além disso, todos os setores envolvidos estão 
empenhados para que o país dê um grande salto tecnológico.  
 
Valor: O que o senhor quer dizer com empenho? 
 
Calmanovici: A melhor palavra é articulação. O MCT atua em conjunto com o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) e outras pastas para criar um ambiente no 
qual as empresas são as protagonistas da inovação. O esforço dá garantia aos empresários. 
Eles enxergam nesta organização sustentação para seus investimentos. Um ambiente estável é 
importante para assegurar o retorno de pesquisas de longo prazo. O Brasil quer ser inovador e 
este direcionamento é fundamental para criar volume de aportes.  
 
Valor: E qual é o papel das universidades?  
 
Calmanovi: Temos de nos orgulhar da nossa academia. Se chegamos em um estágio no qual 
podemos inovar, devemos à produção científica das universidades. Somos reconhecidos 
internacionalmente por nossa excelência. A academia é importante parceira na formação de 
recursos humanos. Responsabilidade que vai aumentar nos próximos anos. Temos qualidade 
para formar gente boa, mas precisamos ser ágeis. A demanda é imensa e um dos maiores 
gargalos está na falta de especialistas para tocar os projetos de inovação. Em todas as áreas, 
será necessária mão de obra especializada. 



 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 dez. 2010, Especial Inovação, p. F4. 


