
Empresas investem em solução para o mercado nacional 
Paulo Fortuna  
 
Inaugurar centros de pesquisa e desenvolvimento faz parte da estratégia global das 
companhias  
 
Grandes grupos nacionais e estrangeiros que atuam no setor de tecnologia inauguraram 
recentemente ou planejam implantar centros de desenvolvimento e pesquisa no Brasil. O 
objetivo central desses investimentos, embalados pelas crescentes oportunidades de negócios 
no país, é criar soluções para o mercado local, mas a tendência é que os projetos façam parte 
da estratégia global das empresas, principalmente onde há semelhanças nos segmentos de 
atuação. 
 
É o caso da IBM, que inaugurou em março deste ano, no Rio de Janeiro, o primeiro laboratório 
de pesquisas da companhia no Hemisfério Sul e o Centro de Soluções para Recursos Naturais, 
com foco em petróleo, gás e mineração, áreas em que o Brasil apresenta índices expressivos 
de crescimento, afirma o diretor do programa de smart natural resources do IBM Research-
Brazil, Ulisses Mello. 
 
De acordo com Mello, um dos principais projetos do centro no Brasil será o desenvolvimento 
de sistemas de interligação das operações das plataformas de petróleo que serão instaladas 
em novas áreas de exploração, como o pré-sal. Segundo ele, o modelo implantado no Brasil 
poderá ser utilizado em outros mercados. "A tecnologia desenvolvida no Brasil poderá ser 
utilizada, por exemplo, no Golfo do México, onde também há exploração abaixo da camada de 
sal", explica Na área de mineração, podem ser desenvolvidos sistemas de gerenciamento do 
setor de logística. 
 
Em junho, está prevista a inauguração do laboratório de pesquisa na sede da empresa, em 
São Paulo, que terá foco semelhante ao desenvolvido no Rio. Segundo Mello, a previsão é de 
que cem profissionais atuem nos laboratórios, muitos com nível de doutorado. 
 
Apesar de a IBM ter contratado pesquisadores de alto nível no país, o processo de montagem 
da equipe também repatriou brasileiros que estavam no exterior. Mello, por exemplo, chefiava 
pesquisas na área de petróleo da IBM nos Estados Unidos e voltou ao Brasil em agosto do ano 
passado, com a missão de liderar o projeto de implantação do Natural Resources Solutions 
Center (NRSC), o terceiro centro de excelência da IBM no mundo com foco em petróleo e gás e 
o segundo dedicado à mineração. 
 
Outra americana, a General Electric (GE) vai investir US$ 550 milhões na criação de um centro 
de pesquisa no Rio. O Centro de Pesquisas Global, o quinto da GE no mundo, terá 
investimentos iniciais de US$ 100 milhões e desenvolverá novas tecnologias de olho na 
exploração do pré-sal. O projeto deve ser concluído em 2012 e empregará 200 engenheiros e 
pesquisadores. O centro vai concentrar tecnologias para as indústrias de óleo e gás, energias 
renováveis, mineração, transporte ferroviário e aviação. 
 
O grupo sueco Saab deverá inaugurar o seu primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento no 
mês de maio. A unidade, com investimento previsto de US$ 50 milhões, funcionará em São 
Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. As áreas de pesquisa serão relacionadas a setores 
como defesa, segurança, transporte, logística, energia e meio ambiente.  
 
Já a brasileira TOTVS pretende que o novo Centro de Desenvolvimento de Software, 
inaugurado no mês de março em São Paulo, seja uma peça-chave no processo de 
internacionalização da companhia. De acordo com Marcelo Monteiro, vice-presidente de 
desenvolvimento de software da empresa, um dos objetivos principais é desenvolver produtos 
globais e que devem ser base de crescimento da empresa nos próximos anos. "Pretendemos 
desenvolver produtos que possam atender todo o mercado nacional e internacional. O objetivo 
é que tenhamos plataformas que possam ser oferecidas ao nosso cliente esteja ele onde 
estiver, seja em Portugal ou no México", afirma o executivo. Ele ressalta que a unidade 



também tende a melhorar a comunicação e as sinergias entre as áreas e mais agilidade aos 
projetos. 
 
A empresa emprega 700 profissionais no centro, que acomoda as equipes de desenvolvimento 
conforme os segmentos de atuação da companhia: saúde, agroindústria, jurídico, serviços 
financeiros, distribuição e logística, varejo, educacional, construção e projetos, manufatura e 
serviços. Segundo Monteiro, do total de funcionários, metade se dedica especificamente a 
processos de inovação e o restante a áreas como suporte e atendimento. No ano passado, a 
empresa investiu R$ 150 milhões na área de inovação contra R$ 118 milhões em 2009. 
 
O mais recente investimento empresarial de grande porte em inovação foi anunciado durante a 
visita da presidente Dilma Rousseff à China. A fabricante chinesa de equipamentos para redes 
e telecomunicações Huawei divulgou que investirá US$ 350 milhões num centro de pesquisas 
localizado na cidade de Campinas, no interior paulista, onde a empresa já mantém um centro 
de treinamento. 
 
Complexos vão estimular o registro de patentes 
Jacilio Saraiva 
 
A chegada de centros de pesquisa e desenvolvimento de grandes corporações como GE, 
Huawei, Saab e IBM pode aumentar o volume de patentes registradas no Brasil. "Esses 
investimentos abrem o mercado de pesquisa e desenvolvimento para um grande número de 
companhias locais porque os centros não podem operar sozinhos", afirma Jorge Ávila, 
presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). "As novas unidades vão 
trabalhar em parceria com universidades e empresas nacionais com interesses comuns." 
 
Para José Hernani Arrym Filho, sócio da consultoria Pieracciani Desenvolvimento de Empresas, 
o aumento do número de registros dependerá também da política de patenteamento das 
proprietárias dos centros. "São elas que definem qual o país que melhor atende a seus 
interesses." Mas, segundo os especialistas, além da possibilidade da criação de patentes locais, 
os novos complexos vão gerar oportunidades para o país criar mais produtos e movimentar o 
mercado local de P&D. "Pode haver maior transferência de tecnologia ao Brasil, retenção de 
talentos, aumento de vagas de emprego qualificado e uma ampla atração de investimentos", 
afirma. 
 
Nos últimos cinco anos, o número de pedidos de patentes no Inpi aumentou 45%. Mesmo 
assim, a quantidade de solicitações no órgão ainda é considerada muito baixa - foram 30 mil 
no ano passado e deve chegar a 36 mil este ano. Nos Estados Unidos, a previsão é de que 
sejam feitos 600 mil depósitos até dezembro. Para o volume brasileiro engordar, são 
necessários maiores aportes em pesquisa, desenvolvimento e inovação. 
 
"O gasto com P&D pelas empresas e o governo é de 0,9% do PIB. Estamos muito aquém de 
países desenvolvidos, como Finlândia, Suécia e Japão, no topo da lista dos que mais investem 
na área, com 4%, 3,7% e 3,4% do PIB, respectivamente", diz Arrym. Para o consultor, os 
setores mais abertos à iniciativas de pesquisa e desenvolvimento no Brasil são as indústrias de 
açúcar e álcool, aeronáutica, pneus, alimentos, bebidas, petróleo e gás. "Os segmentos de 
infraestrutura, telecomunicações e bancos começam a seguir o mesmo caminho." 
 
Segundo Jorge Audy, diretor da Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores (Anprotec), os investimentos públicos também são 
fundamentais para o desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento e capaz de 
gerar patentes, como mostram os casos da Coreia e China. "A atuação do BNDES e novas 
linhas de financiamento voltadas à inovação mostram perspectivas promissoras para a área", 
diz. "A pesquisa da biodiversidade nacional, em especial na Amazônia, indica um enorme 
potencial de atuação para as empresas brasileiras." 
 
O especialista acredita ainda que os novos centros de pesquisa possam gerar benefícios na 
área de recursos humanos, brecando a perda de cientistas qualificados para outros países. "As 
unidades de P&D vão criar condições para o surgimento de uma nova geração de empresas de 



alto valor agregado, preparadas para competir em um mundo cada vez mais globalizado", 
afirma. "Pela própria dinâmica do ambiente de inovação, haverá um maior desenvolvimento da 
atividade de pesquisa, o que terminará por gerar mais patentes e o crescimento da economia." 
 
O difícil dilema para quem quer iniciar a carreira de pesquisador  
Guilherme Meirelles 
 
Ingressar na área acadêmica com uma bolsa de R$ 502,80 ou buscar uma vaga em um centro 
de pesquisa e desenvolvimento em uma multinacional como trainee com salário inicial de R$ 5 
mil? É este o dilema enfrentado por quem hoje pretende iniciar carreira como pesquisador no 
Estado de São Paulo. 
 
Para o professor Marcos Hashimoto, coordenador do Centro de Empreendedorismo do Insper 
Ibmec São Paulo, a principal dificuldade para quem quer se dedicar à área de pesquisa é o 
baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) no país. Segundo estudo da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Brasil investe menos de 1% do PIB nestas áreas, 
enquanto que em países como Suécia, Estados Unidos e Coreia os aportes superam 5%. "No 
Brasil, muitos pesquisadores trabalham em pesquisa como uma missão de vida, o que faz com 
que quem traga mais benefícios para a sociedade seja a inciativa privada.  
 
No Estado de São Paulo, por exemplo, o maior apoio vem por meio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), que no ano passado desembolsou R$ 780 milhões. 
Parte desse montante destinou-se a bolsas e auxílios a pesquisadores. No caso de um 
graduando, a bolsa é de R$ 502,80, enquanto um profissional com pós doutorado pode receber 
R$ 5.333,40 caso desenvolva projetos em uma instituição pública estadual. 
 
"Há ainda um descompasso entre o que se pesquisa nos centros de P&D das universidades e 
aquilo que o mercado está demandando", diz Hashimoto. O professor sugere que haja maior 
aproximação entre a iniciativa privada e os centros de pesquisa das universidades. "De cada 
cem projetos, apenas um se transforma de fato em negócio". Para demonstrar que é possível 
encontrar um caminho, o professor cita dois exemplos de inovação resultantes de parceria 
entre o Insper e a Unicamp. "Nossos alunos do MBA desenvolveram planos de negócios com 
base em duas inovações da Unicamp". 
 
O primeiro é uma rede de wireless em plantações, onde são distribuídos sensores que, ao 
longo do dia transmitem dados meteorológicos para uma central na fazenda, o que permite ao 
fazendeiro determinar o momento exato de fazer serviços de colheita ou pulverização. O outro 
projeto é a instalação de fibras ópticas na laje de edifícios e ligá-las aos aposentos dos 
apartamentos que não tenham luz solar. "Eles entram com as pesquisas e nós com os 
negócios", afirma. 
 
Para o professor Gilberto Shinyashiki, da Faculdade de Economia e Administração da USP, em 
Ribeirão Preto (Fearp-USP), os centros de pesquisa nas universidades e os órgãos públicos 
ainda são o principal mercado para quem quer seguir carreira em P&D. "Na iniciativa privada, 
são poucas as empresas que investem nesta área, com exceção das empresas da área de 
tecnologia". Segundo Shinyashiki, manter centros de P&D é algo "extremamente caro" no 
Brasil. Ele cita dois setores como exemplos. "No caso das indústrias automobilísticas, o que se 
vê são associações (como a Renaul t e a Daimler em escala mundial), já que os investimentos 
são pesados". No Brasil, ele cita o caso das companhias do setor sucroaalcooleiro, que se 
apoiam em pesquisas desenvolvidas pela Embrapa. 
 
Uma exceção é a Rhodia. Há 92 anos no Brasil, a companhia francesa tem em Paulínia (SP) 
um de seus cinco centros de P&D (os demais ficam na China, nos EUA e dois na França) e 
avançados centros de desenvolvimento, que empregam cerca de 150 pesquisadores, boa parte 
com doutorado. 
 
Segundo Thomas Canova, diretor de P&D da Rhodia Fibras e Plásticos de Engenharia da 
América Latina, a companhia tem uma política que permite, em um determinado momento, 
que o pesquisador decida se tornar um gerente ou continuar tendo ascensão técnica na 



companhia sem a necessidade de estabelecer relação direta com subordinados, mantendo 
plano de carreira e salários. Hoje, quem ingressa como trainee na empresa tem um salário 
inicial de R$ 5 mil. 
 
USP oferece curso em cinco cidades do país  
 
Com o objetivo de despertar nas empresas a importância da inovação e do 
empreendedorismo, a Universidade de São Paulo (USP) lançou este ano um curso de 
aperfeiçoamento voltado para executivos e profissionais ligados a essas áreas. O Programa 
Gestão para o Empreendedorismo Inovador vem sendo aplicado em cinco cidades - São Paulo, 
Ribeirão Preto, Goiânia, Recife e Aracaju. 
 
A iniciativa partiu da professora Geciane Porto, da Faculdade de Economia e Administração da 
USP em Ribeirão Preto, que há oito anos coordena o InGTeC - Núcleo de Pesquisas em 
Inovação, Gestão Tecnológica e Competitividade no município paulista. O curso é dividido em 
cinco módulos - Gestão da Inovação, Empreendedorismo e Criação de Novos Negócios, 
Propriedade Industrial Prospecção de Tecnologias e Regulação, Transferência de Tecnologia, 
Negociação e Valoração, e Elaboração de Projetos de P&D&I, Financiamento e 
Internacionalização. 
 
As aulas são ministradas por professores da USP, da FGV, do IPEA e por consultores e 
profissionais da área de inovação. Por ser financiado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), cada etapa sai por R$ 200, o que significa 
um investimento de R$ 1.000 para os cinco módulos. "Se não houvesse o subsídio, o custo 
total sairia em torno de R$ 7 mil", afirma a professora Geciane.  
 
A prospecção por alunos foi priorizada em corporações que sinalizaram interesse no campo da 
inovação. Não houve requisitos rígidos para a escolha dos 200 alunos (40 por cidade), desde 
que atuassem em áreas afins com as propostas do curso. 
 
Formado em Administração de Empresas, o analista de comércio exterior Moulay Youssef dos 
Santos não esconde seu entusiasmo. "O curso está preenchendo uma lacuna na minha 
formação universitária, que não abordou temas ligados à inovação, patente ou 
empreendedorismo", afirma. 
 
Já a psicóloga Aline Scatena pretende levar o conceito de inovação para suas atividades na 
área de recursos humanos dentro da WEM, empresa fabricante de produtos hospitalares, em 
Ribeirão Preto. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 abr., 1 e 2 maio 2011, Especial Inovação, p. 
G2. 


