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Há preocupação em elevar os investimentos em P&D para atingir padrões internacionais  
 
A iminente transformação da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em banco, ampliando 
sua musculatura financeira e o potencial de investimento, é festejada pelo setor de inovação 
no Brasil. A medida, ainda em estudo pelo governo, visa dar condições ao o país elevar o nível 
de investimento em inovação aos padrões internacionais. Hoje, segundo contas da própria 
Finep, o Brasil investe cerca de 0,6% do PIB em inovação, enquanto os países desenvolvidos 
aplicam quase o triplo.  
 
"A Finep como banco seria muito bom para o setor. Ela entraria num espaço abaixo do BNDES 
voltada para empresas e projetos menores. O conceito de inovação apoiado pela Finep não 
possui linhas de crédito disponíveis. Para pequenas e médias empresas é muito difícil 
conseguir crédito para inovar então essa possibilidade pela Finep seria muito bom", diz José 
Alberto Aranha, diretor do Instituto Gênesis, a incubadora de empresas da PUC-Rio. 
 
Segundo o chefe do departamento de planejamento orçamentário da Finep, André Amaral de 
Araújo, a transformação da instituição em banco irá ampliar a capacidade financeira para 
apoiar projetos inovadores. "Como banco público, a Finep vai poder captar recursos com a 
União sem impactar o superávit primário. Dessa forma, vamos poder tomar recursos em muito 
maior quantidade para financiar a inovação, que está abaixo dos níveis de países 
desenvolvidos".  
 
Segundo Amaral, da Finep, as empresas privadas investem no Brasil cerca de R$ 25 bilhões 
por ano em inovação. Finep e BNDES respondem pelo financiamento de cerca de 15% desse 
montante. Para chegar à meta de 1% do PIB investido em inovação, seriam necessários mais 
R$ 40 bilhões adicionais por ano. 
 
"Hoje, com recursos próprios, podemos ampliar o investimento em inovação para R$ 6 bilhões, 
o que ainda é pouco. A ideia é crescer aos poucos e não de uma hora para outra", afirma 
Amaral, lembrando que como banco as possibilidades de financiamento crescem. 
 
O plano de transformar a Finep em banco é vista com bons olhos por empresários que 
apostam na inovação. José Alberto Aranha, do Instituto Gênesis, acredita que o segmento das 
médias empresas inseridas na cadeia produtiva de grandes corporações será um dos mais 
beneficiados pela medida. "Essa linha de fornecedores, formada por pequenas e médias 
empresas, precisa inovar, mas não tem porte para recorrer ao BNDES. Essas podem ser muito 
beneficiadas", diz. 
 
José Augusto Pereira, sócio da Pipeway, especializada na inspeção de dutos de óleo e nascida 
na incubadora de empresas da PUC, confirma a impressão. "Nós temos uma relação histórica 
com a Finep. Usamos diversos produtos criados na universidade com apoio da Finep e 
pagamos royalties por eles. A Finep como um banco será o elo que faltava no financiamento 
da inovação. O BNDES vê projetos maiores, negócios consolidados. Empresas nascentes têm 
um risco maior e têm dificuldades de financiamento ", afirma. 
 
Amaral lembra, no entanto, que a Finep não estimula o endividamento das empresas. A 
prioridade são os investimentos no capital social das companhias. Por essa razão, entre as 
prioridades da Finep como banco está a ampliação da participação da empresa em fundos 
voltados para a inovação. Hoje a Finep investe em cerca de 20 fundos e esse número deve 
crescer. "Queremos ampliar os instrumentos de crédito às empresas e o investimento nos 
fundos faz parte desse esforço", explica. 
 



 
 
Agora, a iniciativa de pedir pesquisas é da Petrobras 
Rosangela Capozoli  
 
Para garantir a liderança na exploração e produção de óleo e gás em águas profundas, a 
Petrobras está concentrando investimentos e atraindo fundos estrangeiros destinados a 
pesquisa para inovação tecnológica em áreas como exploração do pré-sal. Até 2014, a 
estimativa é de que várias multinacionais já estarão com centros de pesquisa operando na Ilha 
do Fundão, no Rio de Janeiro, que aos poucos se transforma em um canteiros de obras para 
centros de inovação. 
 
"Temos no Brasil uma perspectiva de mercado positiva para o setor de petróleo, gás e energia. 
O volume de recursos que a Petrobras está investindo em novos projetos, de todas as áreas, e 
notadamente no pré-sal, torna o país um excelente ambiente para negócios", diz o gerente 
executivo do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello 
(Cenpes), Carlos Tadeu Fraga. No triênio 2008 a 2010, a companhia desembolsou US$ 2,4 
bilhões. 
 
"Não se faz pesquisa sem uma infraestrutura laboratorial de qualidade.  
 
As universidades nacionais já contam com laboratórios que estão entre os melhores do mundo 
e são capacitadas para desenvolver projetos de pesquisa e desenvolvimento complexos. 
Estamos direcionando recursos para isso", diz Fraga. Segundo ele, empresas fornecedoras de 
bens e serviços, atraídas pela capacidade instalada nesses laboratórios e na Petrobras, 
também estão criando centros cativos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no Brasil. 
 
"Somente no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sete grandes 
empresas estão implantando seus centros de P&D: Schlumberger, Baker Hughes, FMC 
Technologies, Usiminas, Halliburton, Tenaris Confab e General Electric ", afirma.  
 
Outro exemplo citado por Fraga é a Cameron, companhia americana fornecedora de 
equipamentos e sistemas para escoamento de petróleo e gás, que anunciou a instalação de um 
centro de P&D no campus da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A atividade de 
pesquisa é estimulada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Segundo Carlos Fraga, uma 
cláusula na regulação da exploração do petróleo determina que as companhias exploradoras 
invistam 1% de seu faturamento anual em pesquisa e desenvolvimento. No caso da Petrobras, 
isso representou um total de US$ 800 milhões por ano entre 2008 e 2010. 
 
Essa política de investimentos em P&D nas universidades nacionais mudou o cenário para a 
Petrobras. Antes a companhia tinha que pegar lugar na fila das multinacionais que disputavam 
a atenção em centros do Hemisfério Norte. Hoje, ela é quem toma a iniciativa ao solicitar 
pesquisas. De acordo com Fraga, os investimentos trouxeram grandes benefícios. O mais 



importante diz respeito "à atração de recursos humanos talentosos para universidades e 
centros de pesquisa". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 abr., 1 e 2 maio 2011, Especial Inovação, p. 
G4. 


