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Déficit tecnológico brasileiro chegará
a US$ 100 bi em 2011, prevê Protec
Segundo entidade de apoio
à inovação, diferença está
aumentando desde 2004

O déficit tecnológico brasileiro
deve chegar a US$ 100 bilhões
neste ano, superando o resulta-
do negativo de US$ 84,9 bilhões
registrado no ano passado. Ela-
borado pela Sociedade Brasileira
Pró-Inovação Tecnológica (Pro-
tec), o levantamento mostra o
saldo das trocas comerciais en-
tre o Brasil e outros países envol-
vendo apenas produtos de alta e
média tecnologias, conforme
classificação da Organização
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE). O
indicador inclui ainda serviços
tecnológicos, como licencia-
mento de patentes e locação de
equipamentos tecnológicos.

De acordo com Roberto Ni-
colsky, diretor geral da Protec,
o déficit tecnológico nacional
atingiu seu menor patamar em
2003, quando caiu para US$ 13
bilhões, mas tem crescido desde
2004. Segundo ele, o indicador
mostra como a valorização do

real, a manutenção da taxa de
juros básica em patamares ele-
vados e a pesada carga tributá-
ria do país afetam o setor pro-
dutivo no que diz respeito ao
desenvolvimento tecnológico.

Inovação ausente
Para Nicolsky, existe um antídoto
aos efeitos danosos que a política
econômica causa sobre desenvol-
vimento tecnológico da indústria
nacional. “Uma política de inova-
ção absolutamente ativa, que
desse suporte para que o país e sua
indústria inovassem em grande
escala”, afirma, acrescentando
que isso ainda não existe no país.
“O que temos é uma política anti-
tecnológica. Há 10 anos tentamos
criar um sistema de inovação e
não conseguimos nada”.

Nicolsky sustenta ainda que o
Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico
(FNDCT), administrado pela Fi-
nanciadora de Estudos e Proje-
tos (Finep), é um exemplo de
como as ações voltadas ao de-
senvolvimento tecnológico no
país são equivocadas. “Foram

recolhidos cerca de R$ 3 bilhões
em 2010, e apenas 18% desse
valor foi repassado para a in-
dústria”, afirma. “O restante
teve duas destinações: foi usado
pelo governo ou foi repassado
para universidades e centros de
pesquisa. Isso não é um fomento
real. Inovação ocorre nas em-
presas, não na academia”, diz o
diretor da Protec.

De acordo com André Amaral
de Araújo, chefe do departa-
mento de planejamento orça-
mentário da Finep, a distorção de
fato existe. Segundo ele, a arre-
cadação do FNDCT nos últimos
10 anos foi de aproximadamente
R$ 23 bilhões, dos quais R$ 12 bi-
lhões foram desvinculados pelo
governo federal. Ou seja, deixa-
ram de ser usados para o fim pre-
visto e foram aproveitados em
outras frentes. No final, apenas
R$ 3,5 bilhões foram destinados
a empresas ou como subvenção
econômica, crédito e investi-
mento. Segundo ele, a transfor-
mação da Finep em um banco
visa, entre outras coisas, corrigir
esse problema. ■J.P.F.

Para entidade,
política clara
de inovação é
a única forma
de promover
pesquisa e
desenvolvimento
dentro das
empresas

DIFERENÇA

US$ 84,9 bi
foi o tamanho do déficit
tecnológico do país em 2010,
segundo a Protec. Valor
indica a diferença entre
importação e e exportação
de produtos tecnológicos.

BAIXO RETORNO

R$ 23 bi
foi quanto o FNDCT
arrecadou em 10 anos,
segundo a Finep. Deste total,
somente R$ 3,5 bilhões foram
destinados a empresas.
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