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DESTAQUE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
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cbredarioli@brasileconomico.com.br

Muitas vezes, os esforços para
impulsionar a inovação apare-
cem em ambientes nos quais ou-
tras atividades econômicas têm
dificuldade de deslanchar. Por
isso, num estado como o Amazo-
nas, que tem no pescado a única
autossuficiência na área alimen-
tar e no qual as estradas são rios, a
necessidade de buscar iniciativas
inovadoras para sustentar a eco-
nomia parece ser latente. Porém,
até poucos meses atrás, a região
de Manaus, capital que concentra
metade da população do estado,
não dispunha de uma agenda co-
letiva de incentivo à inovação.

Com o objetivo de tornar a re-
gião menos dependente de in-
centivos fiscais — únicos respon-
sáveis por manter centenas de
empresas na crescente área do
Polo Industrial de Manaus (PIM)
—, empresas, governo e institui-
ções de pesquisa locais resolve-
ram se unir em torno do tema. Os
resultados da iniciativa começam
a aparecer agora.

As prioridades de ação foram
definidas com foco nas principais
demandas das empresas, tendo
sido estabelecidas a partir do cri-
tério de trazer resultados de
maior impacto a partir de esfor-
ços proporcionalmente menores.
A primeira ação foi a criação do
Fórum de Inovação do Amazonas
que já desenvolve duas tarefas:
realizar o mapeamento das insti-
tuições e opções de serviços tec-
nológicos da região; e traçar es-
tratégias para ampliar a partici-
pação do setor produtivo nos
processos conjuntos de incentivo
à inovação. “Mapear as deman-
das do setor produtivo e tentar
atendê-las é central porque é
dentro das empresas que a inova-
ção ocorre”, diz Guajarino de
Araújo Filho, coordenador do
Núcleo de Estudos e Pesquisas em
Inovação (Nepi), da Fundação
Centro de Análise, Pesquisa e
Inovação Tecnológica (Fucapi).

De acordo com ele, o objetivo
central da ação é dar à economia
local independência em relação
ao PIM. “A atividade da Zona
Franca é muito complexa e só se
realiza em Manaus em razão dos
incentivos fiscais. Se esses incen-
tivos deixarem de existir, toda a
economia do Amazonas entra em
colapso”, diz Araújo.

Neste sentido, Célio Luís Ma-
tos, responsável pela área de
agronegócio do Sebrae de Ma-
naus, já vislumbra a criação ou o

fortalecimento de cadeias de
produção inovadoras que tra-
gam empregos e riqueza para a
região. E, como o Amazonas
tem uma peculiaridade de ser o
estado com maior participação
de preservação da área de flo-
resta dentre os que estão na Re-
gião Norte, essas atividades têm
necessariamente que girar em
torno da sustentabilidade, diz
Matos. “Os segmentos de mó-
veis e madeira, de biocosméti-
cos, de polpa de frutas e da in-
dústria naval têm grande po-
tencial de crescimento, mas
ainda apresentam desempenhos
irrisório”, afirma.

Segundo ele, contudo, a prin-
cipal indústria a ser beneficiada
por processos inovadores no
Amazonas seria a do pescado,
que atualmente desperdiça cer-
ca de 30% de sua produção. “ A
piscicultura tem crescido no es-
tado, mas Rondônia, por exem-
plo, está na nossa frente. Preci-
samos inovar. Por que não pen-
sarmos, por exemplo, em pro-
duzir tambaqui enlatado?”

Esse tipo de proposição só tem
sido possível, segundo Maurício
Loureiro, presidente do Centro
da Indústria do Estado do Ama-
zonas (Cieam) — que chegou à
Manaus para dirigir a Technos da
Amazônia no início da década de
1980 — porque diminuíram as
resistências em todas as esferas,
privada, acadêmica e governa-
mental. “Os pesquisadores e o
estado veem que precisam inte-
ragir com o mercado, enquanto
as empresas têm mais clareza de
que não é possível guardar infor-
mação só para si”, diz.

Desempenho
Com faturamento de US$ 9,3 bi-
lhões, o Polo Industrial de Ma-
naus teve o melhor primeiro tri-
mestre da história em 2011, com
crescimento de 25,74% sobre o
igual período do ano passado,
quando atingiu US$ 7,4 bilhões.
Por enquanto, o bom desempe-
nho ainda é resultado direto da
ação independente das empre-
sas (leia mais na página 6). Os
dados compilados até março são
dos Indicadores de Desempe-
nho do PIM, levantados men-
salmente pela Superintendência
da Zona Franca de Manaus. Em
março, o faturamento da indús-
tria somou US$ 3,4 bilhões con-
tra US$ 3 bilhões de fevereiro
(alta de 14,46%), superando em
20,24%, os US$ 2,9 bilhões de
março do ano passado. ■ * Via-
jou a convite da Abipti

Manaus organiza polo
de incentivo à inovação
Pela primeira vez, estado, empresas e instituições de pesquisa começam a atuar juntos
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EXPANSÃO

Modelo deve ser
aplicado em capitais
da Região Norte

A partir dos resultados
alcançados em Manaus, a
Associação Brasileira das
Instituições de Pesquisa
Tecnológica e Inovação (Abipti)
quer replicar a experiência em
outros polos econômicos do
Brasil, a começar pelas capitais
da Região Norte. A primeira ação
para disseminação da metodologia
aplicada no polo amazonense
será um encontro, marcado para
amanhã, com Helmut Kergel,
vice-chefe do Departamento
de Cooperação Tecnológica
Internacional e Clusters
do Instituto para Inovação
e Tecnologia de Berlim.
O especialista vem ao Brasil para
apresentar essa metodologia —
desenvolvida pelo instituto
alemão e adaptada às
necessidades de Manaus —
a representantes de outros
institutos de pesquisa ligados à
Abipti. Para Isa Assef, presidente
da associação, estudos como
este fortalecem o apoio na
definição de políticas públicas
que permitam ao setor produtivo
canalizar investimentos em
programas e projetos de pesquisa
e desenvolvimento. “Um marco
regulatório eficiente, por
exemplo, é um dos nossos
principais anseios”, diz. C.B.
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“A atividade da Zona
Franca é muito
complexa e só se
realiza em Manaus
em razão dos
incentivos fiscais.
Se esses incentivos
deixarem de existir,
toda a economia
do Amazonas
entra em colapso

Guajarino de Araújo Filho,
coordenador do Núcleo de

Estudos e Pesquisas em Inovação

A piscicultura tem
crescido no estado,
mas Rondônia está
na nossa frente.
Precisamos inovar.
Por que não
pensarmos, por
exemplo, em produzir
tambaqui enlatado?

Célio Luís Matos,
responsável pela área

de agronegócio do
Sebrae de Manaus
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LEIA MAIS Independentemente das
ações em prol da inovação

em Manaus, empresas usam
atitudes inovadoras para
melhorar produção, reduzir
custos e manter competitividade.

Projeto para Banco Finep
deve ficar pronto em 90

dias, com ajuda de consultoria
que será contratada em breve.
Mudança visa aproximar
financiadora e empresas.

Déficit tecnológico
brasileiro deve chegar a

US$ 100 bi este ano, segundo
projeção da Protec. De acordo
com a entidade, a diferença
está subindo desde 2004.

CONTEXTO

País precisa
de política
pública
Por mais que experiências regio-
nais como a de Manaus sejam
bem-sucedidas, sem uma políti-
ca pública de incentivos aos in-
vestimentos em inovação não
haverá mudança no cenário na-
cional. “O Brasil não precisa da
inovação porque tem outras ati-
vidades, especialmente de extra-
ção, que suprem sua economia
no curto prazo. Seria preciso ha-
ver uma Camex (Câmara de Co-
mércio Exterior) para a inovação
deslanchar”, diz Antônio Britto,
presidente da Associação da In-
dústria Farmacêutica de Pesquisa
(Interfarma), expondo a necessi-
dade de centralização das ativi-
dades relacionadas ao impulso à
inovação em um só lugar.

“Sem política pública não se
tem inovação no chão da fábrica,
que é onde, de fato, ela se dá. Fal-
ta um projeto claro que incentive
o empresário a investir”, afirma
Isa Assef, presidente da Abipti.
Segundo ela, seria importante,
por exemplo, o Brasil conduzir
suas políticas de inovação de
acordo com as prioridades do
país, destacando temas como
pré-sal e biodiversidade. “Por
que não dar isenção fiscal a quem
investe em educação?”

Para Gustavo Kesselring, da
consultoria Vis Research, espe-
cializada em inovação em biome-
dicina, o Brasil tem que tomar a
decisão política de querer inovar.
“Só assim será possível criar con-
dições jurídicas, tributárias e re-
gulatória para que a inovação se
desenvolva”, diz. Sem essas ini-
ciativas, explica, o país continua-
rá contando apenas com ações
isoladas que, para serem aplica-
das, esbarram na burocracia.

O investimento brasileiro
em pesquisa e inovação é de
1,4% do PIB, cerca de R$ 42 bi-
lhões, segundo o Ministério da
Ciência e Tecnologia. O Japão,
por exemplo, investe 3,44% do
PIB. A questão é que os investi-
mentos no Brasil têm crescido,
mas a passos demasiadamente
lentos. Em 2009, a participação
foi de 1,2% do PIB, e em 2008,
de 1,1%. A expectativa do go-
verno era de quem ao fim de
2010, ano que encerrou o Plano
de Ação de Ciência, Tecnologia
e Inovação para o Desenvolvi-
mento Nacional (Pacti), o per-
centual chegasse a 1,65%, pu-
xado principalmente pelo au-
mento da participação do setor
privado, hoje em 0,5%. A meta
não foi cumprida. Procurado, o
Ministério da Ciência e Tecno-
logia não respondeu à solicita-
ção de entrevista. ■ C.B.

1 Isa Assef, presidente da Abipti, diz que marco regulatório é fundamental para promover
a inovação no país; 2 Para Maurício Loureiro, do Cieam, maior interação entre governo, academia
e empresas viabiliza polo no Amazonas; 3 Guajarino de Araújo Filho, da Fucapi, explica que
demandas do setor produtivo norteiam os trabalhos em Manaus; 4 Célio Luís Matos, do Sebrae de
Manaus, afirma que cadeias de produção inovadoras vão trazer riquezas e empregos à Região Norte
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 4-5.
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