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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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