




PARANAENSE BEMATECH E UM
exemplo pouco comum na paisagem
corporativa nacional. Trata-se de uma
empresa de porte médio, com fatu-
ramento anual de R$ 300 milhões,
que mergulhou de maneira radical
em um processo de globalização.
Especializada em produzir compu-
tadores e impressoras para o varejo,
mantém laboratórios de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) em três pa-
íses - Brasil, Estados Unidos e Chi-
na. Neles, atuam 180 profissionais.

Recentemente, a companhia fez
uma conta simples, cujo resultado foi tão

inesperado quanto assustador. Constatou que custa mais caro manter um pes-
quisador no interior de São Paulo do que em Nova York ou Taipé. "Pagamos
US$ 50 por uma hora de trabalho para um engenheiro em Campinas. Um ame-
ricano recebe US$ 48 e um chinês, US$ 17", diz Wolney Betiol, um dos fundado-
res da Bematech, com sede em Curitiba. No quesito produtividade, a diferença é 
ainda mais gritante. O tempo gasto pela unidade brasileira para criar uma placa
de laptop é 20 vezes superior ao despendido pelos centros de P&D no exterior.

Números como esses têm implicações importantes. Mostram o 
quanto é difícil (leia-se caro e ineficaz) para uma empresa pesquisar e,

principalmente, inovar no Brasil .
E essa dificuldade atua como um
vírus perigoso. Ela debilita a força
criativa da economia do país, man-
tendo-o pouco competitivo e distan-
te das novas fronteiras tecnológicas
exploradas pela indús t r i a global.

Um dos resultados imedia-
tos desse quadro é a escassez - ou a 
ausência - de produtos e serviços di-
ferenciados no mercado, justamente
aqueles pelos quais os consumidores
estão dispostos a pagar mais caro.
Em contrapartida, um ambiente pro-
pício à inovação irradia pujança. E 
essa não é uma regra recente. Um
estudo realizado pelos economistas
Robert Solow e Moses Abramovitz,
publicado na década de 50, creditava
o crescimento de 85% da renda per
capita nos Estados Unidos entre 1890
e 1950 a avanços proporcionados por
novas tecnologias. E isso, observe-
se, muito antes da revolução digital.

Hoje, o alto custo do pes-
quisador em uma empresa bra-

sileira não é resultado somente de gargalos estruturais. Fatores con-
junturais, como o real valorizado e os rescaldos da crise econômica
nos Estados Unidos, ajudam a piorar essa comparação. Além disso, o 
problema alcança grandes companhias, como a Rhodia, a gigante fran-
cesa do setor químico. Desde os anos 70, a empresa mantém um cen-

tro de pesquisa e desenvolvimento em Paulínia, no interior paulis-
ta. Até 2007, o custo da estrutura de P&D brasileira era inferior ao
observado na França. Mas, nos últimos quatro anos, a situação inverteu-se.

Em busca de maior eficiência do setor produtivo, o governo fran-
cês adotou políticas agressivas para estimular a inovação. O resultado
prático dessas ações foi avassalador. Dados coletados por Richard Macret,
diretor de P&D da Rhodia na América Latina, mostram que, atualmen-
te, uma empresa brasileira conta com benefícios fiscais que permitem um
desconto de 15% do total de despesas com pesquisa e desenvolvimento.
Isso sempre que houver Imposto de Renda (IR) a pagar. Entre os france-
ses, esse percentual atinge 40%. Ou seja, quase três vezes maior. E é ofere-
cido com ou sem imposto a pagar. A vantagem pode ser transformada em
crédito e resgatada posteriormente. Para completar, o custo para manter
um pesquisador Ph.D., com cinco anos de experiência, é 25% superior no
Brasil, se comparado ao valor gasto com o mesmo profissional na França.

Há, porém, outros entraves para
a inovação no Brasil. Muitos deles foram expostos na última edição da



Pesquisa de Inovação Tecnológica
(Pintec), feita pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE),
divulgada no fim de 2010.O trabalho,
o mais amplo painel produzido até
hoje no país sobre esse tema, con-
centrou-se no período entre 2006 e 
2008, e tomou como referência um
universo de 106,8 m i l empresas.
Em alguns pontos, registrou avan-
ços importantes. Identificou, por
exemplo, um aumento no percen-
tual de companhias consideradas
inovadoras. Ele passou de 34,4%
em 2005 para 38,6% em 2 0 0 8 .

Mas a inovação praticada
pela esmagadora maioria das em-
presas nacionais consistiu no apri-
moramento da p rodução interna,
por meio da compra de máquinas e 
equipamentos. Embora aparente-
mente inexpressivas, essas melho-
rias não podem ser desprezadas.

Um país como o Brasil pode subir muitos pontos na escala da competi-
tividade por meio da modernização do seu parque industrial. Mas essa
prática traz problemas para os fabricantes locais de insumos e, nem de
longe, tem impacto econômico comparável à inovação radical. Nesse
aspecto, os números captados pela Pintec foram decepcionantes. Em
relação às indústrias, somente 22,9% inovaram em produtos. A maio-
ria, no entanto, copiou artigos já existentes. Apenas 4,1% lançaram
novidades para o consumidor brasileiro. Uma parcela ínfima, o equi-
valente a 0,3% do total, inventou algo novo para o mercado mundial.

Em relação à prática de P&D, exatamen-
te aquela que pode promover grandes saltos de competitividade, algu-
mas informações não são somente ruins. São preocupantes. Em 2005,
a atividade de pesquisa era considerada importante por 19,9% das in-
dústrias. A mesma taxa caiu para 11,5% em 2008. A parcela do fatu-
ramento das empresas gasta com atividades inovadoras ficou estável
no mesmo período, oscilando de 3% para 2,9%, embora o país tenha
vivido no período analisado um fortíssimo boom econômico. E, para
completar, o número de pesquisadores com nível superior nas com-
panhias diminuiu 8%. Baixou de 49,3 mil para 45,3 mi l . "Observa-
mos que as empresas com tradição em P&D mantiveram os trabalhos
nesse setor. Mas aquelas que realizavam investidas ocasionais nesse
campo desistiram", diz Fernanda Vilhena, coordenadora da Pintec.



Conclusões relevantes sobre o levantamento do IBGE foram
elencadas em um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), produzido por Luiz Ricardo Cavalcante e Fernanda De Negri. A 
dupla identificou que o total de gastos com P&D das companhias bra-
sileiras em relação ao produto interno bruto (PIB) cresceu 10% entre
2005 e 2008.O percentual não é ruim. O problema surge na compara-
ção com outros países. O salto foi de 145% em Portugal, 23% na Espa-
nha e 21% na China. Mesmo nos Estados Unidos, o epicentro global da
inovação, onde seria esperado um percentual menor, o crescimento foi
de 12%. A conclusão é de Cavalcante, do Ipea: "Nós avançamos, mas em
um ritmo inferior ao necessário". Se o país continuar nessa toada, vai de-
morar 20 anos para chegar ao patamar de P&D observado em empresas
de nações desenvolvidas. Calvacante define essa evolução como o efeito
"Rainha de Copas", em uma referência ao livro Alice no País das Maravi-
lhas, em que o coelhinho corre e corre, mas sem chegar a lugar nenhum.

E como acelerar esse passo? Para fomentar esse debate, Época NE-
GÓCIOS ouviu mais de uma dezena de especialistas e executivos de em-
presas inovadoras. Não por acaso, boa parte das sugestões coincidiram
(veja quadro àpág. 98). A maioria delas começa a ganhar um tom consensu-
al e tem sido discutida em fóruns específicos, como o Movimento Empre-
sarial pela Inovação (MEI), criado em 2008, por iniciativa da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI). Os problemas, contudo, não são simples.
Para descrever alguns deles, é preciso voltar ao exemplo da Bematech,

que investe R$ 15 milhões por ano em
P&D. Em relação ao custo do pesqui-
sador brasileiro - como se viu, mais
salgado do que o americano -, alguns
entraves são bem conhecidos e estão
associados à legislação trabalhista.

Para que um engenheiro lotado
no laboratório brasileiro da empresa
coloque R$ 1 no bolso, a Bematech gas-
ta R$ 2,10. A diferença (R$ 1,10) fica por
conta do peso dos benefícios e encargos
trabalhistas. Nos Estados Unidos, para
que o mesmo funcionário receba US$
1, a companhia desembolsa US$ 1,10.
Ou seja, aqui um pesquisador custa
mais do que o dobro do seu salário para
a companhia e, no caso americano,
apenas 10% a mais. Outro problema
é a falta de flexibilidade da legislação.

Nos d e m a i s p a í s e s e m
que a fabricante de computado-
res e impressoras paranaense
atua, é poss íve l formar equipes



de P&D para ações pontuais, como o desenvolvimento de um proje-
to específico, como a criação de uma nova placa de laptop. No Brasil,
além da demora em obter peças, essa tática é inviável. Betiol, o fun-
dador da Bematech, explica: "Ela cria vínculos empregatícios e uma
conta monumental a ser paga no fim da história. E o projeto ainda cor-
re o risco de não dar certo. O fato é que todos sabem que a questão tra-
balhista é um problema delicado. Mas temos de enfrentá-lo. Não va-
mos construir um país forte no futuro se não encararmos o presente".

No Brasil, o tema ino-
vação tem recebido a atenção dos governos federal e estaduais. A Pin-
tec, do IBGE, registrou um aumento do número de empresas que uti-
lizam benefícios oferecidos por instrumentos legais como a Lei de
Inovação, de 2004, e a Lei do Bem, de 2005. Essas companhias pas-
saram de 18,8%, em 2005, para 22,3%, em 2008. Tudo isso, porém, é 
pouco. No ano passado, somente 550 empresas utilizaram incentivos
fiscais previstos na Lei do Bem, uma das mais relevantes ferramentas
de fomento à ação inovadora. "Os governos estão sensíveis ao assun-
to, mas precisamos aproveitar o momento para avançar mais rápido",
diz Marcos de Marchi, presidente da Rhodia para a América Latina.

Entre especialistas, a necessidade de aprimoramentos do mar-
co legal é um passo importante nesse sentido. "Hoje, para utilizar um dos
benefícios fiscais previstos na legislação, as empresas têm de recolher im-
postos pelo lucro real. E isso exclui
mais de 95% dos negócios existentes
no país", diz Carlos Calmanovici,
presidente da Associação Nacional
de Pesquisa e Desenvolvimento das
Empresas Inovadoras (Anpei). Outro
problema: alguns incentivos só são
concedidos para as companhias que
recebem a patente por um produto ou
um processo. Ocorre que, no Brasil, o 
tempo médio para a concessão desse
tipo de registro gira em torno de oito
anos. "Esse tipo de benefício é pouco
útil. A legislação não pode somente
premiar quem já fez algo. Ela precisa
ser mais atraente e estimular a inova-
ção em novas companhias", afirma
Pedro Wongtschowski, presidente do
Grupo Ultra, que inclui as marcas Ipi-
ranga, Oxiteno, Ultracargo e Ultragaz.

Para Wongtschowski, no en-
tanto, as barreiras existentes para a 
inovação não se resumem a entraves
legais ou a mecanismos ineficazes de
incentivo à criatividade corporativa.
Há um muro cultural a ser derruba-

do. As empresas brasileiras, durante décadas, preocuparam-se com o dia
seguinte. Em diferentes momentos, sobreviviam para superar desafios
imediatos como a inflação galopante, uma arquitetura tributária que não
favorece a produção ou custos que oneram o investimento e a exportação.
Formou-se, assim, o que o presidente da Suzano Papel e Celulose, Anto-
nio Maciel Neto, define como a "mentalidade de curto prazo". Essa mes-
ma lógica, observa o executivo, tem um desdobramento quase natural:
"Poucas pessoas pensam grande no Brasil. Para inovar, temos de superar
o complexo de inferioridade em relação a outros países", afirma Maciel.

Betiol, da Bematech, também vê desdobramentos desse paredão
cultural na postura das pessoas no dia a dia corporativo. "O comportamen-
to dos pesquisadores brasileiros é diferente do adotado em outros países.
Fora do Brasil, nem sequer passa pela cabeça das pessoas atrasar qualquer
projeto. Essa possibilidade, simplesmente, não existe. Quando a situação
aperta, é normal que nossos técnicos no exterior trabalhem até 60 horas
por semana. Essa flexibilidade é encarada como natural. Aqui, são 40 ho-
ras semanais. E ponto final", afirma o fundador da companhia paranaense.

Mas a construção de uma eco-
nomia inovadora exige alterações estruturais. Ela pode ser comparada à 
montagem de um relógio. É preciso forjar diferentes engrenagens e fazer
com que trabalhem em sincronia. Uma das peças cruciais desse meca-
nismo é a formação de mão de obra qualificada, principalmente em áreas



Um dos maiores especialistas em inova-

ção do Brasil, o sociólogo Glauco Arbix as-

sumiu em fevereiro passado a presidência

da Financiadora de Estudos e Projetos (Fi-

nep), órgão do Ministério da Ciência e Tec-

nologia responsável pela concessão de

recursos para projetos inovadores de em-

presaseórgâos públicos. Um mêsdepois,

a verba da instituição sofreu um corte de

R$ 610 milhões, promovido pelogoverno

federal. Ainda assim, Arbix declara-se

otimista. Ele quer transformar a Finep

em uma espécie de banco, o que permi-

tiria a captação de recursos no mercado.

É difícil inovar no Brasil?_Sim.

A economia brasileira não é amigável

com a inovação. Aqui, ela é cara e de-

morada. É preciso enfrentar barreiras

burocráticas e uma carga tributária

pesada, além de correr riscos que não

existem em países como China e Ín-

dia. No Brasil, a estrutura de incenti-

vos também é incipiente. Mas existem

empresários que inovam. E essa é uma

das principais virtudes brasileiras.

Em que áreas isso ocorre?_Por exem-

plo, nas empresas que se internacionali-

zaram. Elas colocaram em xeque uma vi-

são tradicional, segundo a qual o país é um

receptor de capitais. A maior parte dessas

companhias foca em mercados competi-

tivos, como os Estados Unidos e a Euro-

pa. Com isso, adotam elevados padrões

de qualidade. Tudo isso afeta processos

internos e até a malha de fornecedores.

Como é possível ajudar as empre-

sas a inovar?_Existem várias ações.

Uma delas parte da constatação de

que a ciência brasileira avançou nos úl-

timos anos, mas esse conhecimento

não penetrou na estrutura produtiva.

Para fazer com que isso aconteça, pode-

mos reorientar a alocação de recursos

públicos. As ferramentas de fomento à 

inovação devem promover esse enlace.

Alguns especialistas defendem

que o incentivo público à inovação

deve focar em atividades econômi-

cas em que o Brasil é forte. O senhor

concorda?_Sim. O petróleo, por exem-

plo, pode ser uma commodity. Mas sua

prospecção e extração não são. Elas

exigem muita pesquisa em áreas como

novos materiais, nanotecnologia e soft-

wares. Temos de eleger cinco ou seis

grandes áreas e nos voltarmos para elas.

Mas a Finep sofrerá um corte de

R$ 610 milhões este ano._Trata-se de

um contingenciamento. Ele pode ser

revisto. De qualquerforma, teremos de

alongar os prazos de alguns programas.

Mas contaremos com novos aportes

do BNDES. Eles somam R$ 1,7 bilhão,

além de mais R$ 220 milhões do Fun-

do de Amparo ao Trabalhador (FAT),

orientado para pequenas empresas.

> É preciso mais?_A demanda por

recursos é maior do que nossa capaci-

dade. E é preciso crescer muito mais.

Este ano, somando tudo, teremos R$

5 bilhões. No ano passado, foram R$ 4 

bilhões. Em dez anos, será o dobro. Em

20, o triplo. Até lá, a Finep tem de ser uma

instituição que possa movimentar valo-

res como R$ 30 bilhões ou R$ 40 bilhões

por ano. Estamos nos preparando para

isso. Daía discussão de nos transformar-

mos em um banco, ou melhor, em uma

instituição financeira de tipo especial.

Qual a vantagem, a seu ver, de se tor-

nar uma instituição f inanceira?_Ganha-

remos em eficiência. Nossos processos in-

ternos terão de melhorar para operarmos

com volumes muito maiores. Se não for

assim, se for para criar só mais um foco de

burocracia, a mudança não valerá a pena.



como engenharia, física e, mais recentemente, biologia, profissionais im-
prescindíveis na busca por avanços tecnológicos. O problema é que, para
alguns especialistas, o Brasil está à beira de um apagão nesse campo. "Me-
nos de 10% dos egressos de faculdades brasileiras vêm de cursos de exa-
tas. Na China, são 35%", lembra Paulo Mól, gerente de inovação da CNI.

E a preocupação em incentivar os jovens a seguir carreiras des-
se tipo é global. Nos Estados Unidos, onde o mesmo percentual é de 15%,
as academias de Ciências e Engenharia, além do Instituto de Medicina,
uniram-se para lançar um documento preconizando medidas urgen-
tes e radicais nesse campo. O estudo, um calhamaço com 600 páginas,
recomenda, por exemplo, que 10 mil novos professores de ciências e 
matemática sejam atraídos a cada ano com a oferta de bolsas de estu-
do. Eles devem ser recrutados entre os mais ilustres estudantes do país.
Ao longo de suas carreiras, cada integrante desse seleto grupo formará
pelo menos mil jovens. No final, terão influenciado 10 milhões de men-
tes. O trabalho aponta ainda para a necessidade de treinar docentes e 
oferecer vistos para doutores de outras nacionalidades, além de elevar
o investimento público em pesquisa básica por um período de dez anos.

Entre os americanos, esse conjunto de medidas não soa como utó-
pico. Nos países desenvolvidos, as vantagens da inovação, associada ao
empreendedorismo e executada por trabalhadores altamente qualificados,
foram flagradas em uma pesquisa já clássica do BankBoston. A institui-
ção financeira usou como base do levantamento o Instituto de Tecnologia

de Massachusetts (MIT, na sigla em
inglês). Verificou que os ex-alunos
e professores da instituição haviam
fundado um total de 4 mil empresas,
sendo 220 fora dos Estados Unidos.
Elas eram responsáveis pela oferta de
1,1 milhão de empregos (28 mil no ex-
terior). Somado, o faturamento desses
negócios alcançava US$ 232 bilhões
por ano, o equivalente ao PIB de paí-
ses como Portugal. Eis o que se pode
chamar de uma real fonte de pros-
peridade. Enquanto isso, no Brasil,
tudo conspira contra a inovação: "Em
vez de criar novos tipos de compu-
tadores, é muito mais fácil para uma
empresa nacional imprimir um ca-
tálogo e importar aparelhos de outro
país", diz Betiol, da Bematech. Isso é o 
mais simples, mas, como se viu, nem
de longe é o mais recomendável.

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 51, p. 98-105, maio 2011.




