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O fator primordial para conquistar competitividade, diz PEDRO PASSOS, 
copresidente do conselho de administração da Natura, é a inovação. O 
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (ledi), do qual Passos 
é presidente do conselho, realizou neste ano um detalhado levantamento 
mostrando os gargalos a superar. No capítulo da inovação, o Brasil não está 
na estaca zero, pois possui "um sistema de pesquisa invejável, parte dele 
formado por algumas heranças de outros momentos de nossa economia", 
diz. O que falta é direcionar melhor tal sistema. Para melhorá-lo, o Estado 
tem um papel indutor importante a desempenhar. Por exemplo, o governo 
poderia flexibilizar as regras e funcionar como comprador de projetos 
específicos, exigindo contrapartida de inovação, em vez de financiar 
pesquisadores, que é o que faz hoje. Na entrevista a seguir, concedida 
ao editor-contribuinte Jaime Matos, Pedro Passos detalha essas ideias. 

Seria o momento de focar em desenvolver áreas em 
que há vantagem competitiva e investir nelas? 
Agregar tecnologia a setores em que já temos van
tagens comparativas, como energia e produção de 
alimentos, é o caminho tranquilo, natural. Mas, para 
evoluir nessa direção, é preciso tomar algumas de
cisões. Queremos evoluir neste mix de mais inten
sidade tecnológica ou queremos continuar com a 
facilidade da exportação dos produtos primários, 
cuja cadeia já está mais ou menos montada? Não 
sei se é a solução para o Brasil, mas países asiáticos 
tomaram a decisão de não exportar primários e até 
eventualmente taxá-los na exportação, de forma a 

HBR: O Brasil jáé um competidor global? 
Passos: O Brasil tem evidentes vantagens em alguns 
setores, como petróleo e gás e novas fontes de ener
gia, por exemplo; nesses será um competidor global, 
ainda que a longo prazo. Por outro lado, em setores 
da indústria que dependem de ciência e tecnologias 
mais avançadas, estamos diante de um gargalo, um 
problema, quase de uma indefinição de projeto de 
país. Podemos desperdiçar nosso potencial se não 
mudarmos o rumo da política econômica e não to
marmos algumas medidas mais radicais, desenvol
ver uma visão de país mais uniforme, mais dissemi
nada pela sociedade. 
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ganhar competitividade. Há outros setores em que 
o Brasil tem vantagens. Veja o exemplo dos cosmé
ticos. Somos o terceiro mercado mundial em termos 
de consumo desses produtos — que são essencial
mente produzidos no mercado interno. Mas temos 
uma inserção internacional muito baixa, irrelevante: 
34º exportador mundial do ramo, atrás da Hungria e 
da Colômbia. É possível ser competitivo nesse setor? 
Acredito que sim, dadas determinadas condições. 
Temos uma biodiversidade rica, origem para desen
volvimento de fármacos e alimentos. Se tivermos 
uma boa indústria de alimentos, uma boa indústria 
de fármacos, será decorrência quase natural que te
nhamos tecnologia para uma boa indústria de cos
méticos. Mas temos que desenvolver outras coisas, 
como a biotecnologia. Nossa presença hoje em ter
mos de manufatura, proporcionalmente ao nosso 
PIB, é muito menor do que deveria ser. Para chegar 
lá, temos que encarar alguns problemas sistêmicos 
e alguns gargalos específicos como custo de capital, 
infraestrutura e, fundamentalmente, educação. 

Qual é o peso da questão do gargalo da educação? 
Fizemos no Iedi um trabalho bem aprofundado sobre 
a necessidade de engenheiros no País. Se não atender
mos à demanda por esses profissionais, não vamos 
chegar a lugar nenhum, ao menos quando se fala em 
inovação na indústria. Vamos pegar um exemplo pa
radigmático, a Embraer, que está ganhando o jogo no 
comércio exterior, inovando, etc. Por que temos tanto 
orgulho dela? Porque está brigando de igual para igual 
no exterior. E ela tem que ser inovadora, tem que fazer 
desenhos novos, tem que fazer o produto adequado. 
Vamos lembrar, a propósito, que a Embraer nasceu 
também com certo esforço governamental e ao lado de 
um centro de excelência educacional, o ITA (Instituto 
Tecnológico da Aeronáutica). Qual é a mão de obra que 
a companhia tem, por excelência? Há grandes, bons 
administradores, mas a base é a engenharia, o ITA. 

A inovação, segundo documento preparado pelo Iedi, 
é o fator primordial no ganho de competitividade? 
Esse tema tem ganhado nos últimos anos uma impor
tância no entendimento tanto dos governantes, dos 
formadores de políticas públicas em geral, quanto 
dos setores de indústria relevantes, porque se chegou 
à conclusão de que o velho modelo de inovação, em 
que bastava comprar equipamentos e melhorar o pro
cesso, não é mais suficiente. Alguns casos de sucesso 
até existem, de empresas inovadoras que conseguem 
se destacar mesmo em ambientes adversos. Tenho 

sentido uma mobilização maior no âmbito empresa
rial e no âmbito do governo, na tentativa de endereçar 
essa questão. Já vimos essa mobilização ganhando 
corpo, pelo menos a reflexão dentro do Ministério 
da Ciência e Tecnologia. Tivemos a quarta conferên
cia nacional de ciência e tecnologia no ano passado 
e começa a virar um hábito a escolha de prioridades 
no âmbito do governo, começa a ganhar consistência 
na política. E isso tem atravessado os governos: vem 
desde o período de Fernando Henrique Cardoso. 

Já avançamos alguma coisa? 
O Brasil já dispõe de uma rede, um sistema de pes
quisa invejável, parte dele formada por algumas he
ranças de outros momentos de nossa economia. São 
sistemas como os da Embrapa (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária), da Petrobras, de vários insti
tutos, da academia — todos instalados, produzindo 
conhecimento. É claro que existem problemas. No 
âmbito público, a pesquisa está na academia, e ela 
ainda está distante do mercado. Mas existe um siste
ma nacional de produção de conhecimento, se é que 
se pode chamar dessa forma, muito relevante, não 
encontrado em muitos países. Mas falta capacidade 
de transferir a produção de conhecimento do âmbito 
acadêmico ou técnico à indústria, ao negócio, à ino
vação, para a participação no mercado internacional. 
Como fazer essa conexão acontecer, quais são os gar
galos a serem eliminados? O conhecimento acadêmico 
existe, mas como é que faço a planta-piloto? Como é 
que me organizo para que meu negócio possa aplicar 
aquele conhecimento, gerando produtos, aplicando 
no mercado interno ou levando para fora? 

É possível tornar mais ágil essa rede existente? 
Muitos institutos são estatais, vivem de orçamento 

— só podem contratar pessoal concursado; para com
prar um mero computador precisam fazer licitação. 
Talvez seja possível flexibilizar, criando sistemas 
mistos, inclusive parcerias entre os setores público e 
privado. O Estado, em vez de financiar o projeto ou o 
pesquisador, compraria projetos. Veja o caso do IPT 
(Instituto de Pesquisas Tecnológicas), incubador de 
muitas indústrias no Estado de São Paulo. Hoje passa 
por um processo de renovação, pois não pode man
ter mais todo aquele leque amplo que oferecia antes 

— tecnologias desde a da indústria de madeira à de 
automóveis, laboratórios de mecânica, hidráulica, 
de medição. O estado, em vez de subsidiar a folha de 
pagamento do IPT, ajudaria mais no papel do cliente 
que demanda serviços, como o desenvolvimento de 
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novos processos produtivos para a construção civil, 
novas tecnologias voltadas à abertura de rodovias. 

Nota-se atualmente um movimento de aproximação 
de empresas, especialmente multinacionais, com a 
universidade. Estão percebendo com mais clareza 
as vantagens dessa aproximação? 
0 ambiente ainda não é 100% favorável à integração 
empresa/academia. Há núcleos de excelência que 
favorecem essa interação. Mas, no geral, só as em
presas grandes acabam aproveitando, porque só elas 
podem ter uma estrutura voltada à gestão desse rela
cionamento. É mais ou menos o que acontece na es
fera do financiamento. Quais são as linhas de crédito 
disponíveis: Finep (Financiadora de Estudos e Pro
jetos), BNDES (Banco de Desenvolvimento Econô
mico e Social) e uma miríade de pequenos projetos. 
As empresas grandes acabam tendo acesso mais fácil 
a tais linhas porque têm o dinheiro para financiar a 
procura dos caminhos. 

O que deveria mudar, nesse sentido? 
Há também algumas normas antigas, como aquela 
de várias linhas de crédito que financiam o pesquisa
dor e não a pesquisa. Não é a empresa, não é o convê
nio entre a empresa e a universidade o recebedor do 
financiamento, mas o grupo de estudos. Ao final, es
se financiamento é como se fosse para a educação ou 
preparação do pesquisador e não para desenvolver 
determinado produto ou processo que será absor
vido pelo mercado. Essa é uma discussão que ainda 
não acabou porque temos uma universidade pública 
que — embora seja uma boa universidade, com gente 
de altíssima competência — mantém tradições. Não 
há aí um problema de conhecimento, mas um pro
blema de como se articular esse conhecimento, de 
forma a fazer acontecer na ponta. 

Por que não se inova mais no Brasil? 
Os nossos números ainda são baixos. Temos um con
tingente de empresas multinacionais elevado, nas 
quais a inovação acaba acontecendo, até por razões 
históricas, mas também por razões competitivas, 
sistêmicas, ditadas pelas economias de outros luga
res. E começa a aparecer como prioridade entre elas 
trazer centros de pesquisa para o Brasil. A Petrobras 
com certeza vai trazer tecnologia para o Brasil agora 
com o pré-sal. A área de sustentabilidade, especial
mente no capítulo das energias alternativas, já está 
atraindo multinacionais a montar aqui seus centros 
de pesquisas. O quadro começa a mudar, mas se se 

considerar que as multinacionais têm a pesquisa e 
a inovação sendo feitas lá fora, o setor privado de 
origem nacional ainda precisa investir mais e se de
senvolver mais. Isso porque não está exposto, como 
deveria estar, a competir no mercado externo. 

No seu entender, então, o que pauta a procura pela 
inovação é o mercado externo? 
É o mercado externo que determina a política indus
trial, a qual, por sua vez, dita a política de inovação. 
Precisamos ter um plano mais unificado e coordena
do entre esses três pontos, pois ainda existe muita 
fragmentação. Primeiro, ataca-se a questão compe
titiva básica com a simples cópia; depois vai-se tra
zendo níveis de inovação superiores. A Coreia está aí 
para mostrar como isso funciona, os carros nos quais 
a gente anda, os aparelhos de televisão, os compu
tadores... Advogo as políticas transversais, funda
mentalmente. Acredito que há benefícios em deixar 
o mercado se manifestar, mas a indução de alguns 
setores pelo governo é importante. A Embrapa, sem 
a força do governo, não existiria. Do sucesso do eta
nol hoje é fácil falar, mas no início do Proálcool o que 
havia era crítica a subsídios, que, segundo se dizia 
então, apenas beneficiariam usineiros. Essa indução 
pode se dar via compras governamentais. Não estou 
falando em subsídios orçamentários, mas que as 
compras do governo privilegiem a inovação. 

Se quisermos adotar seriamente uma política de ino
vação, quais seriam as coisas mais urgentes a fazer? 
Pela ordem, seria tentar essa integração da política 
de comércio exterior/política industrial/inovação. O 
Brasil precisa ter um plano único, não pode ter três 
planos. E isso precisa ganhar a estatura e a gover
nança que às vezes se dão — como vem sendo dado 

— para o gerenciamento da infraestrutura brasileira. 
Vamos escolher setores, tecnologias, eleger as metas 
e gerenciar isso tudo de forma integrada. A gover
nança tem que ser relevante. Se não for uma política 
de Estado que estabeleça aquela prioridade, nada sai 
do lugar. Uma segunda coisa é que o Brasil precisa se 
pautar um pouco mais pelo que vem nesse mundo 
novo, na nova economia, nas novas necessidades 
decorrentes de uma visão mais sustentável do de
senvolvimento, onde nós temos bom potencial de 
sermos protagonistas. Finalmente, é importantíssi
mo manter visibilidade do que se está fazendo, pois é 
muito fácil perder dinheiro nisso, a alocação setorial 
é um grande desafio. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 89, n. 9, p. 72-75, set. 2011.




