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Das 149 empresas pesquisadas,
46% disseram que investem
“nada” ou “muito pouco”

Quase60%dascompanhiasnãofazempesquisasoutropicalizaitens

ção? Além disso, as empresas
são tão focadas no curto prazo,
muitas vezes, não acompanham os editais. Não sabem
também que podem fazer
ações internas que não precisam de muito dinheiro.”
Também não consta na estratégia de grande parte das empresas promover pesquisas básica e
aplicada, fazer desenvolvimento experimental ou até mesmo
tropicalizar produtos. Varia entre 40,5% e 57,9% o número de
empresas que não exerce nenhuma dessas atividades ou que raramente as pratica. ■ N.F.

POUCOS RECURSOS
● Empresas de médio porte
aplicam 2,01% do faturamento
anual em atividades
consideradas inovadoras.
● A média de investimento
de grandes empresas é de 2,3%.
● Varia entre 40,5% e 57,9%
o número de empresas que não
promovem pesquisas básica e
aplicada, fazem desenvolvimento
experimental ou até mesmo
tropicalizam produtos.
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O investimento em inovação é
ainda pouco recorrente nas médias empresas brasileiras. De
acordo com pesquisa realizada
pelo Núcleo Bradesco de Inovação da Fundação Dom Cabral
(FDC), em média, companhias
de médio e médio-grande portes aplicam 2,01% do faturamento anual em atividades consideradas inovadoras. Das 149 empresas que participaram do levantamento, 46% disseram que
investem “nada” ou “muito pouco”. A média de investimento
de grandes empresas é de 2,3%.
“O Brasil gera muito conhecimento, mas isso não significa
que é aplicado nas empresas. O
hiato é grande”, diz Fabiam Salum, coordenador do Centro
de Referência de Inovação da
FDC. Segundo o professor, há
várias barreiras para se colocar
em prática o conhecimento —
apesar dos incentivos, como o
Plano Brasil Maior, que diminuiu a carga tributária e passou
a oferecer taxas atrativas ou nulas para a linha de financiamento. “A primeira preocupação
do empresário é: tenho gente
para preparar essa documenta-
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O governo fez nova tentativa para
estimular a inovação no Brasil. Em
abril, reduziu o Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI)
para as montadoras poderem
investir em pesquisa e inovação e
ainda criou o Programa de
Sustentação do Investimento, que
prevê aporte de R$ 45 bilhões
para o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). No entanto, Valter
Pieracciani, sócio fundador da
consultoria que leva seu
sobrenome, diz que essas medidas
não passam de “refresco” para as
empresas. Só a inovação salva a
indústria e pode transformar o
país em potência.
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“O governo fala
em inovação, mas
incentiva produção
e consumo”
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Faz tempo que o governo vem
tentando incentivar a inovação.
Fez a Lei do Bem para estimular
as empresas a irem para o lado
da inovação. Mas, se por um
lado, o governo dá a cenoura
do incentivo, do outro, segura
o chicote. Não está claro para o
governo nem para os empresários
o que são as empresas inovadoras.
Pesquisa e desenvolvimento é
importante, mas não é a única
forma de inovação, ainda mais nas
pequenas e médias empresas que
dissolvem a inovação em diversas
áreas. Por isso, das 850 empresas
que apresentaram relatórios para
obtenção de benefícios fiscais da
Lei do Bem, 250 foram
reprovadas. O governo está certo
na iniciativa, mas é lento e o
número de empresas ainda é
pouco representativo. Se os
incentivos não forem ampliados,
teremos retrocesso. Pode haver
até menos investimento em P&D,
por que não se consegue fazer
pesquisa e desenvolvimento sem
comprar tecnologia de grandes
empresas. O pré-sal, por exemplo,
vai ser explorado por navios-sonda
da Coreia do Sul e as plataformas
virão dos Estados Unidos.

reprovadas inscreveram projetos
que poderiam ser interpretados
como não-inovadores por ser
melhorias de processos e não
novos produtos, por exemplo.
O governo fala em inovação, mas
o que se incentiva, na verdade, é
a produção e o consumo. Por traz
do pacote de medidas anunciado
que prevê redução do IPI para as
montadoras — para investirem em
pesquisa e inovação — e a criação
do Programa de Sustentação do
Investimento — que prevê aporte
de R$ 45 bilhões para o BNDES
— quer se estimular a venda
de automóveis e aumento
do consumo com mais crédito
disponível. Essas duas coisas
não são sustentáveis. Isso não
levará o Brasil a ser potência.
Só a inovação salva a indústria.
Isso é comprovado na Coreia.
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O governo tem incentivado
a inovação no país?

Por que tantas empresas
foram reprovadas?
A Receita Federal olha para a
Lei do Bem como renúncia fiscal.
A maioria das empresas

Em que medida
crédito e consumo
não são sustentáveis?
Dados mostram que a renúncia
fiscal, em 2010, foi de R$ 140
bilhões. A Lei do Bem foi de
apenas R$ 1,8 bilhão. Ou seja,
pouco mais de 1%. O resto vem da
Zona Franca de Manaus, redução
do IPI da linha branca e de outros
incentivos pontuais. Por isso, são
medidas não sustentáveis. Isso
não fortalece a indústria, só dá
refresco. O que traz
desenvolvimento é inovação. Isso
que precisa ser ampliado. A Lei do
Bem tem que ser usada. N.F.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 13.

Os maus bons exemplos
de empreendedorismo
Há uma tendência muito preocupante sendo tratada com muita
casualidade por todos. O número de jovens “empreendedores”
(entre aspas mesmo) que deixaram ou sequer cursaram uma faculdade vem aumentando dramaticamente desde 2008. Anualmente, 3 milhões de americanos deixam as universidades — cerca de um terço do total de estudantes que se inscrevem como calouros a um custo estimado de US$ 4,5 bilhões. Destes, 71% têm
emprego e 10% deles vão se aventurar em seus próprios negócios, segundo dados do Parents Countdown to College Coach,
US Department of Commerce and US Labor Department.
Muitos reputam a uma reação contra o “status quo”, outros a
pressões econômicas, já que para terminar um curso universitário em uma boa escola nos EUA gasta-se entre US$ 100 mil e US$
250 mil por quatro a cinco anos de educação. Outros citam a influência de exemplos como Steve Jobs e Bill Gates, ambos dropouts (pessoas que saíram de um curso antes de terminá-lo).
Comete-se erro terrível ao usar estes dois como modelos a
serem seguidos. Em uma discussão recente com um professor
da Wharton/University of
Philadelphia, apontei que
o problema com exemplos
É sabido que o
extremos é que só os soempreendedor
breviventes são lembracria e faz acontecer
dos. É claro que uma situação como a destes dois exalgo usando a mais
poentes será sempre lempura criatividade.
brada, mas quantos foram
Porém, não
os fracassos?
Em todo o mundo podese pode descartar
mos enunciar e enumerar
a importância
diversos empreendedores
do estudo para
que percorreram o caminho natural acadêmico e,
que esta área
ainda assim, tinham dentro
cresça de forma
de si, este espírito e vocaharmoniosa
ção genial para transformar
um produto ou serviço em
um sucesso no mercado.
Certa vez, falando para uma plateia de graduandos de colégio em
San José na Califórnia e preocupado com a propensão, especialmente das minorias étnicas, de enveredar pelo esporte como escape para a pobreza, ou às vezes apenas de uma vida mediana, lembrei-os
que para cada Michael Jordan há milhares que ficam pelo caminho,
não se sabe seus nomes, onde vivem ou se ainda vivem após a desilusão, pois somente a exceção será lembrada.
É sabido que o empreendedor é aquela pessoa que, por natureza,
cria e faz acontecer algo usando a mais pura criatividade, que alguns, inexplicavelmente, possuem de sobra. Porém, não se pode
descartar a importância do estudo para que esta área cresça de forma harmoniosa e em concordância com o que se espera de um profissional especialista, como em todas as profissões.
Na escolha pelo empreendedorismo sem formação acadêmica comete-se o mesmo engano. Há milhares de empreendedores bem sucedidos com e por causa de sua formação acadêmica,
para cada um bem sucedido sem esta formação. Mais ainda, ao
não concretizar a formação acadêmica e glorificar a sua ausência, estamos prestando um desserviço a humanidade, negando
o que a nossa história insiste em nos mostrar: só se alcança a
verdadeira grandeza através do conhecimento, com alguns
maus bons exemplos para confirmar a regra. Transforma o apedeuta em herói por que alguns poucos deles tem bons resultados seria como glorificar um ditador que construiu um punhado de pontes que não caíram. ■

