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B ra s i l

Brasileiro não encontra ambiente
favorável à inovação, aponta pesquisa

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Reinaldo Garcia, CEO da GE: “Existe o sentimento de que podemos inventar aqui, de que não é preciso copiar de fora”

Carlos Giffoni
De São Paulo

O brasileiro é otimista por na-
tureza. A afirmação, que já virou
máxima, também foi constatada
em uma pesquisa da General
Electric (GE) sobre inovação, fei-
ta com 2.800 executivos em 22
países. O empresário que atua no
país é o que mais acredita que o
ambiente para a inovação está
melhorando — essa é a posição
de 96% dos entrevistados. No en-
tanto, ele tem os pés no chão
quanto ao cenário concreto. De
acordo com a pesquisa, o brasi-
leiro avalia que o ambiente ainda
é desfavorável para a inovação. O
país ficou na 17a posição no ran-
king de percepção do ambiente,
com 52 pontos (na classificação,
quanto mais próximo de 100
mais favorável à inovação é o am-
biente percebido no país), atrás
de China, Índia e África do Sul.

Entre os 200 executivos entre-
vistados no país, 89% responderam
que a inovação precisa ser localiza-
da para atender às necessidades
específicas do nosso mercado — a
média global de pessoas que con-
cordam com essa afirmação ficou
em 74% e, em todos os países de-
senvolvidos, menos de 80% dos en-
trevistados concordaram.

“Se você consegue resolver pro-
blemas locais importantes, a de-
manda será muito grande e, natu-
ralmente, cria-se uma oportunida-
de de negócios e de lucro”, diz Rei-
naldo Garcia, presidente e CEO da
GE para a América Latina. Ele acre-
dita que o foco local em investi-
mentos em inovação conduz ao
crescimento, ainda que não seja
bem essa a visão dos empresários
em outros países. Garcia exempli-
fica citando a obtenção de energia
por meio de aterros sanitários, pre-
sentes em grandes cidades brasi-
leiras. “A GE desenvolveu motores
que queimam os gases de aterros
sanitários. É geração de energia
através de um resíduo. Transfor-
mamos lixo em um ativo.”

No Brasil, os empresários
apontaram o setor da constru-
ção como aquele que tem o
maior potencial de crescimento
impulsionado pela inovação
(21%) — para os outros países, a
construção aparece em 4o l u g a r,
atrás do setor de energia, de saú-

de e de telecomunicações. A de-
manda do setor da construção
no país, alavancada nos últimos
anos pelos grandes eventos es-
portivos que serão realizados
aqui e também pela expansão
de projetos de habitação no go-
verno Lula, ajuda a explicar essa
aposta no setor. “A urbanização
ainda é uma das necessidades
das grandes cidades que existem
no país. À medida que essas ci-
dades ficam maiores é necessá-
rio ter um plano de urbanização
e soluções de construção civil
que atendam às suas necessida-
des. E também há muita necessi-
dade de infraestrutura geral nas
cidades do país”, explica Garcia.

Para o CEO da GE, um exemplo
atual é a necessidade que os pré-
dios têm por capacidade de gerar
sua própria energia. “As necessida-
des aqui são diferentes e, se existe
demanda, acabam criando uma
indústria de muita inovação volta-
da para a sua realização.”

A percepção dos empresários
brasileiros é que falta intensidade
e eficiência no suporte governa-
mental à inovação. Somado a isso
está o excesso de burocracia, que
atrasa o desenvolvimento de ini-

ciativas inovadoras. Garcia cita
que o registro de uma patente no
Brasil leva cerca de 8,5 anos, sendo
que o mesmo processo nos Estados
Unidos ocorre em três anos.

Em contrapartida, ele aponta
um avanço na última década na
atração de centros de pesquisa pa-
ra o país, o que cria um clima mais
favorável à ciência e ao desenvolvi-
mento de novas tecnologias. “O
governo percebeu que não pode
inovar se não houver pessoas para
conduzir esse processo e começou
a incentivar a atração de laborató-
rios e centros de pesquisa”, diz Gar-
cia. “Precisamos de cientistas, en-
genheiros, técnicos. O ‘Ciência sem
fronteiras’ e o  ‘Programa jovem
c i e n t i s t a’ são fundamentais. O jo-
vem precisa pensar em ciência co-
mo um assunto legal.”

Talvez, por essa mentalidade
ainda não ser disseminada, o bra-
sileiro ainda não reconheça o su-
cesso da alocação de recursos para
a inovação em saúde. Apenas 58%
acreditam no êxito da inovação na
melhoria da qualidade da saúde
das pessoas nos próximos dez
anos, enquanto 81% dos entrevis-
tados na pesquisa global concor-
dam com tal afirmação. “É preciso

descobrir, de fato, as oportunida-
des que temos no Brasil. Por exem-
plo, uma área muito importante
para qualquer país é a autossufi-
ciência em vacinas. Estamos acor-
dando para isso”, diz Garcia.

O executivo da GE acredita que
falta iniciativa das universidades,
que têm o foco na pesquisa, em fa-
zer uma caça à iniciativa privada
para alavancar os seus estudos. “É o
setor privado que vai prover os re-
cursos financeiros para levar a pes-
quisa adiante. Sozinha, a universi-
dade até pode desenvolver proje-
tos interessantes, mas encontrará
dificuldade em expandi-los. As
universidades estrangeiras estão
sempre procurando parcerias. Elas
vão atrás disso, está no seu DNA.”

Apesar da percepção geral da
pesquisa de que o empresariado
ainda desacredita em um ambien-
te efervescente para a inovação no
Brasil, Garcia vê um movimento de
transição. “Existe o sentimento de
que nós podemos inventar aqui,
de que não é preciso copiar de fo-
r a”. Entre os brasileiros, 95% dos
empresários que responderam à
pesquisa acreditam que a inova-
ção é a principal alavanca para tor-
nar a economia mais competitiva.
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Crédito começa a fluir
C r i st i a n o
Ro m e ro

A
maior
preocupação do
governo neste
momento é que,
mesmo com a

queda das taxas de juros e as
medidas de estímulo adotadas,
consumidores e empresas não
se animem a tomar crédito. Sem
crédito, a economia não anda.
Embora a demanda,
impulsionada pelo forte
aumento do salário mínimo em
janeiro, siga aquecida, a
produção industrial patina. A
boa notícia é que há sinais de
que o crédito, depois das
seguidas rodadas de redução
dos spreads, começa a fluir.

Aparentemente, tanto
pessoas físicas quanto
empresas estão reagindo
positivamente à queda dos
juros. O vice-presidente de
Negócio de Varejo do Banco do
Brasil (BB), Alexandre Abreu,
revela que, nas linhas com
maior impacto sobre a
economia, as concessões têm
crescido de forma acelerada no
último mês e meio.

As operações com pessoas
físicas mostram isso
claramente. Na linha de crédito
direto ao consumidor (CDC), a
taxa média de juros cobrada
pelo BB caiu de 2,41% para
2,19% ao mês entre março e
maio. Nessa modalidade, o
banco emprestou, em março,
R$ 190,4 milhões por dia útil.
Em abril, a média diária saltou
para R$ 294,3 milhões e, em
maio (até o dia 15), para
R$ 322,4 milhões. O incremento
por dia útil foi de 70%.

No caso de financiamento de
veículos, segmento que, por
causa do aumento
inadimplência, tornou os
bancos mais conservadores na
concessão de novos
empréstimos, também começa
a haver um certo desafogo, algo
que pode ser intensificado
graças às últimas medidas
adotadas pelo governo —
ontem, em resposta à liberação
de depósitos compulsórios para
financiamento de carros novos e
à diminuição do Imposto sobre
Operações Financeiras
incidente sobre crédito, o BB
reduziu a taxa média de 1,29%
para 1,09% ao mês.

Antes dos novos estímulos, a
concessão de empréstimos já
vinha melhorando, conforme
atestam dados oficiais que o
Banco do Brasil divulgará nos
próximos dias. De qualquer
forma, em março o BB liberou,
em média, apenas R$ 11,1
milhões por dia útil para
compra de automóveis. Em
maio, a média diária mais do
que triplicou — foi para R$ 34,1
milhões; agora, com a
liberação de R$ 2 bilhões de
seu compulsório, o banco
acredita que a média diária
crescerá para R$ 45 milhões até
o fim de junho.

É possível que, nos próximos
dias e semanas, haja um
incremento nesses valores. Além
da redução do custo financeiro,
os carros ficaram mais baratos
graças à decisão do governo de
reduzir as alíquotas do Imposto
sobre Produtos Industrializados
(IPI). Ademais, o BB conta com o
fato de ter uma inadimplência
média, nesse segmento, inferior à
do mercado — 2,6%, face a 5,9%.

No crediário, o BB também
tem registrado avanços. A
média por dia útil cresceu de
R$ 396,1 mil em março para
R$ 2,3 milhões em maio
(sempre até o dia 15), um pulo
de 481,64%. O desembolso total
ainda é acanhado se

comparado ao de outras linhas
— R$ 8,7 milhões em março e
R$ 23 milhões nos primeiros 15
dias de maio —, mas a
tendência, graças à forte queda
dos juros nessa modalidade —
de uma taxa média de 3,42%
para 1,94% ao mês —, é positiva.

No crédito consignado para
aposentados do INSS, os
desembolsos diários cresceram
quase 60% entre março e maio.
A taxa média de juros recuou de
2,02% para 1,79% ao mês no
período, e os desembolsos por
dia útil avançaram de R$ 7,7
milhões para R$ 12,2 milhões.

Alexandre Abreu explica que,
com o “B o m P r a To d o s ”,
programa com que o banco
pretende conquistar clientes
dentro da realidade de spreads
mais baixos, o BB quer mostrar
que é mais vantajoso tomar um
CDC (juro médio de 2,23% ao
mês) do que usar o cheque
especial (8,01%) ou o crédito
rotativo do cartão de crédito
(13% ao mês). De fato, o cheque
especial é uma aberração dos
tempos de inflação crônica no
Brasil. Como o custo de vida
corroía diariamente o poder de
compra dos salários, o cheque
especial funcionava como um
crédito automático ao qual o
assalariado recorria até o dia de
recebimento do salário.

Com o “BomPraTodos, e os
bancos privados estão
adotando modelo parecido, o
BB quer convencer os atuais e
novos clientes a migrarem para
produtos mais baratos. Três
milhões, dos 33 milhões de
correntistas do BB, usam
cheque especial regularmente.
Como a inadimplência nessa
modalidade é altíssima — 15%
na média do mercado, 11% no
Banco do Brasil —, o juro é o
mais alto, perdendo apenas
para o do cartão de crédito.

Se o cliente adere ao
“B o m P r a To d o s ”, toda vez que
ele usa mais de 50% do limite do
cheque especial, durante 60
dias, no 61o dia ele recebe uma
mensagem pelo celular (SMS)
informando que aquela dívida
será parcelada
automaticamente em 24 meses,
ao custo de 3,94% ao mês (taxa
máxima do CDC). É um preço
salgado, mas bem inferior ao do
cheque especial. A mesma regra
vale para o crédito rotativo do
cartão de crédito.

Abreu justifica o aumento da
tarifa nesse programa,
alegando o fato de o banco
incorrer em novos custos — um
deles, o envio de SMS. Além
disso, argumenta, o cliente
passa a ter uma espécie de
assessoria financeira. Nada se
compara, no entanto, diz ele,
aos custos incorridos antes por
causa de juros bem mais altos.
O dirigente do BB conta que,
com o tempo, a tendência é que
o cheque especial desapareça
ou se torne menos relevante — o
banco estima que, em um ano, a
carteira nessa modalidade
diminuirá de R$ 3,2 bilhões
para R$ 1,6 bilhão.

Embora o cheque especial e
o cartão de crédito sejam
mecanismos “populares” de
acesso a crédito, eles têm
relevância econômica menor
que a de outras formas de
crédito. Da carteira de crédito
de R$ 120 bilhões de pessoa
física do BB, cheque especial
responde por apenas R$ 3,2
bilhões (2,6%) e crédito
rotativo de cartão de crédito,
por R$ 2,5 bilhões (2%). É
muito menos que crédito
consignado (37,5% do total),
financiamento de automóvel
(16,6%) e CDC (20,8%).

“Em apenas um mês, a
migração de clientes para o
‘B o m P r a To d o s ’ chegou a 200
mil. É um número expressivo”,
comemora Abreu, que não
teme o impacto dos juros mais
baixos sobre a saúde financeira
do BB. Ele lembra que a
iniciativa de reduzir juros é
generalizada e assegura que o
BB está fazendo isso de forma
responsável. “O grande medo
do banqueiro é baixar os juros e
na ponta o cliente não pegar o
recurso. Nossos clientes estão
pegando empréstimos.”

Cristiano Romero é editor-executivo e
escreve às quartas-feiras
E-mail c r i st i a n o . ro m e ro @ va l o r. c o m . b r

No BB, liberações têm
crescido em áreas
relevantes para o PIB

Valor da transposição é uma incógnita, diz ministro
André Borges
De Brasília

O ministro da Integração Na-
cional, Fernando Bezerra, disse
ontem que o custo total das
obras da transposição do rio São
Francisco ainda é uma incógnita
para o governo. Segundo Bezer-
ra, há uma série de projetos exe-
cutivos do empreendimento que
estão em fase de conclusão.

A previsão mais atual do custo
total da transposição é de R$ 8,2
bilhões, quase o dobro dos R$ 4,7
bilhões previstos em 2007, quan-

do as obras começaram. “O orça-
mento de R$ 8,2 bilhões é o nú-
mero oficial das obras que te-
mos, mas não podemos fazer
aqui uma afirmação definitiva,
até porque vão ocorrer os reajus-
tes contratuais”, afirmou Bezerra
em audiência na Câmara.

“Tem algumas questões que ain-
da são desconhecidas. A primeira
parte da obra ficará pronta só a
partir de 2014. Além disso, há pro-
jetos executivos que ainda estão
em fase de conclusão”, explicou.

O desconhecimento relatado
pelo ministro passa por questões

como a desapropriação de imóveis
atingidos pelo traçado dos dois ca-
nais do São Francisco. Previa-se
cerca de R$ 40 milhões para a desa-
propriação de 1,8 mil proprieda-
des. “A desapropriação vai chegar a
R$ 100 milhões”, disse Bezerra. “Es -
timava-se 24 mil hectares de área
para desapropriação, mas são mais

quase 33 mil hectares de desapro-
priação. Os custos se elevaram.”

A expectativa do governo é de
que R$ 1,3 bilhão seja desembol-
sado em pagamentos da transpo-
sição neste ano. A transposição
do São Francisco é a obra mais ca-
ra do governo federal financiada
com recurso 100% público.
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