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políticas federais como o Plano de
Aceleração do Crescimento (PAC),
Política do Desenvolvimento Produtivo (PDE) e o Plano Brasil Maior,
no qual a inovação é pilar para
atingir as metas propostas. "Ganhamos nos últimos anos um discurso uniforme e coerente com as
políticas de desenvolvimento econômico. Mas ainda falta clareza na
estratégia, em apresentar formas
de inovar e ampliar a competitividade", afirma Paulo Mol, diretor
de inovação do Instituto Euvaldo
Lodi, vinculado à Confederação
Nacional da Indústria (CNI).
Entre os novos instrumentos,
a CNI toca, em parceria como o
MCTI, o projeto-piloto da Empresa
Brasileira de Pesquisa e Inovação
Industrial (Embrapii). Anunciada
como a Embrapa da indústria, a
instituição tem a missão de simplificar o acesso ao capital para
inovação e contribuir para ampliar
o investimento privado nas ativida-
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inovação de ruptura - aquela ligada à criação de novas tecnologias,
produtos e serviços - ainda é tímida no Brasil. Diante da atual crise,
o país patina no comércio de alto
valor agregado, enquanto o nosso
cobiçado mercado interno é abastecido por produtos estrangeiros.
"Ou encontramos o caminho da
inovação, ou estaremos sempre
sujeitos à tentação do protecionismo", afirma Sergio Kannebley, professor da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade de
Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo (FEA-RP/USP).
A questão da competitividade não é nova e abarca, além da
inovação, a resolução de outros
desafios que travam os ganhos
nas mais diversas cadeias produtivas. A lista inclui deficiências na
infraestrutura logística, questão
tributária e falta de mão de obra
qualificada. "O empresário tem
duas preocupações centrais: sobreviver e crescer. Inovar só entra
no plano quando é possível ter
uma visão clara de futuro", afirma
Pedro Wongtschowski, diretorpresidente da Ultrapar. Segundo
ele, é óbvio que a iniciativa privada tem vontade de inovar, entende
o processo como forma de ganhar
competitividade e vê benefícios
como redução de custos, sustentabilidade e produção adequada
à demanda do mercado. "Mas são
investimentos de alto risco e os
empresários ainda têm dificuldade de realizá-los", afirma.
O esforço do governo federal que colocou a questão da inovação
no centro das políticas econômicas
- é apontado como um caminho
para convencer as companhias a
investir em atividades de pesquisa
e desenvolvimento. Os incentivos
fiscais fazem parte da estratégia
nacional de ciência, tecnologia e
inovação (ENCTI) para o período
2011-2014 e dão continuidade às
ações iniciadas no Plano de Ação
em Ciência, Tecnologia e Inovação
(PACTI), realizado entre 2007 e
2010. A grande mudança está na
conexão entre as ações e as demais

des de pesquisa e desenvolvimento
(P&D) - ainda considerado baixo,
segundo dados da Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Enquanto as
empresas instaladas por aqui aplicam o equivalente a 0,55% do PIB (o
orçamento público é de, em média,
0,60%), as companhias coreanas investem 2,58%; as alemãs, 1,87%; e as
francesas, 1,18%.
A comparação com a China
também deixa o Brasil atrás neste quesito, já que a média chinesa
de investimento privado em P&D
é de 1,22% do PIB. A soma da fatia aplicada também é inferior.
Os recursos somados (públicos e
privados) nas atividades de pesquisa e desenvolvimento de novas
tecnologias, produtos e serviços,
além de melhoria de processos,
representam 1,16% do PIB brasileiro, 3,74% do coreano, 2,82% do alemão, 2,26% do francês e 1,70% do
chinês. "Historicamente, as em-
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empresários, que carecem de uma
cultura inovadora e empreendedora. "Não dá para fazer inovação
só porque há orçamento. A inovação tem de fazer parte de uma
estratégia de negócio", avalia a
professora Geciane Silveira Porto,
coordenadora do InGTeC - Núcleo
de Pesquisas em Inovação, Gestão
Tecnológica e Competitividade
da Universidade de São Paulo. Segundo ela, a maior parte dos aportes ainda é realizada por grandes
empresas ou filiais de empresas
multinacionais, concentrando as
ações. "A própria adesão à Lei do
Bem (n° 11.196, de 21 de novembro de 2005) ainda é pequena."
O número de empresas que se
beneficiam da renúncia fiscal tem
crescido, mas o potencial para democratização dos incentivos ainda
é grande. De acordo com levantamento do MCTI, 875 empresas obtiveram recursos por meio da Lei do
Bem. Em 2006, esse número foi de
130. Somando os incentivos concedidos em diferentes programas, o
total de renúncia chegou a R$ 5,8
bilhões em 2010 - R$ 1,7 bilhão
relacionado à Lei do Bem. "Além
da baixa adesão, a maior parte dos
projetos é de inovação incremental
- para custear atualização tecnológica e melhoria no processo. Temos
uma carência enorme de projetos
de inovação de ruptura, que tornaria nossa indústria, de fato, mais
competitiva", afirma Geciane.
Obviamente a inovação incremental é importante para a competitividade e fundamental para
criar as bases da ruptura. Mas as
políticas precisam convergir com
projetos audaciosos e, portanto,
de maior risco. "A questão é como
dar este outro passo e transformar
o conhecimento gerado na academia em produtos, abastecendo o
consumidor com inovação brasileira", observa Marcos Vasconcellos, coordenador do fórum de
inovação da Fundação Getúlio
Vargas. Segundo ele, o Brasil não
pode se acomodar na exportação
de commodities e tem como saída
a promoção da pesquisa e desen-
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estudo, a presidente da GE do Brasil, Adriana Machado, afirmou que
a instalação de centros de pesquisa e desenvolvimento depende de
maior apoio do governo.
Este apoio é cobrado também
pela Anpei. "É importante ter regularidade e sinalizar que o investimento em ciência, tecnologia e
inovação é sagrado. Quanto maior
o comprometimento do governo,
maior a tendência em ampliar o
aporte privado", afirma Calmanovici. Para ele, os cortes nos recursos
do MCTI confundem os agentes de
inovação. O orçamento da pasta
sofreu redução de 22%, o que significa R$ 1,5 bilhão a menos em programas tocados pelo ministério.
"Austeridade fiscal é importante.
Mas reduzir o orçamento de uma
pasta com grande importância na
política econômica é, no mínimo,
contraditório."
Outra ação é avaliar a eficácia
dos instrumentos de fomento e integrá-los aos projetos de governo e
às reais oportunidades de liderança do Brasil. Entre as cadeias que
merecem atenção está a de biodiversidade. Com o potencial do país
- que sozinho reúne 20% de tudo
o que há de vida no planeta, além
de 12% dos recursos hídricos mundiais -, é preciso criar um marco
legal que realmente garanta a sustentabilidade deste patrimônio. E
a preservação só acontecerá com a
geração de valor. "Não tenho dúvida de que o Brasil pode liderar
a bioeconomia. Mas isso só é possível com investimentos maciços
em ciência, tecnologia e inovação",
defende Calmanovici.
Ele enxerga na Rio+20 uma
ótima oportunidade para discutir o desenvolvimento econômico
e social sutentável. "A atual lei
não protege. Ela dificulta tanto o
acesso à biodiversidade que acaba
incitando a biopirataria. Empresas
sérias e com interesse em programas de pesquisa e desenvolvimento têm atuação limitada."
O grande salto qualitativo na
inovação depende também do
maior comprometimento dos
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presas investem um pouco menos
que o governo brasileiro. O grande
desafio é mudar esta relação. Fazer
com que o orçamento da iniciativa
privada seja maior que o público",
afirma Carlos Calmanovici, presidente da Associação Nacional de
Pesquisa e Desenvolvimento das
Empresas Inovadoras (Anpei).
Recente pesquisa realizada pela General Electric (GE) com 2,8
mil executivos em 22 países sobre
o ambiente para inovação aponta que os empresários brasileiros
percebem as melhoras no ambiente para inovação (96%). No entanto,
eles avaliam que, apesar dos avanços, investir em pesquisa e desenvolvimento no país ainda é uma
questão delicada. O Brasil ficou na
17 posição no ranking de percepção do ambiente com 52 pontos no
estudo. A escala chegava a 100. O
desempenho coloca o Brasil atrás
de países como China, índia e África do Sul. Durante a divulgação do
a
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cortado em
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R$ 1,5 bilhão
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da Anpei:

O Brasil já conta com bons
exemplos de gestão eficiente da
inovação. Com atuação nas áreas
de indústria, energia e saúde, a Siemens inaugura, no Rio de Janeiro,
em novembro, seu oitavo Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento, voltado para tecnologias da área de
óleo e gás para águas profundas. A
estratégia global da Siemens está
apoiada em forte presença local
nos 178 centros de P&D em mais
de 30 países. No Brasil, onde tem
14 fábricas em operação, a multinacional tem como estratégia formular e articular várias oportunidades, competências, recursos e
conhecimentos por meio de parcerias tecnológicas com universidades e centros de pesquisa e pela
prestação de serviços transversais
em áreas que vão de propriedade
intelectual, incentivos e capital de
risco à montagem de complexos
planos para novos negócios, afirma Ronald Dauscha, diretor de
tecnologia e inovação do grupo
no Brasil.
Na Whirlpool, que atua no disputado mercado de eletrodomésticos com as marcas Brastemp, Cônsul e KitchenAid, a inovação é que
mantém alto o ritmo das vendas,
afirma João Carlos Brega, presidente da Whirlpool Latin America,.
Também é por conta da capacidade
de criar e melhorar produtos que
a unidade brasileira defende bons

uc

Calmanovici,

das companhias." Entre os exemplos de revisão necessária, o professor cita a Lei da Informática, que
beneficia o segmento de hardware
há duas décadas. "Continuamos
montando computadores. Ainda
não conseguimos criar uma indústria competitiva neste segmento.
Algo está errado."
Os impactos da Lei do Bem são
pequenos. "Observamos um crescimento médio de 7% ao ano nos
aportes em P&D. O índice é baixo
pelo tamanho do benefício." Uma
das medidas sugeridas por Kannebley é vincular novos recursos ao
crescimento qualitativo dos orçamentos, como na França, financiando corporações que demonstrem
evolução em seus projetos. "É uma
forma de beneficiar quem realmente está investindo em inovação."
Outro desafio, lembra Wongtschowski, está em criar instrumentos para promover a inserção de
tecnologias no mercado, financiando projetos para colocar protótipos
na linha de produção. O segmento
industrial classifica esta distância
entre o desenvolvimento e a entrada no mercado consumidor como
"vale da morte", fase na qual muitas
inovações naufragam. "Esta etapa
não está contemplada na maior
parte dos programas de fomento
e é bastante cara. Não adianta pesquisar sem criar oportunidades
claras de comercialização."

ed

volvimento. "Precisamos ajustar
os instrumentos para avançar."
Kannebley, da USP, ressalta que
a avaliação dos instrumentos de
fomento está na ordem do dia. E revela que cerca de seis mil empresas
inovam no Brasil, perto de 900 são
beneficiadas pelos programas federais. Um grupo importante condiciona seus projetos à renúncia
fiscal. "Virou uma forma de pagar
menos imposto para uma parcela

de

st
e

BY EDIANE TIAGO
LACKING BOLDNESS TO REACH THE NEXT LEVEL
Funding and incentives not having desired effect on disruptive innovation
OVERVIEW

from the Ministry of Science, Technology and Innovation (MCTI).
However, in spite of an intricate system of incentives consisting of

derscores the need to reevaluate the effectiveness of the tools being
used to promote innovation, since the increased funding and the broad
range of incentives have not led to any significant volume of innovative
projects. Since the Innovation Law was passed in 2004, the research
and development environment in Brazil has been transformed, with
greater integration between the academic community and private initiative. Spending on science, technology and innovation has risen
sharply from 126% of GDP in 2003 to 162% in 2010. Buoyed by the
country's economic growth, investments in innovation totaled R$ 60.9
billion in 2010 (46% spent by private companies), according to data

more than 60 tools for promotion, as well as a firm hands-on approach
by federal and state governments and a strong commitment by the
public lending agencies Finep and BNDES, disruptive innovation - the
type that creates new technologies, products and services - is still
sluggish in Brazil. While the country grapples with high value-added
trade, our coveted domestic market is being flooded with foreign products. "Either we find the path to innovation, or we'll be forever prone to
the temptation of protectionism," said Sergio Kannebley, an economics
professor at the University of São Paulo (USP).
"Businesspeople have two central concerns: surviving and growing.
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More boldness and urgency is needed to improve the rate of innovation in Brazil. This assertion dominates economic discourse and un-
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Whirlpool:
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unidade brasileira
depositou 73
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bição tecnológica a ótima relação
de transferência de conhecimento
que construiu com a Universidade
Federal de Santa Catarina. Como
resultado, a Whirlpool solicitou,
em 2011, 73 patentes apenas no
Brasil e colocou a unidade brasileira entre as 500 maiores depositantes de patentes no mundo. Em
2010, 25% do faturamento esteve
vinculado a produtos classificados
como inovadores.
Brega tem uma visão otimista
do ambiente de inovação no Brasil,
acredita que é possível ser competi-

tivo e inovador. "As empresas têm
de começar a agir. Buscar competitividade na criação de produtos
e serviços", afirma. Segundo ele, os
instrumentos existentes são importantes para complementar os
orçamentos da área de pesquisa e
desenvolvi mento e, apesar da burocracia, se a empresa se dedicar para
entender o processo de financiamento, a parceria com o governo
é frutífera. "Sempre conseguimos
apoio da Finep e do BNDES. E claro
que fazemos nossa parte, investindo boa parte do capital", finaliza.
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resultados no comércio exterior.
"Inovação é cultura. A empresa tem
de estar disposta a correr os riscos e
investir para ser líder de mercado."
O executivo explica que, com
crise ou sem crise, a companhia
destina entre 3% e 4% de seu faturamento para atividades de
pesquisa e desenvolvimento. Emprega 700 engenheiros dedicados
a pensar em design e inovação e
tem estrutura formada por uma
rede de laboratórios de pesquisa
e desenvolvimento e centros de
tecnologia. Conta a favor da am-
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patentes em 2011

Fonte: Valor Especial: Innovation, São Paulo, p.14-20, jun. 2012.

