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Especial | I n ova ç ã o

47º  lugar é a posição do 
Brasil no ranking global da 
inovação, em 125 países

37,75 foi a sua pontuação 
no índice

21 posições o país subiu em 
relação à pesquisa de 2010

Fonte: Índice Global de Inovação, Insead

Os mais inovadores
Ranking do Índice Global de Inovação
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Renovação
Pedidos de patentes depositados no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI)
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Onde trabalham os doutores
Distribuição de pesquisadores, em equivalência de tempo integral, por setores institucionais - em %

Brasil 

67,8
Ensino
superior

25,9
Empresas

5,5
Governo

Alemanha

27,4
Ensino
superior

57,1
Empresas

15,5
Governo

Coreia do Sul

14,9
Ensino
superior

76,5
Empresas

7,5
Governo

França

29,3
Ensino 
superior

57
Empresas

12,3
Governo

China

19,5
Ensino 
superior

61,4
Empresas

19
Governo

Grupo reúne empresas e tenta romper paradigma
De São Paulo

Inovação é um tema que ainda
não foi incorporado à agenda es-
tratégica da maioria das empresas
brasileiras e não é praticada de for-
ma sistêmica. Partindo desse diag-
nóstico, a Fundação Nacional da
Qualidade (FNQ) e a Escola de Ad-
ministração de Empresas de São
Paulo da Fundação Getúlio Vargas
(Eaesp-FGV) criaram um grupo de
estudo sobre gestão da inovação,
que tem a meta ambiciosa de rom-
per esse paradigma.

“Queremos ajudar as empre-
sas a incorporar a cultura de ino-
vação às suas rotinas e, com isso,
se tornarem mais competitivas”,
diz o superintendente geral da
FNQ, Jairo Martins.

O grupo já recebeu a inscrição
de 25 empresas e instituições. En-
tre as empresas, já se inscreveram a
S u z a n o, Siemens, Brasilata, Em -
b r a e r, Fibria, Correios, Cemig, Ab -
bott e a Promon. Entre as institui-
ções, estão o Instituto Ethos, a Con-
federação Nacional da Indústria
(CNI) e a Associação Nacional de

Pesquisa e Desenvolvimento das
Empresas Inovadoras (Anpei).

Para fazer parte do grupo, as
companhias passam por um pro-
cesso de avaliação, após cadas-
trar suas práticas de inovação na
FNQ e submetê-las a uma análise
de acordo com o Modelo de Exce-
lência da Gestão (MEG), um con-
junto internacional de conceitos

administrativos disseminado no
Brasil pela fundação. As empre-
sas com as melhores iniciativas
são selecionadas para o grupo.

São organizações, portanto, já
sensibilizadas para o tema. Ro-
nald Dauscha, diretor corporati-
vo de tecnologia e inovação da
Siemens, afirma, porém, que,
num primeiro momento, o obje-

tivo é justamente determinar
quais são as praticas e procedi-
mentos adotadas por empresas
inovadoras que podem ser repli-
cados em outras organizações,
principalmente as de médio por-
te. “Não vamos criar metodolo-
gias exatas, engessadas. Preten-
demos demonstrar o padrão de
atitudes”, diz o executivo.

Uma meta da Siemens no gru-
po de estudos, relata Ronald
Dauscha, é criar referências para
sua cadeia de fornecedores.

Segundo Jairo Martins, as pri-
meiras reuniões do grupo de es-
tudo serão destinadas a definir o
conceito de inovação. “Quere -
mos demonstrar que não é só tec-
nologia e pesquisa. A inovação

deve estar presente em todas
áreas das empresas, no modelo
de negócios, na gestão ou no
marketing”, diz.

Em um segundo momento, o
grupo se dedicará a debater casos
de inovação apresentados pelos
participantes. “Será uma oportu-
nidade de transmitir e receber
conhecimento, aprender com a
experiência alheia”, diz Antonio
Carlos Teixeira Álvares, presiden-
te da Brasilata e professor de ino-
vação da FGV.

Um dos primeiros casos de
inovação a serem debatidos será
o da indústria do setor farmacêu-
tico Abbott. Consiste em um mo-
delo de governança implementa-
do nas filiais da América Latina
que ampliou o alinhamento en-
tre matriz e filiais e o comparti-
lhamento de práticas entre fi-
liais, assim como simplificou e
agilizou os processos decisórios.
Como informa Jairo Martins, os
melhores exemplos de inovação
deverão ser publicados em livros
no decorrer dos trabalhos do
grupo de estudo. (DZ)

I n d ú st r i a Economista da OCDE vê
vantagens nos fundos setoriais

Diferenc iais
de mercado
f av o r e c e m
a evolução

Annalisa Primi: “Brasil está avançado na forma de pensar o território. Tem tudo mapeado e sabe o que é necessário”

Ediane Tiago
Para o Valor, de Joinville

Bom ambiente econômico, in-
dústria diversificada e forte merca-
do consumidor são os atributos
que conferem ao Brasil grande po-
tencial para a promoção da inova-
ção. Esses requisitos são funda-
mentais para transformar as estru-
turas produtivas e construir a es-
tratégia de avanço tecnológico.
“Não dá simplesmente para copiar
um modelo de inovação. Os países
têm trajetórias de desenvolvimen-
to e estruturas institucionais dife-
rentes”, destaca Annalisa Primi,
economista da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).

Ela acredita que o país está no
caminho certo e que a estratégia
para expansão industrial é uma
das vantagens em relação a outros
emergentes. “O Brasil está avança-
do na forma de pensar o território.
Tem tudo mapeado e sabe o que é

realmente necessário em cada re-
g i ã o.” Outro diferencial é o sistema
de fundos setoriais, que fomentam
o desenvolvimento técnico-cientí-
fico nas cadeias produtivas. Falta,
na visão dela, um comprometi-
mento ainda maior do governo fe-
deral, que vai ter de coordenar di-
versos ministérios – como o da
educação, da indústria e o de ciên-
cia, tecnologia e inovação – para
ampliar o acesso dos empreende-
dores aos recursos tecnológicos.

Entre os avanços, destaca a cria-
ção de centros e institutos de tec-
nologia e inovação em todas as re-
giões. “Descentralizar a geração de
conhecimento é uma forma de
promover a transferência das téc-
nicas e melhorar o desempenho da
i n d ú s t r i a”, afirma. O modelo da
Embrapa para a agricultura preci-
sa ser replicado na indústria, dan-
do grande ênfase na aplicação das
inovações produzidas nos centros
de pesquisa e desenvolvimento e
nas universidades. “Uma lacuna

importante entre países emergen-
tes e os desenvolvidos ainda é a
questão da intensidade tecnológi-
ca na indústria”, explica.

Com o aumento da participação
das economias emergentes no Pro-
duto Interno Bruto (PIB) global, é
necessário determinar se a inova-
ção garantirá melhor desempe-
nho na indústria – tendo como ba-
se a utilização de tecnologias para
aprimorar processos e ampliar a
competitividade, como tem feito a
China –, ou permitirá a criação de
uma estrutura industrial capaz de

criar rupturas tecnológicas. “No
Brasil, há oportunidades para os
dois caminhos. A exploração de
petróleo na camada pré-sal pode
criar uma cadeia produtiva com-
pletamente nova e capaz de domi-
nar a tecnologia de extração em
águas profundas”, avalia a econo-
mista, lembrando que ainda há
um caminho longo para melhorar
o desempenho da matriz indus-
trial brasileira.

De acordo com dados da OCDE,
as economias emergentes já res-
pondem por 57% do PIB mundial,

mas a produção de alto valor agre-
gado ainda está muito concentra-
da nos países mais ricos – respon -
sáveis por 80% desse tipo de fabri-
cação. O mapa da manufatura mu-
dou bastante. Nos anos 90, os paí-
ses emergentes e em desenvolvi-
mento respondiam por 15% da
produção industrial. Atualmente,
o índice chega a 40%. O fator pre-
ponderante é a China. “Apesar do
esforço, os chineses ainda fabri-
cam basicamente produtos de bai-
xo valor agregado.”

O Brasil não avançou nesse sen-

tido, nem na participação da in-
dústria no PIB, nem na produção
de maior valor. Apesar disso, An-
nalisa é otimista. “Os investimen-
tos têm sido constantes e o país
passa por um processo acelerado
de avanço tecnológico.”

Além disso, segmentos como o
aeroespacial já provaram a capa-
cidade dos brasileiros para a for-
mação de cadeias produtivas
com alta intensidade tecnológica
e muito competitivas. “Exemplos
como esse precisam ser replica-
dos de forma rápida.”

País é o último em pedidos de patentes entre os Brics
Domingos Zaparolli
Para o Valor, de São Paulo

Os dados referentes a depósi-
tos de patentes internacionais
elaborados pela Organização
Mundial de Propriedade Intelec-
tual (Ompi) retratam o Brasil co-
mo um país em transição. No ano
passado, 572 pedidos de paten-
tes brasileiras foram depositados
no exterior por meio do Tratado
de Cooperação em Patentes. O
número coloca o país no 24o pos -
to do ranking internacional lide-
rado pelos EUA, com 48.596 de-
pósitos. Entre os Brics, a China li-
dera com 16.406 pedidos, segui-
da por Índia (1.430) e Rússia
(964). Na outra ponta, o relatório
da Ompi também demonstra
que, entre 2007 e 2011, o núme-
ro de pedidos de patentes brasi-
leiras cresceu 43%, enquanto a
média mundial foi de 13,7%.

A evolução do interesse brasi-
leiro em proteger suas inovações
também pode ser verificada no
Instituto Nacional de Proprieda-
de Intelectual (Inpi). Em 2006, o

órgão acolheu 23.303 pedidos.
Em 2011, foram 31.924. Cons-
ciente de que a produção brasi-
leira melhorou, mas ainda é bai-
xa, a presidente Dilma Rousseff
declarou, em encontro com em-
presários no mês de abril em
Washington, que o Brasil estava
muito “f o c a d o” na publicação de
artigos científicos e que deve
priorizar o registro de patentes.

Para essa meta tornar-se reali-
dade, indústria e universidade
vão ter que se aproximar. Ronald
Dauscha, diretor da Siemens e da
Associação Nacional de Pesquisa
e Desenvolvimento das Empresas
Inovadoras (Anpei), avalia que as
universidades cumprem sua ta-
refa, produzindo ciência básica,
mas falta às companhias brasilei-
ras capacidade para aproveitar
esse conhecimento.

Para ele, ainda são exceções no
Brasil as empresas que têm cen-
tros de pesquisas avançados e
profissionais qualificados que
conhecem a produção científica
e estão aptos a interagir com os
pesquisadores universitários.

Dados da Thomson Reuters re -
velam uma peculiaridade brasi-
leira que confirma o diagnóstico
de Dauscha. Entre 2001 e 2010,
quatro das cinco maiores solici-
tantes de patentes brasileiras fo-
ram instituições públicas e uni-
versitárias. A exceção é a Petro -
bras, empresa de capital misto,
que possui um centro de pesqui-
sa onde trabalham mais de 600
doutores e mestres e várias par-
cerias com universidades. No pe-
ríodo, a petrolífera requereu 415
patentes. No segundo posto vem
a Universidade Estadual de Cam-
pinas (394 patentes) e, na se-
quência, a Universidade de São
Paulo (235), a Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de São
Paulo (143) e a Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (139).

Sérgio Queiroz, professor de
política científica da Unicamp e
coordenador de pesquisas para
inovação da Fapesp, acredita que
as empresas devem galgar aos
primeiros postos de pedidos de
patentes nos próximos anos mo-
tivadas pela necessidade de ino-

var em consequência da concor-
rência internacional no Brasil e
do desejo de conquistar merca-
dos no exterior. “As empresas
inovam porque precisam”, diz.

Antonio Carlos Teixeira Álva-
res, presidente da Brasilata e pro-
fessor de inovação da Fundação
Getúlio Vargas, argumenta que a
indústria brasileira se desenvol-
veu copiando produtos do exte-
rior, processo que foi acentuado
entre os anos 60 e 80 do século

passado devido à política de
substituição das importações. A
inovação era desnecessária. Até
meados dos anos 90, a instabili-
dade financeira prejudicava
ações de longo prazo nas empre-
sas, inclusive a inovação.

O Brasil ainda é um novato em
pesquisa e desenvolvimento. Pa-
ra Álvares, o importante é que o
empresário nacional está se
conscientizando que precisa ino-
var para conquistar mercado.

Apesar do avanço brasileiro, o
professor Sérgio Queiroz afirma
que dois fatores tendem a limitar
a ascensão do país a galgar posi-
ções. O primeiro é o baixo inves-
timento em educação. O segun-
do é o perfil produtivo do país.
Ele lembra que a indústria brasi-
leira está mais concentrada em
segmentos como alimentos, me-
tal-mecânica, mineração e side-
rurgia, que investem comparati-
vamente pouco em pesquisa.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 jun. 2012, Especial Inovação, p. G2.




