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Investimentos em P&D*
Em R$ bilhões
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Setor privado Estratégias consolidadas das líderes
em P&D nacionais envolvem números grandiosos

Elo entre pesquisa e
produção é marca
das mais inovadoras
Domingos Zaparolli
Para o Valor, de São Paulo

Impressionam os investimentos
anuais relacionados à pesquisa e
desenvolvimento de companhias
como Pe t r o b r a s (US$ 1 bilhão),
Braskem (R$ 200 milhões) e Sie -
mens (€ 3,8 bilhões). Não à toa, são
líderes em inovação e patentes. Os
recursos, porém, são compatíveis
com os respectivos faturamentos
bilionários. Mas, se os números
grandiosos são para poucos, as es-
tratégias de inovação dessas em-
presas podem ser replicadas.

A Petrobras, por exemplo, tem
uma política voltada à pesquisa e
desenvolvimento aplicada de for-
ma sistemática há 25 anos. Oscar
Chamberlain, gerente geral de ges-
tão tecnológica, avalia que dois
fundamentos são primordiais pa-
ra uma estratégia de inovação tor-
nar-se bem-sucedida. A criação de
elos entre pesquisa e produção e a
clareza de objetivos.

A petrolífera conta com um cen-
tro de pesquisa no Rio de Janeiro, o
maior da América Latina, onde tra-
balham 1814 profissionais, dos
quais mais de 600 doutores, mes-
tres e engenheiros. A empresa
também mantém vínculos com
120 universidades, para as quais

destinou US$ 300 milhões no ano
passado, além de fornecedores e
parceiros de negócios. Essa estru-
tura é engajada no esforço produ-
tivo da companhia a partir de dois
vetores, relata Chamberlain.

O primeiro é o plano de negó-
cios. O atual, estabelecido em
2010, prevê investimentos de
US$ 224 bilhões até 2015. Comitês
estratégicos temáticos são forma-
dos para detectar os desafios tec-
nológicos que surgem a partir do
plano e definir o orçamento e o
cronograma de execução para o
atendimento das metas estabeleci-
das. Os comitês são formados por
executivos de todas áreas da em-
presa envolvidos com a questão.
Na sequência, comitês temáticos
operacionais são estabelecidos
com a missão de apresentar solu-
ções e executar os projetos.

O outro vetor é chamado inter-
namente de Visão de Futuro: são os
cenários estabelecidos para 20, 30
anos e seus respectivos desafios
tecnológicos. A governança dos
projetos também é feita por comi-
tês formados por profissionais de
diversas áreas de negócios. Esse sis-
tema de trabalho gerou o depósito
de 633 pedidos de patentes no Ins-
tituto Nacional de Propriedade In-
telectual (INPI) e tornou a compa-

nhia referência na exploração de
petróleo em águas profundas, as-
sim como viabiliza a exploração
do pré-sal, gera novos produtos
petroquímicos e amplia os hori-
zontes da empresa com o desen-
volvimento de fontes alternativas
de energia, como a biomassa.

Para o futuro, Chamberlain des-
taca três linhas de trabalho em
destaque na Petrobras. Novas fron-
teiras exploratórias, como o gás
não convencional, maximização
de recuperação de petróleo nos
poços explorados e o desenvolvi-
mento de sistemas de produção
submersos, como, por exemplo, a
separação do óleo e água antes do
transporte à plataforma marinha.
“São projetos de alto risco e alta re-
c o m p e n s a”, diz o executivo.

Na Braskem, vencedora do Prê-
mio Finep de Inovação no ano pas-
sado e dona de 450 pedidos de pa-
tentes, os esforços em P&D tam-
bém estão vinculados ao planeja-
mento estratégico para o longo
prazo. A empresa tem como meta
ser a líder global em química sus-
tentável até 2020. O diretor de ino-
vação Luiz Cassinelli relata que, a
partir desse princípio, dois pilares
norteiam os trabalhos realizados
por 300 profissionais distribuídos
em dois centros de pesquisa.

Um pilar é a sustentabilidade no
processo produtivo, ou seja, pro-
duzir mais buscando o menor im-
pacto ambiental, reduzindo o con-
sumo de energia, água e matéria-
prima. Outro é a química renová-
vel, ou seja, o desenvolvimento de
materiais especiais, como resinas
termoplásticas produzidas com
insumos como a cana-de-açúcar, o
chamado plástico verde.

O primeiro produto dessa linha,
o polietileno verde, já é usado em
embalagens de empresas como
Coca-Cola, Tetra Pak, Danone, P&G
e em brinquedos da Estrela. O se-
gundo produto, o polipropileno
verde, está programado para che-
gar ao mercado em 2013. “A tecno-
logia é o que diferencia as compa-
nhias e proporciona crescimento
dos negócios”, diz Cassinelli.

A Siemens, que soma em seu
portfólio mais de 48 mil patentes
internacionais, mantém duas es-

truturas distintas destinadas à ino-
vação. Cada unidade de negócio
conta com centros próprios de
P&D instalados nos diferentes
mercados de atuação. No Brasil,
são sete em funcionamento e o oi-
tavo, voltado para óleo e gás, entra
em operação no fim do ano. Além
disso, a empresa dispõe de um cen-
tro tecnológico corporativo, na
Alemanha, onde trabalham cinco
mil pesquisadores, voltados para o
desenvolvimento de inovações em
40 temas específicos considerados
com grande potencial estratégicos
em cenários de 20 ou 30 anos.

A companhia também aposta
na chamada inovação aberta, que
busca aproveitar boas ideias con-
vergentes ao seu plano de negó-
cios, quer estejam nas universida-
des, em fornecedores e até mesmo
em concorrentes. “Por melhor que
seja a estrutura de P&D de uma
companhia, ela não pode confiar

apenas em seus esforços para ob-
ter as inovações necessárias para
seu desenvolvimento”, diz Ronald
Dauscha, diretor corporativo de
tecnologia e inovação da Siemens.

No ano passado, por exemplo, a
companhia lançou, por meio de
redes sociais, uma premiação para
projetos universitários de pesqui-
sa em “smart grids”, as redes inteli-
gentes de energia. “Foram 10 mil
ideias inscritas no mundo, das
quais 12% brasileiras”, diz o execu-
tivo. Outra iniciativa foi realizada
especificamente no Brasil, um con-
curso que premia as melhores
ideias de estudantes voltadas para
o desenvolvimento sustentável em
cidades. A companhia também
anunciou em abril que está dispos-
ta a investir até US$ 1 milhão em
cinco ou seis startups (empresas
iniciantes) ou pesquisadores que
tenham soluções inovadoras em
energia e biocombustíveis.

.

Múltis tentam antecipar tendências
Marcelo Fiszner, da Dow: “O centro de Jundiaí é o primeiro integrado na América Latina e funciona em rede com outros 12 complexos de tecnologia”

Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

Multinacionais como D o w,
D u Po n t , Johnson & Johnson, Dell
e IBM investem em centros de
pesquisa no Brasil para entregar
soluções para clientes ou desen-
volver novas linhas de produtos
no país. A intenção das corpora-
ções é construir uma rede de ino-
vação que integre outros com-
plexos no mundo, para antecipar
tendências globais. Ao mesmo
tempo, faz parte das estratégias
das empresas criar soluções para
necessidades locais e investir em
pesquisadores brasileiros.

Inaugurado em 2009, o centro
de pesquisa & desenvolvimento
(P&D) da DuPont, em Paulínia
(SP), já recebeu US$ 11 milhões
em investimentos. Tem 25 pes-
quisadores para as áreas de se-
mentes, biocombustíveis, polí-
meros, embalagens industriais e
tintas automotivas. Em março, o
complexo de 212,5 mil metros
quadrados de área ganhou um
laboratório de inovação para en-
tregar projetos para clientes.

“A DuPont do Brasil também
possui dez unidades de pesquisa
nas fábricas instaladas no país,
somando 152 cientistas para o
desenvolvimento de tecnologias

relacionadas ao crescimento da
população, como produção de
alimentos e criação de fontes re-
nováveis de energia”, explica
John Júlio Jansen, vice-presiden-
te para a divisão de polímeros de
performance na América Latina.

Paulínia foi escolhida pela pro-
ximidade a São Paulo e às univer-
sidades de Campinas e de São
Carlos. A DuPont investe US$ 2 bi-
lhões ao ano em P&D no mundo.
Entre os novos focos de estudo es-
tão a biologia industrial e a nano-
tecnologia. Mantém 150 labora-
tórios e sete centros de pesquisa,
incluindo o do interior paulista.
conhecimento em rede global”.

A Dow inaugurou, no ano pas-
sado, um centro de tecnologia e
desenvolvimento em Jundiaí
(SP), com investimentos de US$ 2
milhões. Com 1,2 mil metros
quadrados de área, tem 20 pes-
quisadores para o desenvolvi-
mento de tecnologias próprias
ou soluções para o mercado.
Atende os setores moveleiro, de
construção civil, linha branca,
automotivo, petróleo e gás.

Um dos destaques é o desen-
volvimento de novos agentes pa-
ra aplicação em sistemas de es-
pumas de poliuretano, segundo
Marcelo Fiszner, líder de pesqui-
sa e desenvolvimento de produ-

tos de performance da Dow para
a América Latina. “São menos no-
civos ao meio ambiente”, diz.

As próximas atividades serão
nas áreas de infraestrutura e
energia, como novos materiais
de epóxi para pás de aerogerado-
res e tubulações usadas na explo-
ração da camada do pré-sal. A
Dow possui outras duas fábricas
de sistemas semelhantes na
América Latina: em San Lorenzo
(Argentina) e em Tlaxcala (Méxi-
co). “São unidades que atendem,
de forma customizada”.

A Dow já possuía uma unidade
fabril de sistemas de poliuretano
na cidade paulista. “O centro de
Jundiaí é o primeiro integrado na
América Latina e funciona em re-
de com os outros 12 complexos
de tecnologia de termofixos da
empresa nos Estados Unidos, Eu-
ropa e Ásia”.

Instalado em São José dos
Campos (SP), o centro de pesqui-
sa e tecnologia da Johnson &
Johnson completa 40 anos em
2012. A multinacional tem cinco
centros de pesquisa na Ásia, Eu-
ropa, Estados Unidos e Canadá.
“A partir deste ano, o laboratório
brasileiro une-se aos complexos
de tecnologia global, dos seg-
mentos de proteção solar e de ab-
sorventes”, afirma Samuel San-

tos, vice-presidente de centros de
pesquisa para a América Latina
da Johnson & Johnson.

O local tem 200 funcionários,
sendo a maioria cientistas, enge-
nheiros, farmacêuticos e pesqui-
sadores. Segundo Santos, são lan-
çados, em média, 200 produtos
ao ano, na América Latina – 150
deles no Brasil. “80% das pesqui-
sas da região são feitas no país.”
Os produtos de maior apelo de-
senvolvidos no centro brasileiro
são dos segmentos de higiene fe-
minina e proteção solar.

Da área de TI, a Dell é a empre-
sa âncora do Parque Tecnológico
da Pontifícia Universidade Cató-
lica (Tecnopuc) em Porto Alegre.
De acordo com Ricardo Barbosa,
diretor de P&D da Dell Brasil, a
localização do centro facilita a
integração com a universidade
para fins de pesquisa, inovação e
formação de novos talentos.
“Atuamos no desenvolvimento
de sistemas, testes de software e
administração de bancos de da-
dos”, afirma. No Laboratório IBM
Research Brasil, inaugurado no
ano passado, há trabalhos sobre
previsão metereológica, criado
para o Centro de Operações do
Rio de Janeiro e pesquisas na área
de acessibilidade, com soluções
de reconhecimento de voz.

Embrapa lidera
as conquistas de
produtiv idade
Gleise de Castro
Para o Valor, de São Paulo

Graças a uma revolução silen-
ciosa, processada nos laboratórios
de pesquisa agropecuária, o Brasil
vem produzindo cada vez mais ali-
mentos em áreas proporcional-
mente menores. Esses experimen-
tos, com forte contribuição da bio-
tecnologia, multiplicaram a pro-
dutividade agrícola, reduzindo a
demanda por novas áreas.

O principal agente dessa revolu-
ção é a Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa).
Seus trabalhos nos últimos 30
anos estão entre os responsáveis
pela expansão da produtividade
agrícola do país em cinco a seis ve-
zes, dependendo da cultura. Com
isso, a produção brasileira dobrou
nos últimos dez anos, enquanto a
área plantada cresceu cerca de
25%. No fim dos anos 1990, o Brasil
produzia em torno de 80 milhões
de toneladas de grãos em uma área
ao redor de 40 milhões de hecta-
res. Hoje colhe cerca de 160 mi-
lhões numa área próxima a 50 mi-
lhões de hectares.

Segundo Francisco Aragão, pes-
quisador da Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia, respon-
sável pelo Laboratório de Enge-
nharia Genética dessa unidade,
sem as novas tecnologias “a gente
teria desmatado muito mais ou até
passado fome”, diz.

O pesquisador lembra que nos
anos 1950 e 1960, o Brasil chega-
va a receber ajuda humanitária
em alimentos, destinados princi-
palmente ao Nordeste, em épo-
cas de seca. Hoje, a pressão para
produzir mais alimentos vem do
mercado globalizado, pois há
mais gente demandando comi-
da, especialmente na Ásia. Para
aumentar a produtividade, usa-
se tecnologia, o que inclui irriga-
ção, cuidados com o solo, tratos
culturais e genética.

A primeira planta transgênica
da América Latina foi gerada pela
Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia em 1986. Desde en-

tão, o centro de pesquisa vem de-
senvolvendo plantas mais resis-
tentes, que apresentam menos
perdas no campo e que facilitam o
plantio. Mais recentemente foram
introduzidas pesquisas para me-
lhorar o aspecto nutricional das
variedades. Está sendo desenvolvi-
da, por exemplo, uma alface com
15 vezes mais ácido fólico. A falta
dessa substância está associada à
má-formação de bebês, depressão
e outras doenças.

A Embrapa Biotecnologia tam-
bém criou um feijão resistente ao
vírus causador do mosaico doura-
do, doença responsável por perdas
de 40% a 100% de uma lavoura. No
país, segundo Aragão, as perdas
chegam a 280 mil toneladas de fei-
jão por ano. Isso leva os produto-
res, especialmente os de maior
porte, a aplicar inseticidas sema-
nalmente nas plantações. Com a
planta, a expectativa da Embrapa é
de que a produção de feijão au-
mente 30% em uma mesma área.

A estatal também desenvolveu,
em parceria com a Basf, uma culti-
var de soja resistente a um herbici-
da produzido pela multinacional.
O objetivo é levar os produtores a
fazer uma rotação de herbicidas,
para evitar o aparecimento de er-
vas daninhas resistentes. A comer-
cialização depende agora da apro-
vação dos principais países consu-
midores da soja brasileira – União
Europeia, Japão e China.

A Monsanto também aguarda
aprovação entre os países consu-
midores de uma variedade de
soja geneticamente modificada
– a Intacta RR2 PRO –, desenvol-
vida ao longo dos últimos dez
anos especificamente para o
mercado brasileiro. Segundo a
empresa, a planta proporciona
um ganho de R$ 346,91 por hec-
tare, considerando-se a econo-
mia com a redução do uso de in-
seticidas, já que a planta é resis-
tente a lagartas que atacam a
cultura, e o aumento de produti-
vidade, de 6,59 sacas a mais por
hectare, em relação às varieda-
des existentes no mercado.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 jun. 2012, Especial Inovação, p. G4.




