
Mão de obra qualificada 
ainda é o maior entrave 
Apenas 8% do pessoal ocupado nas empresas mais 
inovadoras do país tem formação técnico-científica 

processo de inovação exige 
um capital no qual o Brasil 
continua carente: o recurso 

humano. Mesmo com uma acade
mia forte e o avanço na formação 
de mestres e doutores, o país ain
da é deficiente no atendimento a 
esta demanda. "O problema não é 
a capacidade de inovação. Temos 
condições econômicas para isso. 
O grande gargalo ainda é a educa
ção", resume Marcos Vasconcellos, 
coordenador do fórum de inova
ção da Fundação Getulio Vargas. 

Verdadeiro funi l para aprimo
rar as cadeias de negócios, a falta 
de formação técnica e científica 
funciona como um freio para a 
inovação. O desafio é inundar, em 

pouco tempo, o mercado com pro
fissionais moldados com a cultura 
da inovação e preparados para 
questionar acadêmicos sobre no
vas tecnologias. "Há grande lacu
na entre a formação de quem atua 
nas companhias e a universidade, 
o que prejudica o diálogo e a tro
ca de experiências", avalia Sergio 
Kannebley, professor da Faculda
de de Economia, Administração e 
Contabilidade de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (USP). 

Essa disparidade reflete o res
trito mercado de trabalho para 
quem tem formação científica. 
Segundo Kannebley, apenas 8% 
do pessoal ocupado nas empresas 
mais inovadoras do país tem for

mação técnico-científica. Nas de
mais, a média não atinge 2%. De 
acordo com dados do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCT1), o percentual de pesqui
sadores que atuam, em tempo 
integral, nas empresas brasileiras 
é de 26% do total da mão de obra 
especializada. A academia absor
ve 68% dos profissionais gradu
ados e dedicados à atividade de 
pesquisa, enquanto o governo 
agrupa 6%. 

Em economias inovadoras, o per
centual de pesquisadores atuando 
na iniciativa privada ultrapassa 50%, 
sendo nos Estados Unidos 80%, na 
Coreia 76,5% e na Alemanha 57,8%. 
Na emergente China, o índice de 

The process of innovation demands a sort of capital still lacking in 
Brazil: human resources. Even with a strong academic culture and 
growing numbers of Masters and Doctorates, the country is still defi
cient in meeting this demand. "The problem isn't innovative capacity. 
We have the economic conditions for that. Education is still the bottle
neck," sums up Marcos Vasconcellos, coordinator of the Getúlio Var
gas Foundation's innovation forum. 

A lack of technical science education works like a brake on innova
tion. The challenge is to inundate the market on the short term with 
professionals molded to the culture of innovation and prepared to 
question academics about new technology. "There is a huge gap be
tween the education of those that work in companies and those at 
universities, which hampers dialogue and exchange of experiences," 
evaluates Sergio Kannebley, professor at the University of São Paulo's 

Riberão Preto School of Economics, Administration and Accounting. 
The disparity reflects the restricted work market for those with scien

tific educations. Kannebley says that only 8% of the employees at Brazil's 
most innovative companies have technical science degrees. At the rest, 
the average is less than 2%. "The level of qualification in companies is low, 
affecting the business knowledge transfer necessary for innovation." 

According to data from the Ministry of Science, Technology and In
novation (MCTI), the percentage of researchers working full-time in 
Brazilian companies is 26% of the specialized workforce. Academics 
absorb 68% of graduated professionals dedicated to research, while 
the government hires 6%. In innovative economies, the number of re
searchers engaged in the private sector passes 50%. In the U.S., it is 
80%; in South Korea, 76.5%; in Germany, 578%; France 57%. In emerg
ing China, the rate of researchers hired by companies reaches 61.4%. 
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pesquisadores contratados por 
empresas chega a 61,4%. "No Bra
sil, formamos mestres e doutores 
para a academia. Quando eles não 
encontram espaço neste ambien
te, acabam se tornando empre
endedores, mesmo sem vocação", 
afirma Geciane Silveira Porto, co
ordenadora do InGTeC - Núcleo 
de Pesquisas em Inovação, Gestão 
Tecnológica e Competitividade da 
Universidade de São Paulo. 

Cientistas empreendedores são 
raros, assim como as empresas que 
entendem a importância e a lógi
ca do pesquisador. "Ainda acredi
tamos que as patentes têm de ser 
geradas pela universidade. É um 
absurdo. Boa parte da inovação te
rá de ser feita dentro das empresas, 
que precisam atrair o pesquisa
dor", afirma Jacob Palis, presidente 
da Academia Brasileira de Ciências. 
Segundo ele, o país não consegue 
aproveitar suas boas bases acadê
micas para transformar conheci
mento em riqueza. 

De fato, o Brasil é respeitado 
quando o tema é o ambiente aca
dêmico. Responde por 2,69% dos 
artigos publicados em periódicos 
científicos, segundo a Thomson/ 
ISI, rede de informação especiali
zada em divulgação científica. 

A força produtiva é outro desa
fio. No Brasil, segundo dados do 
MCTI, o total de pessoas - entre 
pesquisadores e profissionais de 
apoio - envolvidas em atividades 
de pesquisa e desenvolvimento 
(considerando apenas profissio
nais dedicados em tempo integral) 
chega a 266,7 m i l . Na China, o efe
tivo é de 2,3 milhões; no Japão, de 
883,8 m i l ; na Alemanha, de 550,3 
m i l ; e na Coreia, de 335,2 m i l . 

Vasconcellos, da FVG, lembra 
que as companhias também têm 
dificuldade em aproveitar o po
tencial de quem está dentro de 
suas dependências. Conhece mal 
o empregado, não aproveita a sua 
formação e não ouve suas ideias. 
"Há uma acomodação prejudicial. 
A inovação exige debate e troca de 
experiências. Poucas empresas es
tão prontas para isso." A ut
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Text Box
Fonte: Valor Especial: Inovação, São Paulo, p. 24-25, jun. 2012. 




