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essa mesma GE escolheu a Ilha do 
Fundão, bairro nascido na década de 
1950 para abrigar o campus da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), para instalar seu novo centro 
global de pesquisas. O projeto terá na 
indústria de petróleo e gás uma de suas 
especialidades, em função do imenso 
potencial econômico relacionado à 
exploração do pré-sal no País. 
Localizado na margem oeste da Baía de 
Guanabara, o empreendimento, que 
deve empregar mais de 200 pesquisado
res e vai ocupar um espaço de 24 mil 
hectares, consumirá recursos da ordem 
de US$ 500 milhões, a metade do inves
timento total da companhia já decidido 
por Immelt. Foi para participar do lan
çamento da pedra fundamental do cen
tro, em evento realizado no dia 24 de 
maio com a presença do governador 
Sérgio Cabral e do prefeito Eduardo 
Paes, do Rio de Janeiro, que Mark Little 
retornou ao País. O centro deve ficar 
pronto em meados de 2013. No entanto, 
os trabalhos da unidade já ocorrem 
desde setembro do ano passado, pois 
uma parceria com a UFRJ permitiu a 50 
pesquisadores da GE utilizar as instala-

ções da universidade. Além 
de abrigar provisoriamente 
o projeto, a união entre a 
empresa e a universidade 
envolve também a absor
ção de capital humano 
para futuras iniciativas. 
Afinal, o centro vai deman
dar a contratação de pes
quisadores e profissionais 
com alta qualificação em 
diversas áreas, como enge
nharia, matemática, geolo
gia, física e ciências. "Por 
isso a parceria com univer
sidades como a UFRJ é tão 
importante", afirma 
Reinaldo Garcia, presiden
te da GE para a América 
Latina. "Pretendemos nos 
aproximar também de 
outras instituições de 
ensino, além de clientes e 
fornecedores, para desen
volver projetos e trocar 
experiências." Ao lado das 
ações voltadas ao centro, a 
GE anunciou recentemen
te o investimento de US$ 
300 milhões no Grupo 
EBX, do empresário Eike 
Batista. Pelo acordo, a multinacional 
terá uma participação de 0,8% na 
Centennial Asset Brazilian Equity LLC 
e em outras holdings do grupo. Os 
recursos serão usados para financiar 
projetos na área de petróleo e gás. 

O colosso americano não é a única 
multinacional que está trazendo ao 
Brasil suas iniciativas na área de ino
vação. A Cisco, a empresa que desen
volveu o roteador, aparelho que popu
larizou as redes de computadores, 
como a internet, também escolheu a 
cidade do Rio de Janeiro para abrigar 
seu primeiro centro de pesquisas na 
América Latina, voltado para o geren
ciamento de cidades. A companhia, que 
faturou mais de US$ 40 bilhões no ano 
passado, vai investir US$ 1 bilhão no 

País nos próximos três anos. A Boeing, 
fabricante de aviões, escolheu São 
Paulo, a maior cidade do continente, 
para instalar seu sexto polo de pesqui
sas no mundo, focado em tecnologia 
aeroespacial. Lançado em abril deste 
ano pela presidente da operação local 
da Boeing, a ex-embaixadora america
na em Brasília, Donna Hrinak, o cen
tro vai exigir cerca de US$ 5 milhões 
em investimentos por ano. Esses são 
apenas alguns exemplos de um movi
mento inédito no Brasil, que envolve o 
aumento substancial dos investimen
tos públicos e privados em inovação. 

Desde 2010, além dos casos já 
citados, pelo menos nove grandes 
empresas internacionais anuncia
ram projetos desse tipo no País. 
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Entre elas a IBM, a Siemens, a 3M e as 
três maiores prestadoras de serviços 
de perfuração de poços de petróleo 
no mundo, a francesa Schlumberger e 
as americanas Halliburton e Baker 
Hughes. Juntos, os investimentos des
sas empresas na área científica devem 
somar mais de US$ 2 bilhões. A dinhei-
rama não está sendo desembolsada por 
acaso. Isso acontece num momento em 
que o tema da inovação finalmente 
entrou na pauta estratégica do governo. 
A meta da presidenta Dilma Rousseff é 
elevar os investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento do País, atualmente na 
casa dos US$ 55 bilhões — o equivalente 
a 1,16% do PIB -, para 1,9% do PIB 
nacional, ou R$ 91 bilhões. Boa parte 
desse aumento nas verbas deve vir da 
iniciativa privada, que começa a incor
porar a inovação como parte fundamen
tal de sua atuação no mercado nacional. 

Os setores que se mostram mais 
atrativos para investimentos e opor
tunidades de negócios relacionados à 
inovação são petróleo e gás, biocom-
bustíveis, indústria farmacêutica, 
automação industrial e telecomunica
ções. Além de comprovar o bom 
momento da economia nacional, essa 
expansão das verbas mostra que o 
Brasil está pronto para dar um passo 
importante em seu desenvolvimento. 
Com a conjugação da vontade política 
do governo e a intenção das empresas 
de se aproximar do meio acadêmico, 
transformando em realidade as boas 
ideias desenvolvi
das nas universi
dades, o País pode 
dar um salto em 
geração de rique
zas. "Estamos 
vivendo um 
momento mágico. 
O potencial inova
dor do Brasil é 
enorme", afirma 
Pablo Larrieux, 
diretor do centro 

de inovação da espanhola 
Telefônica no País. 
"Incubadoras, universidade, 
empresas e investidores estavam 
distantes. Mas estão começando a 
se juntar." O risco, no entanto, é 
perder o bonde do progresso, mais 
uma vez, por conta de velhos proble
mas estruturais que há anos impe
dem o avanço econômico brasileiro. 
Os entraves burocráticos para defini
ção de patentes e a falta de mão de 
obra qualificada são alguns deles. 

A boa notícia é que pelo menos três 
fatores permitem afirmar que o Brasil, 
a despeito das dificuldades, está mais 
próximo de entrar no seleto rol de 
nações inovadoras, casos dos Estados 
Unidos, da China e Alemanha, por 
exemplo. O primeiro deles é o próprio 
crescimento econômico, que favorece a 
criação de empresas e produtos, muitas 
vezes frutos do investimento em pes
quisa e desenvolvimento. O segundo é a 
maior aproximação do setor corporati
vo com o meio acadêmico. A exemplo do 
caso da GE e UFRJ, é crescente o núme
ro de parcerias firmadas entre empre
sas e universidades, um caminho para 
driblar a falta de mão de obra qualifica
da no País. O último fator está relacio
nado ao setor financeiro. O Brasil vive 
atualmente um boom de investimentos 
patrocinados por fundos de private 
equity e venture capital, responsáveis 
por financiar o surgimento de empresas 
inovadoras. Segundo dados da 
Fundação Getulio Vargas, esses fundos 

têm disponíveis 
para aplicação no 
Brasil cerca de US$ 
20 bilhões em 
2012. No ano pas
sado, esse valor 
era de US$ 12 
bilhões e, em 
2004, não 
passava de 
US$4 
bilhões. 
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passou de R$ 2,1 bilhões para 
R$ 8,6 bilhões no mesmo período. 
Apesar do esforço do governo e dos 
avanços conquistados recentemente, 
o Brasil ainda tem um longo caminho 
a percorrer se quiser chegar perto 
dos países mais inovadores do 
mundo. Os números não mentem. 
Por mais que tenham crescido, os 
investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento brasileiros 
correspondem apenas a 1,16% do 
PIB, enquanto a média dos países da 
OCDE, organização que reúne as 
economias de maior renda do 

planeta, é de 2,6%. A Coreia, por 
exemplo, investe mais de 3% do 
PIB no setor científico e Israel 
ultrapassa a barreira dos 4%. Na área 
de registros de patentes internacio
nais, o desempenho brasileiro é 
ainda pior. Enquanto os Estados 
Unidos registraram em 2011 mais de 
48 mi l pedidos e a China mais de 16 
mi l , o Brasil efetuou apenas 572 
pedidos, segundo dados da 
Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual (Wipo). Somente a ZTE, 
fabricante chinesa de equipamentos 
para telecomunicações, líder no 
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ranking das empresas que 
mais registram suas 
invenções, solicitou 2,8 mi l 
patentes no período. 

A China, que no ano 
passado assumiu o posto 
de segunda maior econo
mia do planeta, pode ser
vir de modelo para rever
ter essa situação. A 
ascensão do gigante as iá 
tico na área científica tem 
sido impressionante. Há 
pelos menos dez anos, a 
destinação de verbas do 
país em P&D cresce 20% 
ao ano. O número de solici
tações de patentes interna
cionais mais do que t r ip l i 
cou de 2008 para cá e os chineses já 
ocupam a segunda posição entre os 
maiores produtores de artigos cientí
ficos do mundo, atrás apenas dos 
Estados Unidos e à frente do Japão. 
Uma análise feita pelo Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento 
Industrial (Iedi) mostra que o suces
so da China na área científica se deve 
a planos traçados na década de 1980. 

Transformar o Brasil em um país 
inovador, no entanto, não depende 
apenas de incentivos e políticas do 
governo. O setor privado 
também desempenha um 
importante papel nesse 
processo. Para o diretor de 
educação e tecnologia da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), Rafael 
Luchesi, na história recente 
do Brasil a educação sem
pre esteve longe do chão de 
fábrica. "As empresas brasi
leiras dependem muito das 
universidades, área na qual 
estão concentrados os 
recursos para a inovação", 
afirma. Por esse motivo, do 
total investido no País, 
mais da metade vem do 

RENÚNCIA FISCAL 
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tem seus investimentos em P&D", 
disse Raupp à DINHEIRO. "Caso 
contrário, seremos apenas seguido
res de outros países." 

A 3M está fazendo a sua parte 
nesse quesito. A empresa americana 
de tecnologia vai dobrar, até outu
bro deste ano, a capacidade de seu 
centro de P&D em Campinas para 
receber 280 pesquisadores e funcio
nários próprios. Hoje, o espaço com
porta 140. "A melhor maneira de 
aproveitar o crescimento econô
mico no Brasil é investir em inova
ção", diz o CEO da empresa no 
Brasil, José Varela. A companhia 
destina US$ 35 milhões por ano para 
P&D no País, verba que se divide 
entre os setores de petróleo e gás, 
saúde, automobilístico, energias 
renováveis, aeroespacial, telecomu
nicações e eletrônica. "A intenção é 
produzir mais patentes nacionais", 
afirma Varela. "Em 2011, geramos 
menos de dez patentes, mas queremos 
chegar a 60 por ano até 2017." 

A Microsoft, por sua vez, apesar de 
ainda não manter laboratório de P&D 
no País, patrocina ações voltadas à 
inovação. Por isso 
criou o Plano de 
Competitividade 
Nacional, que tem no 
programa "Student to 
Business" um de seus 
pilares. A iniciativa 
resultou na monta
gem de 15 centros de 
capacitação em tecno
logia da informação e 
já formou 100 mil 
jovens para o primei
ro emprego. "A inova
ção está no nosso 
DNA", afirma Michel 
Levy, presidente da 
Microsoft no Brasil. 
"Temos que acelerar a 
inovação no País, e o 
governo tem criado 

mecanismos insti
tucionais para 
isso." Além dessas 
iniciativas, a empresa 
emprega, no Rio de Janeiro, desenvol
vedores que trabalham em inovações 
para o seu buscador Bing e, em São 
Paulo, no aperfeiçoamento de softwa
res para gestão empresarial. Outra 
medida foi a inauguração, em janeiro, 
do Microsoft Technology Center, 
em São Paulo, orçado em US$ 10 
milhões, que funciona como um gran 
de centro aberto para universidades, 

fornecedores, empresas e clientes tes
tarem produtos da companhia. 

A IBM também quer difundir entre 
seus funcionários brasileiros a impor
tância da inovação. Em abril, uma das 
maiores autoridades científicas da Big 
Blue, Kerrie Holley, veio ao País para 
conversar com os líderes da empresa a 
esse respeito. "Vim falar sobre como 
liderar uma área técnica dentro da 

companhia", afirmou o 
cientista (leia entrevis
ta à página 83). O cen
tro de pesquisas inau
gurado em junho de 
2011, em São Paulo, o 
primeiro da IBM no 
País, é fundamental 
nesse processo. O IBM 
Research terá pesqui
sas em soluções 
para exploração de 
recursos naturais e 
cidades inteligentes. 

Embora a onda 
atual dos investimen
tos em inovação tenha 
as multinacionais 
como protagonistas, 
algumas empresas 
nacionais já entende
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ram que, se quiserem sobreviver numa 
economia globalizada, devem colocar 
o assunto como prioridade. A Dasa, 
controladora dos laboratórios 
Lavoisier e Delboni Auriemo, mantém 
uma série de parcerias com institui
ções de ensino e pesquisas no Brasil e 
no Exterior. O objetivo é acelerar a 
incorporação de novas tecnologias 
desenvolvidas na academia. "Não é 
papel das universidades levar a inova
ção para o consumidor", diz Odilon 
Denardin, gerente de inovação da 
Dasa. "Esse compromisso é do setor 
corporativo." Uma dessas parcerias é 
com o Medicai Genetics Laboratories, 
laboratório ligado ao Baylor College of 
Medicine, faculdade de medicina loca
lizada no Estado do Texas, nos Estados 
Unidos. O foco é o desenvolvimento de 
testes para a detecção de alterações 
genéticas que indicam doenças. 

Com atuação numa área em que a 
inovação é parte inerente do negócio, a 
fabricante de aviões Embraer tem um 
histórico antigo de aproximação com o 
meio acadêmico. Ela mantém progra
mas com 15 universidades. Recentemen
te, a companhia anunciou mais uma 
parceria, com a Fundação de Amparo à 
Pesquisa (Fapesp), para a criação de um 
centro de pesquisas dedicado ao desen
volvimento de biocombustíveis para 
aviação em São Paulo - ainda sem data 
para a inauguração. "Na nossa indús
tria, o desenvolvimento tecnológico é 
questão de sobrevivência", afirma 
Mauro Kern, vice-presidente-executi-
vo de tecnologia da Embraer. "Essas 
parcerias representam um grande refor
ço na nossa capacidade de pesquisa." 
Apesar de os dados serem positivos, boa 
parte do mercado ainda tem dificuldade 
para entender que investir em inovação 
não traz retornos imediatos. "Vamos ter 
de insistir, no mínimo, pelos próximos 
dez anos para obter retorno concreto em 
negócios", diz De Negri, da Finep. "Mas 
a perspectiva de geração de emprego e 
renda no longo prazo é incalculável." 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 15, n. 767, p. 76-83, 20 jun. 2012.




