
OMinistério de Ciência, Tecno-
logia e Inovação busca parcerias
com estados da Federação para
fomentar projetos de pesquisa e
desenvolvimento no país. Se-
gundo o ministro Marco Anto-
nio Raupp, o trabalho conjunto
já dá certo com o governo do es-
tado de São Paulo.
“Já falei ao governador Geral-

do Alckmin que a parceria com
o estado de São
Paulo é crucial.
Ela servirá de
exemplo a outros
estados, que,mes-
mo sem a capaci-
dade financeira,
precisam dar al-
guma contribui-
ção para o desen-
volvimento da inovação”, disse
o ministro Raupp.
Ele lembra que a ação antece-

de sua liderança na pasta, e que
o projeto foi implementado ain-
da por Aloízio Mercadante,
atual ministro da Educação.
Raupp defende que as com-

pras governamentais — em suas
três esferas: municipais, esta-
duais e federais — tenham um
mínimo, ainda indefinido, de
conteúdo nacional. “São pontos
importantes das linhas da estra-
tégia brasileira para o desenvol-
vimento da inovação. A parce-
ria com os estados é vital.”

Estrangeiros
O ministro é favorável também
a outra proposta, mais audacio-
sa, que interfere nos investi-
mentos estrangeiros no país.

Segundo seu
entendimento,
qualquer compa-
nhia que se insta-
le no Brasil para
produzir precisa
ter metas de
transferência de
tecnologia ou co-
nhecimento para

empresas locais. “Todos preci-
sam dar alguma contribuição,
mesmo que pequena”, afirmou
o ministro durante a abertura
da Expocietec, organizada pela
Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (Feco-
mercio). ■ G.M.
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Governo espera salto nos investimentos em inovação, 
em % do PIB
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OministrodeCiência, Tecnologia
e Inovação, Marco Antonio Rau-
pp, afirmou ontem que, até 2014,
serão disponibilizados R$ 1,2 bi-
lhãopara pequenas emédias em-
presas financiarem seus projetos
de inovação. A linha, fornecida
pormeiodeeditaisdaFinanciado-
ra de Estudos e Projetos (Finep),
deverá priorizar companhias que
nãopossuemacessoa linhas regu-
lares da Finep e do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES).
Omontante faz parte do plano

TI Maior, ramificação do progra-
ma Brasil Maior para estimular o
desenvolvimento de software no
Brasil.Oplano foi lançadopelogo-
verno federal em agosto deste
ano, com investimentos previs-
tos de R$ 500 milhões até 2015.
Do total,R$40milhões serãodes-
tinadosa empresas iniciantes, se-
gundo indicou o governo na épo-
ca do lançamento do programa.

Presente na abertura do Expo-
cietec 2012, feira dedicada à ino-
vação, Raupp também disse que
espera queneste ano, omontan-
te de financiamentopara pesqui-
sa e desenvolvimentonopaís su-
pere a cifra de R$ 3 bilhões.
No último ano, segundo a Fi-

nep, os financiamentos ao setor
produtivo somaram R$ 2,7 bi-
lhões. “Existe uma demanda ca-
da vez maior dos empresários
por tecnologia. Temos de levar a
ciência e tecnologia para todas
os setores produtivos do país”,
comentou Raupp.
A expectativa do ministro é

que em 2013, os desembolsos da
Finep cheguem a R$ 5 bilhões.
Todos os recursos são oriundos
do BNDES.
Oministro lembrou da Estra-

tégia Nacional de Ciência, Tec-
nologia e Inovação, que preten-
de alavancar os investimentos
em pesquisa e desenvolvimento
no Brasil.
Até 2010, últimodado consoli-

dado do MCTI, apenas 1,16% do

Produto Interno Bruto foi desti-
nado para inovação. A meta do
governo federal é expandir este
valor para 2%até 2015. O segun-
do objetivo é dividir igualitaria-
mente a participaçãodo setor pú-
blico e privado no desenvolvi-
mento de projetos inovadores.
“Nossa responsabilidade com a
inovação é cada vezmaior. Nun-
ca tivemos tanto apoio deminis-
térios e associações”, comentou.

Startups
Também nesta segunda-feira, o
MCTI publicou no Diário Oficial
da União portaria em que insti-
tui programa de apoio a empre-
sas iniciantes de produção de
software e de serviços de tecno-
logia da informação.
O programa, chamado de

“Start-UpBrasil”, tempor obje-
tivos “fortalecer os setores cien-
tífico, tecnológico e econômico
do país, emespecial o de softwa-
re e serviços de tecnologias da
informação”.
O texto não dá detalhes sobre

orçamento de investimento nos
projetos selecionados,masafirma
que o programa quer estimular
“por meio do empreendedoris-
mo, a ampliação da base tecnoló-
gica, a consolidação de ecossiste-
masdigitais eo surgimentodeum
ambiente favorávelapesquisa,de-
senvolvimento e inovação”.
O Start-Up Brasil também in-

tegra o Programa TI Maior. ■

EDUCAÇÃO

Publicado decreto que regulamenta cotas
nas universidades e escolas técnicas
Das vagas disponíveis nas instituições de ensino superior, 50%
devem ser destinadas a estudantes de baixa renda e os que se
declaram pretos, pardos ou indígenas, no caso de não preenchimento
das vagas reservadas às escolas públicas. A determinação é da
nova Lei de Cotas publicada ontem no Diário Oficial da União.
As posições serão preenchidas de acordo com as notas dos alunos. ABr

PMEs terão
R$ 1,2 bilhão
para projetos
de inovação

Valter Campanato/ABr

Ministro quer
parceria comestados
Marco Antonio Raupp elogia
trabalho conjunto desenvolvido
com governo de São Paulo

Ministério propõe
transferência de
tecnologia pelas

empresas
estrangeiras que
atuam no país

BRASIL

Recursos de financiamento serão
colocados à disposição pelo Ministério
da Ciência e Tecnologia, até 2014
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 8.




