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De volta ao ritmo
Investimento em P&D das 1.000 maiores empresas de capital aberto do mundo cresce pelo segundo ano consecutivo e passa de US$ 600 bilhões  

Fonte: Booz&Company. * Entraram no ranking na edição 2012
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Celulares
da Positivo
chegam em
novembro
Serviços móveis
De São Paulo

A Positivo Informática começa
a vender na segunda quinzena de
novembro a sua primeira linha
de telefones celulares. A oferta é
composta por smartphones e
aparelhos mais simples, com
preços entre R$ 219 e R$ 749. O
primeiro lote será importado da
Ásia, enquanto a companhia pre-
para sua linha de produção.

A aposta no setor foi anuncia-
da em setembro e faz parte da es-
tratégia de diversificação de re-
ceitas. A Positivo já lançou tablets
e o portal de serviços Mundo Posi-
tivo. “Apostamos na força da nos-
sa marca para vencer os celulares
com marcas pouco conhecidas
que estão no varejo”, disse o presi-
dente da companhia, Hélio Ro-
tenberg, ontem, durante evento
com a imprensa em São Paulo. De
acordo com Rotenberg, a compa-
nhia quer conquistar um espaço
relevante do mercado. “Não vie-
mos para ser marginal”, disse.

A entrada da fabricante na área
celular foi bem-recebida por ana-
listas. Apesar da competição inten-
sa, a avaliação é que o relaciona-
mento com o varejo pode ajudar a
Positivo a ter sucesso na empreita-
da. De acordo com Germano Couy,
vice-presidente de produtos de
consumo da fabricante, a recepção
dos lojistas tem sido favorável.

Na avaliação de Rotenberg, a de-
soneração para smartphones pre-
vista pelo governo federal pode
não chegar antes do Natal. “As re-
gras são complexas, talvez não seja
possível adequar”, disse. (GB)

Gustavo Brigatto
De São Paulo

O Brasil conquistou duas novas
posições no ranking mundial de
investimentos em pesquisa e de-
senvolvimento (P&D) elaborado
pela consultoria americana Booz &
C o m p a n y. O país, que nas últimas
duas edições anuais do levanta-
mento era representado por cinco
companhias, agora conta com se-
te. À lista — que tinha Pe t r o b r a s ,
Va l e , CPFL Energia, To t v s e Embraer
— foram adicionadas Gerdau e
Companhia Paranaense de Ener-
gia (Copel).

“A inserção dessas duas empresas
não surpreende porque são compa-
nhias de setores de capital intensivo
[energia e siderurgia] que precisam
de P&D para dar eficiência na aplica-
ção desses recursos”, disse ao Va l o r ,
Gustavo Roxo, sócio da Booz & Com-
pany no Brasil.

Das empresas que constavam
nos levantamentos anteriores, to-

das melhoraram suas colocações. A
maior evolução foi registrada pela
CPFL Energia. A companhia saltou
71 posições e passou da 705a para a
634 a. O levantamento é realizado
desde 2005 e leva em consideração
as mil maiores empresas de capital
aberto do mundo.

Com o resultado das compa-
nhias brasileiras, o país somou
US$ 3,7 bilhões, um incremento
de US$ 1,6 bilhão na comparação
com o estudo de 2010. Isso fez
com que o país quase dobrasse
sua participação nos gastos glo-
bais com P&D. A parcela do Bra-
sil, que foi de 0,39% em 2010, fi-
cou em 0,63% em 2011.

Na avaliação de Roxo, o desem-
penho do Brasil é positivo, mas as
empresas brasileiras precisam evo-
luir muito seus investimentos para
que o país possa se aproximar de
nações emergentes como China e
Índia. Juntos, os dois países regis-
traram o maior aumento em re-
cursos para P&D no mundo no ano

passado: 27,2%, somando US$ 16,3
bilhões. Deste total, a China res-
pondeu por mais de 90%. O país
tem mais de 40 empresas na lista
das mais inovadoras. A Índia, ape-
sar de ter um volume de investi-
mento (cerca de US$ 2 bilhões)
menor que o do Brasil, tem nove
empresas na lista.

A questão, segundo o especialis-
ta, não é só aumentar o volume de
dinheiro aplicado nessa atividade,
mas também ter mais atenção à
classificação desses aportes dentro
dos balanços. “Muitas dessas infor-
mações às vezes não estão claras
nos balanços. Gastos com P&D aca-
bam entrando como investimento
normal. E é importante ressaltar is-
so até para valorizar o que a em-
presa faz”, disse.

Globalmente, os investimentos
em P&D das mil maiores empresas
cresceram 9,6%, para US$ 603 bi-
lhões. É o segundo ano consecuti-
vo de crescimento, depois de re-
cuos ocasionados pela crise econô-

mica mundial entre 2008 e 2009.
De acordo com Roxo, a retomada
dos investimentos foi estimulada
pelos Estados Unidos. “Os EUA, de
certa forma, servem como referên-
cia para os investimentos em P&D
no mundo. O sentimento de reto-
mada da economia por lá é um for-
te estímulo”, disse. Os investimen-
tos das empresas americanas cres-
ceram 9,7% em 2011, pouco acima
da média mundial (9,6%).

Em 2011, a montadora japo-
nesa To yota assumiu a liderança
da lista da Booz. Com um aumen-
to de 16,5% em seus investimen-
tos em P&D, a companhia che-
gou a quase US$ 10 bilhões em
recursos aplicados, o que a fez
passar da 6a colocação para a pri-
meira. O resultado permitiu à
Toyota desbancar a farmacêutica
Roche, que liderou as listas de
2009 e 2010. Com retração de
2,1% nos investimentos (US$ 9,4
bilhões em 2011 ante US$ 9,64
bilhões em 2010), a Roche ficou

na 3a colocação, e ficou atrás da
também farmacêutica Novartis.

Na lista das dez companhias
que mais investem em P&D no
mundo, duas são do setor auto-
motivo, quatro da área farmacêu-
tica e quatro de tecnologia da in-
formação. Na avaliação de Roxo,
esses setores, em relação a outros
segmentos, exigem aportes mais
altos das companhias para se di-
ferenciarem dos concorrentes.

Pelo segundo ano, nenhuma
empresa do mercado de TI figurou
na lista das três maiores investido-
ras em P&D. Duas companhias do
setor, no entanto, tiveram altas de
investimento bem acima da mé-
dia, o que ajudou a elevar suas po-
sições no ranking: Intel (27,3% a
mais de investimento, passando
da 11a para a 8a colocação) e Sam -
sung (13,9% de incremento, subin-
do um degrau, para a 6a coloca -
ção). Os setores de computação e
eletrônicos lideraram os investi-
mentos em P&D, com 28% do total.

D e s e nvo l v i m e n to País adiciona duas companhias à lista da consultoria Booz&Company

Brasil melhora participação
em ranking global de inovação
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 out. 2012, Empresas, p. B2.




