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Es p e c i a l
I n ova ç ã o

Governo deve perseguir metas como as corporações

D i fe re n c i a l
c o m p et i t i vo

Geração de
c o n h e c i m e n to
deve ser pautada
por governo,
e m p re s a s ,
universidades e
instituições de
pesquisa. Por
Genilson Cezar,
para o Valor,
de São Paulo

M ais investimentos e
mais colaboração en-
tre os diversos agentes

envolvidos na produção de co-
nhecimento e da inovação — go -
verno, empresas, universidades
e instituições de pesquisa do
mundo acadêmico — são ações
vitais para enfrentar as novas
demandas da competitividade
em um mercado globalizado,
segundo manifestaram em
uníssono empresários, dirigen-
tes governamentais e represen-
tantes de instituições acadêmi-
cas e de entidades de fomento à
pesquisa de tecnologias no país
presentes ao seminário “Inova -
ção e Desenvolvimento Econô-
m i c o”, realizado pelo Va l o r em
parceria com a Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep), em
São Paulo, na terça-feira.

Do lado do governo, pelo me-
nos, dinheiro não vai faltar, asse-
gura o ministro Marco Antônio
Raupp, da Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI). Além do orça-
mento anual, estimado em
R$ 7,01 bilhões para 2013, o go-

verno colocará R$ 15 bilhões à
disposição das empresas e insti-
tuições de ciência e tecnologia
(ICTs), na forma de crédito, sub-
venção e fomento não reembol-
sável para atividades inovado-
ras, até 2014. São recursos novos,
obtidos pela Financiadora de Es-
tudos e Projetos (Finep) em par-
ceria com o BNDES, para atender
projetos prioritários previstos
no Plano Brasil Maior para tec-
nologia e inovação.

“A intenção é realizar uma
convergência entre as políticas
de desenvolvimento econômico
e as estratégias de produção de
conhecimento e inovação”, afir-
mou Raupp durante o seminá-
rio. “Pela primeira vez, há um
movimento inédito de inserir a
política de inovação no coração
do Plano Brasil Maior, para o de-
senvolvimento econômico”, as-
sinalou. Trata-se de um novo
modelo de atuação do Ministé-
rio da Ciência e Tecnologia, que,
desde o ano passado, incorpo-
rou o I de Inovação, e está ado-
tando novos instrumentos de fi-

nanciamento, além de medidas
de ajustes aos novos tempos de
mais competitividade, explicou
o ministro.

Em 2011, informou, foram li-
berados R$ 6 bilhões em crédi-
tos a projetos de tecnologia e
inovação, principalmente nas
áreas de petróleo e gás, susten-
tabilidade, saúde. Não só: o go-
verno tem incentivado o desen-
volvimento de inovação das em-
presas por meio de renúncia fis-
cal, por conta da Lei de Informá-
tica. É um volume de recursos da
ordem de R$ 4 bilhões que, so-
mados às desonerações da Lei
do Bem, atingem o montante de
R$ 6 bilhões. “Vivemos uma fase
de ações transversais de ciência,
tecnologia e inovação, e isso le-
va a uma multiplicidade de
meios e instrumentos de atua-
ção em apoio à inovação em to-
dos os setores da sociedade”, ex-
plicou Raupp.

Para os empresários, além de
mais investimentos, é necessá-
rio fortalecer os laços de coope-
ração entre as instituições en-

volvidas na produção do conhe-
cimento e da inovação. A pala-
vra-chave é colaboração, disse
Mauro Kern, vice-presidente
executivo de engenharia e tec-
nologia da E m b r a e r. Segundo
ele, é preciso criar redes de cola-
boração envolvendo empresas
industriais, instituições de pes-
quisa e governo. “Daqui para
frente, as empresas que quise-
rem desenvolver tecnologias
por conta própria não vão con-
seguir enfrentar os desafios
atuais. A competição vai se dar
entre redes de colaboração e es-
sas redes precisam ser fortes e
c o m p e t i t i v a s .”

Não se trata, de acordo com
Kern, de buscar apenas instru-
mentos de ganhos de produtivi-
dade e de competitividade. “Em
um mundo de rápidas mudanças,
colaboração e inovação são ques-
tões de sobrevivência”, afirmou. A
empresa apostou nessa direção,
segundo ele. A Embraer investe
3% de sua receita em inovação,
pesquisa e desenvolvimento, o
que tem resultado na criação de

Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

Para o Brasil vestir a camisa de
país inovador, o governo deve
emular processos adotados pelas
grandes empresas. “O caminho
para chegar à inovação mistura
ingredientes como qualificação
de recursos humanos e investi-
mentos em pesquisa e desenvol-
v i m e n t o”, diz Luiz Serafim, líder
de marketing corporativo da 3M
no Brasil e autor do livro “O Poder
da Inovação-Como Alavancar a
Inovação na sua Empresa” (Sarai -
va). O executivo foi um dos parti-
cipantes do painel “Como Desen-
volver o País por meio da Inova-
ç ã o”, do Seminário Inovação e
Desenvolvimento Econômico.

Segundo Serafim, a cultura de
inovação dentro das companhias
precisa ser irrigada diariamente
— e a mesma coisa deve ser feita
na esfera pública. A 3M, exemplo
de organização inovadora, come-
çou fabricando lixas em 1910 e
hoje tem mais de 46 plataformas
tecnológicas, de componentes de
energia a produtos baseados em
nanotecnologia. Lança mais de
43 mil patentes ao ano e estima
que 40% das vendas em 2015 vi-
rão de novos produtos.

“O Brasil também pode perse-
guir objetivos estratégicos co-
muns ao setor privado, como ab-
sorver cientistas na área indus-
trial e reservar parte do PIB para
P&D”, diz Serafim. Na 3M, 5,3%
dos resultados das vendas vão pa-

ra pesquisa. Para o executivo, fal-
tam competências profissionais,
mais líderes e gestores. A 3M tem
sete mil cientistas espalhados em
85 laboratórios e 35 centros téc-
nicos, em todo o mundo.

Rafael Lucchesi, diretor-geral
do Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai), afirma
que o órgão, que tem 2,8 milhões
de matrículas, quer dobrar esse
volume, até 2014. “Vamos inves-
tir em laboratórios e atividades
de ensino a distância.” Até 2015, a
meta é implantar 23 institutos
Senai de inovação e 61 unidades
de tecnologia. Mas o déficit no se-
tor de qualificação ainda é gran-
de. Enquanto no Brasil apenas
6,6% dos jovens de 15 a 19 anos
recebem educação geral e profis-

sional ao mesmo tempo, no Ja-
pão essa fatia é de 55%.

Segundo Antonio Maciel Ne-
to, presidente da S u z a n o, o cená-
rio econômico está propício pa-
ra investimentos no setor. “So -
mos outra nação com o fim da
inflação e os investimentos es-
trangeiros saltaram de US$ 2 bi-
lhões, em 1992, para US$ 68 bi-
lhões”, compara. “Ainda não te-
mos uma cultura de inovação,
mas o Brasil já sabe inovar.”

Maciel lembra que a Suzano in-
veste em genes de crescimento
para acelerar o cultivo de flores-
tas. Para ele, uma das receitas para
colocar a inovação nos trilhos é
investir em subvenções econômi-
cas de longo prazo. “Aportes em
inovação significam mais valor

agregado aos produtos, empre-
gos e melhor qualidade de vida.”

De acordo com Glauco Arbix,
presidente da Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep), o pla-
no é descentralizar subvenções
econômicas e de crédito. “Va m o s
trabalhar com bancos estaduais
para ajudar as empresas.” O BN-
DES anunciou que vai repassar
R$ 3 bilhões à entidade, para
pesquisa científica e tecnológica.

Segundo Mark Lyra, diretor pre-
sidente da Cosan Biomassa, a ino-
vação também pode ajudar o país a
realizar mais projetos, em menor
tempo e com menos custos. “Mas
isso deve ser feito de forma susten-
t áv e l ”, diz. “Na Cosan, fazemos P&D
no estilo ‘pé no chão’. Investimos
na área, mas com metas.”

O desenvolvimento nacional
passará obrigatoriamente pela
chancela da inovação, na opinião
de Laércio Cosentino, presidente
da To t v s . “Toda vez que um brasi-
leiro tem uma ideia, seis chineses
também têm. Precisamos ser
bons para competir globalmen-
t e”, argumenta.

Para Carlos Calmanovici, presi-
dente da Associação Nacional de
Pesquisa, Desenvolvimento e En-
genharia das Empresas Inovado-
ras (Anpei), os aportes das com-
panhias em inovação têm au-
mentado com mais velocidade
do que o crescimento do PIB. “O
mundo vai crescer menos nos
próximos anos e uma boa gestão
da inovação será fundamental
para vencer a concorrência”.

novos produtos em alta velocida-
de. “Somos a empresa que mais
desenvolve aviões no mundo e is-
so tem proporcionado à compa-
nhia o crescimento de sua receita
20 vezes mais desde 1995.”

As universidades estão prontas
para exercitar essas ações de cola-
boração, avaliou João Grandino
Rodas, reitor da Universidade de
São Paulo (USP). “A universidade
sai de sua torre de marfim, ciente
de que não é mais dona do mo-
nopólio do conhecimento e do
e n s i n o”, afirmou. No caso da USP,
várias ações adotadas estão em
desenvolvimento para incentivar
a inovação e o empreendedoris-
mo. Só no Programa de Inovação
à Pesquisa, por exemplo, a USP
investiu R$ 300 milhões para
criar núcleos de apoio à pesquisa.
Mais R$ 200 milhões estão sendo
aplicados desde 2011 no projeto
de implantação pioneira da tec-
nologia cloud computing no
campus da universidade.

O presidente da Finep, Glau-
co Arbix, acredita que há uma
nova cultura de inovação em

curso. “Foi-se o tempo em que
tínhamos dificuldade de discu-
tir ciência e tecnologia com em-
presários”, disse. “Agora, trata-
se de criar um ambiente amigá-
vel, diminuir a carga de buro-
cracia das empresas e mitigar os
esforços entre os diversos agen-
tes envolvidos na inovação.”

Segundo João Alberto De Ne-
gri, diretor de inovação da Finep,
uma parte relevante dos investi-
mentos na economia nos próxi-
mos anos será realizada, por
exemplo, pelas empresas vincu-
ladas à cadeia produtiva do pe-
tróleo. De um total de 1.714 em-
presas do núcleo da indústria
brasileira, pelo menos 750 desen-
volvem atividades de P&D, das
quais 500 estão integradas ao sis-
tema do MCT (Finep e CNPq), re-
cebendo apoio direto dos pro-
gramas governamentais de fi-
nanciamento à inovação. “Os re-
sultados mostram que as firmas
brasileiras que investiram em co-
nhecimento e em inovação cres-
ceram 21% a mais do que aquelas
que não investiram”, afirmou.
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Ministro Marco Antônio Raupp: “A intenção é realizar uma convergência entre as políticas de desenvolvimento econômico e as estratégias de produção de conhecimento e inovação”

Arbix, da Finep alerta
para a necessidade de
estabilidade de
funding F3
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 nov.  2012, Especial Inovação, p. F1.




