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Falta conexão com setor acadêmico
Marleine Cohen
Para o Valor, de São Paulo

De um lado, a universidade e os
institutos de pesquisa; de outro, as
empresas e o mercado. Entre eles,
um país carente de inovação, que
promoveu cortes no orçamento fe-
deral para a área de Ciência e Tec-
nologia — cerca de R$ 1,48 bilhão a
menos no aporte inicial de R$ 6,7
bilhões para este ano; pretendia
chegar ao final de 2010 investindo
1,5% do PIB no setor e, dois anos
depois, não lhe dedica mais do que
1%, para prejuízo das bolsas de es-
tudo, centros de excelência e retra-
ção da meta de produzir 11,5 mil
doutores por ano.

A frágil parceria entre setor aca-
dêmico e setor privado tem várias
razões, segundo os pesquisadores.
Para Fernando Schuler, diretor do
Ibmec/RJ, a pesquisa científica uni-
versitária no Brasil é muito jovem.
“Outra razão é que o país apostou
em um modelo arcaico de gestão
universitária. A pesquisa científica
ainda é majoritariamente ligada
às universidades estatais, federais
e estaduais, que são, rigorosamen-
te, repartições públicas.”

A isto acrescente-se, por parte
do empresariado, a falta de cultura
de bater à porta da universidade:
“Os caminhos para que o empresá-
rio chegue finalmente ao pesqui-
sador não são bem determinados”,
aponta o diretor da Agência de
Inovação da USP, Vanderlei Bagna-

to. E, por parte do pesquisador,
uma formação deficitária: “Nem
sempre conseguimos ensinar ao
jovem que está saindo para o mer-
cado algum empreendedorismo”,
reconhece Ednalva Fernandes Cos-
ta de Morais, vice-diretora do Cen-
tro de Desenvolvimento Tecnoló-
gico da UnB, lembrando que a
ciência básica não exige nem rit-
mo nem resultados, enquanto no
campo da inovação corporativa, a
pressão por prazos é implacável.

Mas quem deve dar o primeiro
passo? Esse é outro aspecto que
embaralha as regras do jogo: se-
gundo Fernando Schuler, “faz mais
sentido que as empresas procurem
a universidade para desenvolver
um certo tipo de tecnologia”.
Exemplo: “A técnica de congela-
mento da massa do pão de queijo,
para produção industrial, em Mi-
nas Gerais, foi desenvolvida por
demanda dos produtores pela
Universidade de Viçosa e universi-
dades consorciadas – e há muitos
casos nesta linha”, explica.

Para o professor Carlos Levi,
reitor da UFRJ, porém, “sendo a
instituição universitária pública,
cabe a ela buscar mecanismos
para garantir sua integração à so-
ciedade como um todo e tam-
bém com o mundo corporativo”.

Com ele concorda Ednalva Fer-
nandes. “Defendo a tese de que a
universidade deve dar o primeiro
passo. É lá que se encontram os
problemas e suas soluções”, ad-

Franquia adota
novidades na AL
Kátia Simões
Para o Valor, de São Paulo

Quando no fim dos anos 80,
um franqueado da rede McDo -
nald’s, de Curitiba, decidiu pro-
por à franqueadora a criação de
um quiosque para alavancar as
vendas de sorvetes e sobremesas,
ninguém acreditava que a ideia
pudesse vingar. Afinal, o próprio
conceito de franchising determi-
na a obediência a processos e ao
manual do franqueado. Mas, pa-
ra surpresa geral, a proposta en-
trou em teste e, o melhor, deu re-
sultado com um incremento nas
vendas de cerca de 30%.

“Em pouco tempo percebemos
que a ideia era, sem dúvida, um
grande negócio. Dois anos depois
de implantado no shopping pa-
ranaense, o dessert center ga-
nhou escala. Hoje, é encontrado
em toda a América Latina, nos Es-
tados Unidos e em alguns países
da Europa”, afirma Rogério Bar-
reira, 44 anos, vice-presidente de
operações do McDonald’s.

O quiosque de sobremesa não
foi a única inovação nascida em so-
lo brasileiro e incorporada pela re-
de. O Brasil também exportou para
os franqueados do McDonald’s ao
redor do mundo – e não são pou-
cos, em torno de 20.000 – um mo-

delo de consultoria focada em ala-
vancar as vendas. Trata-se de uma
série de indicadores, como o nível
de qualidade da limpeza e dos ser-
viços, por exemplo, que quando
compilados e analisados ajudam a
definir o número de visitas do con-
sultor de campo e quais áreas ele
deve dar mais atenção e avaliar. “O
modelo começou a ser adotado no
país em 2002, depois em toda a
América Latina e agora está sendo
usado também nos Estados Uni-
dos”, diz Barreira.

Considerado o quarto mercado
mundial de franchising, com
2.213 marcas e um faturamento de
R$ 105 bilhões estimados para este
ano, de acordo com a Associação
Brasileira de Franchising (ABF), o
Brasil tem assistido nos últimos
anos não só à chegada em peso de
redes internacionais quanto à ex-
pansão das bandeiras nacionais
para os mais variados destinos.
Comparando-se os resultados de
2010 com os registrados este ano
pelo estudo Aspectos Mercadoló-
gicos e Estratégicos da Internacio-
nalização das Franquias Brasilei-
ras, realizado pela Escola Superior
de Propaganda e Marketing
(ESPM), constata-se um cresci-
mento de 41%, saltando de 65 fran-
quias internacionalizadas há dois
anos para 92 este ano.

Cenário Concorrência global pede geração de conhecimento inovador

País perde posições, mas
empresas mantêm ritmo

LEO PINHEIRO/VALOR

Luiz Mello: “Que o ITV seja um híbrido com a cara de P&D para a indústria e que academia se reconheça como igual”

Carmen Nery
Para o Valor, do Rio

O país desceu nove posições es-
te ano em relação a 2011 entre as
nações inovadoras e passou ao
58 o lugar no levantamento anual
Global Innovation Index, produ-
zido pelo Insead, escola francesa
de administração e negócios, e a
Organização Mundial de Proprie-
dade Intelectual, órgão das Na-
ções Unidas. Por outro lado, em-
presas expostas à concorrência
global não podem se dar ao luxo
de perder o ritmo na geração de
conhecimento e conteúdo inova-
dor de produtos e processos.

Jorge Ávila, presidente do Insti-
tuto Nacional de Propriedade In-
telectual (INPI), diz que, no cená-
rio atual, um portfólio de paten-
tes é fundamental para as compa-
nhias disputarem o mercado in-
ternacional. “A inovação global
hoje é competitiva e, ao mesmo
tempo, colaborativa em proces-
sos de open inovation. E quanto
maior a quantidade de patentes,
maior a capacidade de desenvol-
ver novas tecnologias ou de resis-
tir a um eventual ataque e dispu-
tar um lugar ao sol”, diz Ávila.

Mesmo companhias que li-
dam com commodities, como a
Va l e , utilizam tecnologias e pro-
cessos inovadores para ganhar
competitividade global. A em-
presa tem 2.711 patentes deposi-
tadas, abrangendo cerca de 72
países, e investiu US$ 1,7 bilhão
em pesquisa e desenvolvimento
(P&D) em 2011, devendo chegar
a US$ 2,4 bilhões em 2012. Luiz
Mello, diretor presidente do Ins-
tituto Tecnológico Vale (ITV), diz
que a companhia produz 300 mi-
lhões de toneladas de ferro ao
ano e, nesta escala, qualquer ga-
nho de eficiência representa eco-
nomia de milhões de dólares.

“A Vale é focada em gestão e ex-
celência operacional, o que se
traduz em inovação. Com o mi-
nério a US$ 100 a tonelada, se ti-
vermos um ganho de 1%, são US$
300 milhões de economia. A em-
presa leva 45 dias para chegar à
China, nosso principal cliente.
Nossos concorrentes na Austrá-
lia levam 15 dias. Daí o investi-
mento em processos logísticos e
em tecnologias, como os navios
de 400 mil toneladas”, diz Mello.

Entre as inovações está um sis-
tema de helter dinâmico, que
permite acoplar um conjunto de

vagões e locomotivas a outro con-
junto de vagões em movimento
com menor consumo de energia
e maior rapidez para operar em
Carajás em áreas de aclive.

Também em Carajás, a empresa
trabalha a mineração sem cami-
nhões, apenas com escavadeiras e
britadores móveis, que vão extrair
o minério de ferro e alimentar cor-
reias transportadoras, levando até
a usina de beneficiamento. O be-
neficiamento do minério a seco a
partir da umidade natural, sem o
uso de água, é outra tecnologia
que vai mitigar os impactos am-
bientais. Mas o caminho da inova-
ção não é fácil, diz Mello.

“Quando se fala em inovação
no mundo, pensa-se na academia
de onde o pesquisador sai para
montar uma empresa. No Brasil,
quem faz pesquisa é a universida-
de pública e o ambiente universi-
tário tem pouca interação com o
setor empresarial. Há exceções,
como a Pe t r o b r a s , que deve o que
é ao Cenpes, que é o que é em fun-
ção da UFRJ; e a Embraer com o
ITA e o CTA. Mas no Brasil não te-

mos um cluster como o MIT (Mas-
sachusetts Institute of Technolo-
gy) . Queremos que o ITV seja um
ente híbrido com a cara de P&D
para a indústria e que a academia
se reconheça como igual”, diz.

Para Ado Jório, diretor da Co-
ordenadoria de Transferência e
Inovação Tecnológica (CTIT) da
UFMG, é preciso uma mudança
cultural dos próprios produtores
da ciência no Brasil. Ele conside-
ra que temos uma legislação que
dificulta a relação entre o públi-
co e o privado. E a geração de co-
nhecimento obedece a uma es-
trutura complexa que envolve o
CNPq, a Finep e as fundações de
amparo à pesquisa. “Há uma ex-
celência no setor público, que
concentra 82% da produção cien-
tífica, mas há dificuldade em
transferir conhecimento para o
setor industrial, que por sua vez
não é intensivo em tecnologia,
não tem interesse ou não está
preparado para receber alta tec-
n o l o g i a”, sintetiza.

Para Marcos Cavalcanti, coorde-
nador do Centro de Referência em

Inteligência Empresarial (Crie) da
Coppe/UFRJ, o Brasil é fraco do
ponto de vista de política de inova-
ção porque a visão é totalmente
acadêmica e o único critério de
avaliação do pesquisador é o nú-
mero de artigos publicados, en-
quanto aquele que gera patentes
não tem qualquer valor. Ele lem-
bra que um professor de dedica-
ção exclusiva, se for remunerado
por alguma pesquisa privada, cor-
re o risco de ser investigado pelo
Tribunal de Contas da União.

“O pano de fundo é uma visão
que isola quem produz conheci-
mento de quem gera riqueza. Fui
diretor de tecnologia da Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Rio
de Janeiro, em que 95% do orça-
mento de R$ 300 milhões vão pa-
ra pesquisas completamente
desvinculadas da sociedade, co-
mo a de um pesquisador que ga-
nhou recursos para estudar o
ronco do boi”, observa. Ele tam-
bém reclama que quem julga os
editais da Finep são acadêmicos
que vão escolher projetos por cri-
térios acadêmicos.

Governo ajuda
a transformar
oport unidades
Roberto Rockmann
Para o Valor, de São Paulo

Criar inovação e riqueza no
Brasil não depende da importa-
ção de um modelo de inovação já
implementado em outros países,
mas, sim, de um papel mais ativo
do Estado. Por meio de política
industrial, o governo pode trans-
formar as oportunidades exis-
tentes em setores em que o país
já é competitivo em soluções di-
ferenciadas criadas por empre-
sas brasileiras ou multinacionais
que têm negócios no Brasil.

“Muito difícil a importação de
modelos porque cada país tem
uma relação diferente com o
mercado e as empresas. Então, é
melhor considerar as especifici-
dades do caso brasileiro”, afirma
o economista e diretor do Insti-
tuto de Economia da Universida-
de Estadual de Campinas (Uni-
camp), Fernando Sarti. Para ele,
primeiro é preciso entender que
inovar não é um processo auto-
mático ou linear, mas depende
de investimento de alto risco.

Nesse contexto, ter um hori-
zonte de demanda firme por um
período de médio a longo prazo
é um pressuposto importante. “A
economia brasileira passa por
um momento positivo com pro-
jetos estruturantes em vários se-
tores que poderão criar inova-
ção, mas o grau de desenvolvi-
mento tecnológico dependerá
de uma política industrial que
propicie que essa demanda firme
em setores como energia, mine-
ração, agroenergia tenha desdo-
bramentos no país”, afirma.

Para Sarti, o ciclo de inovação
começa na demanda, que puxa o
investimento privado e de esta-
tais, mas, para que soluções se-
jam criadas no Brasil, é preciso
ver como elas serão mediadas.
“Poderemos ter soluções inter-
nas ou externas, depende da po-
lítica que você vai ter”, afirma.

Um dos setores é o de petróleo
e gás, em que a Pe t r o b r a s está in-
vestindo mais de R$ 50 bilhões
por ano e deve manter o ritmo,
de olho na exploração gradual
da camada pré-sal, distante 300
quilômetros da costa brasileira,
mais de três vezes a distância da
Bacia de Campos, que hoje con-
centra mais de 60% do óleo ex-
traído no país.

Se o petróleo é extraído a 2 mil
metros de profundidade de Cam-

pos, no pré-sal a profundidade
pode chegar entre 5 mil e 7 mil
metros em relação à superfície do
mar, o que exigirá um outro mo-
delo de exploração, com maior
automatização, sistemas submer-
sos, uma nova estrutura de pes-
soas e equipamentos especiais.

“Isso abre perspectiva de capaci-
tação de fornecedores locais e de
criação de uma cadeia de valor e
cabe destacar que a empresa líder
do setor é a Petrobras, que é uma
estatal e que pode ter uma dimen-
são de mais longo prazo e pode ser
levada a uma política industrial
mais ativa porque não está de olho
apenas na remuneração do acio-
n i s t a”, diz.

Outro segmento que desperta
oportunidades é o de agronegó-
cio. Até 2020, a produção mun-
dial de alimentos terá de aumen-
tar 20% para atender à crescente
demanda, vinda principalmente
da expansão das classes médias
das economias emergentes, se-
gundo estimativas da Organiza-
ção para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE).

Grande parte desse acréscimo
virá do Brasil, cuja produção terá
de aumentar 40% na década,
mais que o dobro das projeções
para a agricultura da Austrália
(17%), dos Estados Unidos e do
Canadá (15%) e da União Euro-
peia (4%). “O Brasil será o maior
produtor mundial de agroener-
gia, isso traz oportunidades no
setor de máquinas e equipamen-
tos, agricultura de precisão e de
criação de softwares”, diz Sarti.

Para o ex-ministro da Fazenda
Antonio Delfim Netto, as emis-
sões de gases de efeito estufa se-
rão um assunto cada vez mais
presente no mundo, abrindo
oportunidades para a criação de
empresas voltadas à economia
verde. “O problema é que todos
querem crescimento do PIB e, pa-
ra produzir uma unidade de pro-
duto, há sempre associado tam-
bém emissão de dióxido de car-
b o n o”, diz. Nesse sentido, é preci-
so se pensar na criação de meca-
nismos de incentivo para inova-
ções tecnológicas que permitam
redução da emissão de gases de
efeito estufa para cada unidade
de crescimento de um país. No
Brasil, o estímulo teria que ser
genérico, por meio de proteções
mais rigorosas às patentes de in-
divíduos e incentivos tributários
no caso das empresas.

voga ela, explicando que a UnB
promoveu recentemente junto a
600 pesquisadores um mapea-
mento das distintas linhas de
pesquisa em curso, “com o objeti-
vo de divulgá-las para a socieda-
d e”. Ao longo deste resgate do ca-
pital intelectual da UnB, uma sur-
presa: 77% deles manifestaram
interesse em prestar serviços tec-
nológicos para as empresas,
adiantou a diretora da UnB.

Para que boas invenções ga-
nhem status de commodities há
um longo caminho a percorrer.

“O financiamento de ciência e
tecnologia é o sangue que alimen-
ta e sustenta a pesquisa científica.
No Brasil, porém, a maioria esma-
gadora dos investimentos é prove-
niente das agências governamen-
tais, o que gera uma significativa
dependência de praticamente
uma única fonte de recursos: a es-
tatal”, lamenta Andrea Kauffmann
Zeh, assessora de relações institu-
cionais da Fundação para o Desen-
volvimento da Pesquisa (Fundep).

Segundo ela, a contribuição do
setor privado para o financia-
mento em pesquisa ainda é pe-
quena, e particularmente inexis-
tente quando o assunto é pesqui-
sa básica, uma vez que o retorno
sobre o investimento é arriscado
e de longo prazo. Hoje, cerca de
46% do investimento total em P,
D&I provém de empresas, ao pas-
so que em países como EUA, Ale-
manha, China ou Japão, este per-

centual chega a quase 70%.
Mas dinheiro é apenas parte

do problema. “A contratação de
doutores que passaram anos
dentro da academia é uma forma
eficiente de aproximar empresas
e faculdades. No exterior, as in-
dústrias absorvem um grande
número de profissionais com es-
te perfil. Com eles vêm conheci-
mento de fronteira, formas de
contactar a universidade, se ne-
cessário, e principalmente o de-
sejo de manter parcerias mais
prolongadas”, sugere Vanderlei
Bagnato. Ele ainda enumera a
realização de cursos de aperfei-
çoamento, como forma de per-
mitir aos empresários um conta-
to mais estreito com a academia,
e a disponibilidade de mapas do
c o n h e c i m e n t o.

A iniciativa de trazer os execu-
tivos que realmente decidem nas
empresas para dentro da univer-
sidade é uma proposta que tam-
bém defende o diretor do Ib-
mec/RJ: “Em boa medida, o mer-
cado não conhece nosso poten-
cial de pesquisa. Admitir, no Bra-
sil, a figura dos doutorados exe-
cutivos, em certas áreas, é uma
medida pontual que deve ser to-
m a d a”, afirma.

Segundo Schuler, “é preciso
mudar o perfil de nossa forma-
ção universitária”. Desde o início
do curso, os alunos devem convi-
ver com as empresas e frequentar
centros de empreendedorismo.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 nov.  2012, Especial Inovação, p. F2.




