
Em 2001, EUA registraram 
48 mil pedidos, China somou 
16 mil e Brasil teve apenas 572 

Os esforços do governo para am-
pliar os investimentos em inova-
ção devem resultar em ampla 
contribuição para a área de re-
gistros de patentes internacio-
nais, na qual o desempenho bra-
sileiro — apesar de estar melho-
rando — ainda deixa a desejar. 
Por exemplo, enquanto os Esta-
dos Unidos registraram em 2011 
mais de 48 mil pedidos e a Chi-
na mais de 16 mil, o Brasil efe-
tuou apenas 572 pedidos, segun-
do dados da Organização Mun-

dial da Propriedade Intelectual 
(Wipo). Este, aliás, é um dos fa-
tores que evidenciam o esforço 
e o avanço da China — um dos 
principais concorrentes do Bra-
sil na captação de investimen-
tos — na busca pela inovação, 
conforme aponta análise de Da-
niel Lau, diretor da Prática Chi-
nesa da KPMG no Brasil. "Há 
fortes indícios de que a China 
avança para se tornar o país lí-
der em inovação num futuro 
bem próximo". 

Recentemente, contudo, as 
instituições de pesquisa inte-
grantes do sistema do Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e Ino-

vação (MCTI) comemoraram o 
fato de terem triplicado o núme-
ro de depósitos de patentes no 
Instituto Nacional da Proprieda-
de Industrial (INPI/MDIC). A 
quantidade de pedidos passou 
de 52 (entre 2000 e 2005) para 
161 (entre 2006 e 2011). Segun-
do o MCTI, o aumento resulta 
das novas legislações e políticas 
públicas adotadas para estimu-
lar a inovação no Brasil, como 
as leis de Inovação e do Bem. 
Um dos eixos referentes à pri-
meira legislação é exatamente o 
estímulo à participação das ins-
tituições científicas e tecnológi-
cas (ICTs). C.B. 

Quantidade de patentes nacionais deixa a desejar 

sado em R$ 20 bilhões e, mais 
recentemente em R$ 27,5 bi-
lhões, o programa de apoio à 
inovação, para aumento de 
competitividade, deve ultrapas-
sar os R$ 30 bilhões. 

A maior parte dos recursos 
novos virá do PSI, pelo qual o 
BNDES financia aquisição e má-
quinas e equipamentos. Na ava-
liação do governo, os recursos 
do PSI não são usados integral-
mente por desconhecimento 
ou falta de projetos adequados. 
Com a integração de projetos 
de grandes, médias e pequenas 
empresas e centros de pesquisa 
e universidades, os técnicos es-
peram aumentar a demanda pe-
los recursos públicos e estimu-
lar o setor privado a investir 
em pesquisa e desenvolvimen-
to. • Com agências 

O programa reunirá, além de 
pelo menos R$ 20 bilhões em re-
cursos novos destinados ao BN-
DES e à Finep, recursos já exis-
tentes, como os depósitos obri-
gatórios das concessionárias de 
energia e telecomunicações reu-
nidos em fundos controlados 
pelas agências reguladoras para 
pesquisa e desenvolvimento, re-
cursos para inovação incluídos 
no plano de safra gerido pelo 
Banco do Brasil, e o orçamento 
do Sebrae para inovação de mi-
cros e pequenas empresas. 

O pacote de inovação será di-
vidido em seis editais distintos, 
um para cada setor beneficiado 
pelo programa: petróleo e gás, 
etanol, energias renováveis, de-
fesa e aeroespacial, saúde e tec-
nologia da informação e comu-
nicação. Estimado no ano pas-

Empresa Brasileira de Pesquisa 
e Inovação Industrial (Embra-
pii), que será responsável pela 
intermediação das empresas 
com os Institutos tecnológicos 
federais, e de um Observatório 
da Inovação, que vai acompa-
nhar o avanço da pesquisa e de-
senvolvimento (P&D) no País. 

A intenção é revolucionar o 
cenário que há anos mantém o 
Brasil nas piores colocações dos 
rankings que avaliam desempe-
nho em inovação. A média dos 
investimentos em pesquisa e de-
senvolvimento nos países da 
OCDE, organização que reúne 
as economias de maior renda 
do planeta, por exemplo, cor-
responde a cerca de 2,6% do 
PIB. A Coreia investe mais de 
3% do PIB no setor científico e 
Israel ultrapassa 4%. 

gados do programa, em feverei-
ro, comparando a união de pro-
gramas sociais feita no governo 
Lula com o modelo centraliza-
do de financiamento que será 
anunciado pelo governo hoje. 

A meta geral do novo pacote 
do governo é elevar, até o fim 
de 2014, os investimentos gerais 
(públicos e privados) do país em 
inovação para algo como 2% do 
Produto Interno Bruto (PIB). Ho-
je, o investimento em inovação 
é de cerca de 1,4% do PIB. 

No pacote, o 15° da gestão de 
Dilma Rousseff, o governo tam-
bém deve anunciar a criação da 
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A presidente Dilma Rousseff de-
ve anunciar hoje um conjunto 
de medidas que incidi uma li-
nha de crédito subsidiado de 
quase R$ 30 bilhões para finan-
ciar investimentos das empre-
sas em inovação e pesquisa. Os 
recursos serão direcionados a 
seis setores produtivos e têm 
previsão de serem liberados até 
o fim de 2014. "Quero fazer 
com a inovação o que fizemos 
com o Bolsa Família", disse Dil-
ma, em reunião com os encarre-

Governo lança hoje pacote que irá 
oferecer R$ 30 bilhões em recursos 
subsidiados para empresas inovarem 

Gastos com inovação podem 
chegar a 2% do PIB brasileiro 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 mar. 2013, Destaque,  p. 4.




