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perar inicialmente a barreira da
burocracia que nos coloca como
um dos países onde é mais complicado e difícil se abrir uma nova empresa já que o tempo médio para isso é de cinco meses.
Aliás capacidade empreendedora tem tudo a ver com a micro e
pequena empresa, pois o indivíduo que é dono de uma boa ideia
ou de algo inovador se dirige ao
mercado inicialmente criando
sua microempresa. E na verdade
se existe um segmento empresarial que nunca teve apoio real
nesse país esse segmento é o das
micro e pequenas empresas. Apesar de serem 99,1% do total das
empresas brasileiras e gerarem
60% do total dos empregos, são
responsáveis por menos de 20%
do nosso Produto Interno Bruto
(PIB). Ou seja, elas não têm a menor importância no contexto geral da nossa economia.
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antiago, capital do Chile, está se transformando no novo Vale do Silício da América do Sul.
Há três anos o governo chileno
lançou um programa para atração de empreendedores de qualquer canto do mundo que estivessem criando novas empresas
ainda em estágio embrionário na
área de tecnologia. Batizou o
programa de “Start-up Chile” e,
em pouquíssimo tempo, recebeu
e instalou mais de 300 pequenas
empresas. A prefeitura de Santiago oferece incentivos fiscais,
network para obtenção de capital e integração com as universidades locais para fornecimento
de mão de obra. O próprio presidente do Chile, Sebástian Piñera,
declarou que, com o programa,
em breve o país terá o maior polo
de inovação do mundo.
O que aconteceu no Chile muito dificilmente seria reproduzido no Brasil. Não temos políticas
de apoio ao empreendedor inovador, figura hoje muito disputada por governos de países que sabem reconhecer a importância
do desenvolvimento tecnológico, como o Chile o faz. Aliás esta é
uma das mais importantes explicações para o fato de estarmos
tão atrasados em desenvolvimento tecnológico e produção
de inovações .
A melhor medida para esta produção é o número de patentes registradas no organismo internacional que faz esse registro , a USPTO. No ano passado, o Brasil ali registrou apenas 500 patentes o que
significou menos de 0,25% das
200 mil patentes que foram registradas por todos os países . Com isso não estamos nem entre os
30 maiores produtores de inovação do mundo. Interessante que
esta não é a situação da ciência no
Brasil que, por sinal, é quase sempre produzida dentro da universidade. Nesse caso já somos responsáveis por quase 3% da produção
científica mundial estando entre
os 12 países que mais produzem
ciência no mundo.
Por que somos relativamente
bons em ciência mas muito ruins
em tecnologia ? Existem várias
razões mas uma das mais importantes está no pouco estimulo ao
inventor ou inovador para que
ele possa ter seu negócio e se tornar um empreendedor. Para alguém se transformar em empreendedor no Brasil vai ter que su-
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Uma prioridade para o novo
ministro da pequena empresa
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hipótese de a inflação estar corroendo o poder
de compra da população. A preservação da
renda real é essencial para a sustentação da
demanda doméstica. É bom lembrar que o
cenário de trabalho do BC já contemplava uma
desaceleração nas altas taxas de expansão do
consumo. O crédito e a renda real já se
expandem com mais moderação.
A leitura dos dados econômicos não está
sendo fácil para ninguém. Em janeiro, quando
se avolumavam evidências de que a inflação
estava se tornando mais alta e resistente, ainda
havia economistas influentes no mercado
prevendo que o Banco Central seria obrigado a
cortar os juros em um ponto percentual, em
face da debilidade do PIB.
Nas semanas que antecederam a divulgação
dos dados do IBGE sobre o PIB do quarto
trimestre de 2012, poucos analistas do setor
privado esperavam que os investimentos
fossem voltar a crescer, rompendo quatro
períodos seguidos de contração.
O Banco Central tem afirmado que os
indicadores antecedentes apontam para a
continuidade da expansão dos
investimentos. Mas só os dados do PIB do
primeiro trimestre, a serem divulgados em 29
de maio, poderão confirmar essa visão.
O panorama internacional também é
cercado de incertezas. O Japão anunciou
recentemente que irá duplicar a base
monetária em dois anos. Dados sobre o
desemprego nos Estados Unidos apontaram
criação de vagas abaixo do esperado em março,
levantando dúvidas sobre o ritmo da
recuperação. O Banco Central do México cortou
os juros básicos em 0,5 ponto percentual às
vésperas de a alta de preços estourar o teto
admitido no regime de metas de inflação.
O manejo cauteloso dos instrumentos de
política monetária, porém, não deve
significar leniência com a inflação e é
essencial para assegurar a continuidade do
crescimento da economia. O IPCA acumula
inflação de 6,59% nos 12 meses encerrados
em março, acima do teto de 6,5% definido
para o ano-calendário de 2013.
A alta generalizada de preços encurta os
horizontes de planejamento das famílias e
empresas, derruba consumo e investimento. O
Banco Central, porém, deve seguir atento a um
balanço de risco que, de um lado, tem a inflação
alta e, de outro, a baixa expansão do PIB.
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Banco Central (BC) vem dando
indicações cada vez mais fortes
do início de um novo ciclo de
aperto monetário. Se a decisão
for por efetivamente subir os
juros básicos, a fragilidade da atividade
econômica recomenda que o processo seja
conduzido com a mesma cautela que
caracterizou a estratégia do Comitê de
Política Monetária (Copom) até agora.
Embora existam evidências de que a
economia brasileira finalmente entrou num
ciclo de expansão gradual, esse cenário ainda
é cercado por incertezas. Sua concretização
depende, em boa medida, da transmissão dos
estímulos monetários introduzidos desde
fins de 2011, que atuam de forma defasada.
O Produto Interno Bruto (PIB) é uma variável
essencial nas decisões sobre juros, não porque o
Copom tenha uma meta para o crescimento,
mas porque o grau de aquecimento da
economia tem repercussões efetivas sobre a
inflação, como disse o diretor de política
econômica do Banco Central, Carlos Hamilton
de Araújo, na divulgação do relatório de
inflação de março, ocorrida há três semanas.
Na sexta-feira, o Banco Central publicou o
seu índice de atividade econômica de
fevereiro, o IBC-Br, também conhecido como
o “PIB do BC”. A queda, de 0,52%, ficou em
linha com as projeções dos analistas do
mercado, segundo informações coletadas
pelo Valor Data.
Embora esperado, o dado causa
inquietações. O número é negativo. E pela
enorme discrepância nas projeções do
mercado financeiro, que variavam de queda
de 0,2% e de 1,2%, remanesce entre os
analistas econômicos um altíssimo grau de
incerteza sobre a evolução da atividade.
Dados da Pesquisa Mensal do Comércio
divulgada na semana passada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
apontaram uma queda de 0,4% nas vendas do
chamado comércio restrito (exclui carros e
materiais de construção) entre janeiro e
fevereiro. Como todo indicador de alta
frequência, essa estatística deve ser
interpretada com alguma reserva. Mas não
deixa de ser um sinal amarelo sobre o vigor
do consumo, hoje o principal componente de
sustentação da demanda agregada.
Economistas ouvidos pelo Valor levantam a
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Cautela deve ser a tônica do
BC mesmo se o juro subir

Pouco estímulo ao
inventor ou inovador
explica porque o país é
bom em ciência mas
ruim em tecnologia
Em qualquer país do mundo
elas recebem atenção especial e
proliferam incubadoras para ensinar aos novos empreendedores
a arte de gerenciar sua pequena
nova empresa. As incubadoras
na maioria das vezes fazem parte
de universidades e se destinam a
abrigar por um a três anos as empresas nascentes para que elas
não morram antes da hora. Israel
por exemplo tem quase 400 incubadoras e 7 milhões de habitantes enquanto São Paulo, a
maior cidade do Brasil, com seus
11 milhões de habitantes, tem
apenas uma incubadora que é o
Cietec, localizado dentro do
campus da USP, faz um trabalho
excepcional mas é único.
Em parte devido a essa falta de
incubadoras, a verdade é que não
existe um intercâmbio saudável
entre o mundo acadêmico e o
empresarial em nosso país. Ao
mesmo tempo em que a universidade brasileira precisa ser parabenizada pela produção crescente e expressiva de seus docentes,
que permitiu o lado positivo das
estatísticas referentes à produção científica, é a mesma universidade que não consegue e não
sabe se relacionar com as empre-

sas brasileiras para lhes prover
tecnologia como acontece em
outros países grandes produtores como EUA, Inglaterra, Coreia
e Israel e vários outros.
Nesses países, boa parte da
produção tecnológica vem das
pequenas empresas e, em boa
parte, elas se originaram dentro
das universidades, os chamados
“spin-off ”. Em qualquer análise
vamos verificar que no Brasil há
muito por fazer para aproximar
as universidades das empresas.
Claro que uma parte do problema é cultural e isso não pode
ser esquecido na busca da solução. O Brasil herdou a tradição
europeia do cientista como acadêmico e não o modelo americano do cientista inventor e empresário. Para um pesquisador universitário, o fato de ter ligação
com a indústria é considerado
prostituição pelos colegas. Lamentavelmente, o que tem impedido a solução desta questão é
que em ambos os lados muitos
negam a existência do problema.
Qual a saída? Incentivos para os
dois lados passarem a se relacionar. Essa é uma das razões do sucesso do modelo coreano principalmente nesta área. Os professores que conseguirem fazer acordos
com as empresas para desenvolverem suas pesquisas precisam ser
premiados e as empresas que
apoiarem a universidade merecem
isenções tributárias.
Há poucos dias o Senado aprovou a criação do Ministério da Pequena Empresa e a presidente
Dilma está para indicar seu titular. Este novo ministro começaria
muito bem sua atuação se logo
de início reconhecesse a importância do problema da falta de
sintonia entre universidade e pequenas empresas e poderia perfeitamente se dedicar a priorizar
a construção desta ponte .
Muitos países galgaram seu
desenvolvimento calcados no suporte que suas academias deram
ao mundo empresarial mas nós
estamos muito atrasados nestas
questões . Se queremos nos destacar como um país importante
na geração de inovação então temos que reverter essa situação
urgentemente.
Paulo Feldmann é professor da FEA
USP, presidente do Conselho da Pequena
Empresa da Fecomércio, membro do
Conselho da Cidade e diretor da Câmara
de Comércio Brasil Israel.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.

