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Arezzo é destinada à pesquisa
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da receita líquida é quanto a Natura investe em P&D atualmente

Já havia algumas multinacionais atuando como L’Oréal e
Avon e inovar era a forma de
entrarno mercado.O nome Natura já foi algo diferente em
uma época em que não se falava tanto de proteção ao meio
ambiente nem do conceito
mais amplo de sustentabilidade”, explica Pedro Luiz Passos.
A empresa investe atualmente 3% da receita líquida em Pesquisae Desenvolvimento.O desenvolvimento de produtos ligados à biodiversidade brasileira é o mote da companhia desde 1997. Segundo Passos, uma
MP em 2001 tem dificultado as
pesquisas ligadas ao patrimônio genético brasileiro e a companhia tem lutado para que haja alteração. “Para pesquisar
castanha ou buriti, há necessidade de autorização prévia de
um organismo (Conselho de
Gestão do Patrimônio Genético). Isso é um problema para a
Natura e para outras empresas
porque impede que o país que
tem a maior biodiversidade do
mundo faça pesquisas para de-
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do faturamento da Bematech vai
para inovação

imposto de renda. “Em vez de
investir diretamente na empresa, os recursos iriam para fundos e gestores especializados
selecionariam os projetos para
aportar os recursos.”
Diferencial competitivo. A Na-

tura iniciou suas atividades em
1969 com a inovação muito forte dentro de sua estratégia de
negócios. “Investimos na época algo como R$ 10 mil de hoje.
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A inovação é uma das principaissaídasparareverter problemas que o Brasil enfrenta hoje
como o crescente déficit na balança comercial e a queda da representatividade da indústria
no Produto Interno Bruto
(PIB), avaliaram líderes de
grandes empresas inovadoras
no País no Fórum Estadão de
Investimentosem Inovaçãopara a Competitividade. Na visão
deles, o setor privado ainda não
investe o suficiente em pesquisa e desenvolvimento (P&D).
Na média, a indústria destina
menos de 1% de sua receita.
“Talvezeusejaumpoucoprovocativo, mas quando digo que
a inovação no Brasil é baixa é
porque a competição é pequena. Muitas empresas se apoiaram no mercado interno, grande e relativamente fechado para o comércio exterior e, dessa
forma,não tiveram a necessidade de inovar, com honrosas exceções”, avaliou o copresiden-
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te do Conselho de Administração da Natura, Pedro Luiz Passos. Segundo ele, o governo deveria aprimorar a articulação
entre as políticas de inovação e
as de comércio exterior, além
deacelerar tratados internacionais.
Na visão do presidente da
Fras-le e membro do comitê
executivo das empresas Randon, Daniel Raul Randon, apesar de haver mais recursos públicos disponíveis para financiara inovação,aspequenasempresas ainda têm dificuldades
para acessá-los e necessitam de
mais suporte. “É fundamental
o apoio via universidades, fundos e investidores anjo.”
No evento, o presidente do
conselho de Administração da
Bematech, Wolney Betiol, defendeu um mecanismo de estímulo ao investimento de risco
nos moldes da Lei Rouanet, de
incentivo à cultura. Essa seria
uma forma de atrair a população para investir em empresas
inovadoras com alto potencial,
com o benefício de dedução do
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Debate. É consenso entre participantes do fórum a necessidade de investir em pesquisa para aumentar a competitividade
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Inovação pode, na visão de executivos,
ajudar a reverter déficit comercial
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Brasil
precisa
de mais
pesquisa

senvolver alimentos, medicamentos e cosméticos”, critica.
Fundada em 1972, a Arezzo,
fabricante de calçados para público feminino, cresceu ao longo dos anos por ter focado o
desenvolvimento de produtos
e a gestão de sua marca. “Para
seter uma ideia, em 2012 desenvolvemos11,5 miltiposde calçados”, afirma o presidente do
grupo Arezzo, Alexandre Birman. A Arezzo mantém uma
área de 14 mil metros quadrados destinada para a criação de
novos modelos. No ano passado,foram 60 mil pares de amostras antes de se chegar aos produtos finais. Além disso, a empresa busca atrair talentos para a área e 7% da folha de pagamentos é destinada à área de
P&D.
Apesar de o setor calçadista
ter sofrido com a concorrência
chinesa e o governo ter adotadomedidas de proteção de mercado, a empresa manteve-se
forte. Destino diferente de outros fabricantes, que iniciaram
as atividades nas décadas de 70
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Um dos problemas são as garantias exigidas nos empréstimos das linhas públicas de financiamento. “Principalmente
empresas pequenas e médias
não têm bens para oferecer em
garantia”, disse Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria
(CNI). “Uma carta de fiança
bancária custa 3% do valor do
projeto.”As linhas decréditoda
Finep têm juros de 2,5% a 5% ao
ano.
O presidente da Finep, Glauco Arbix, afirmou que dificilmente pequenas e médias empresas pedem financiamento à
inovação. “Elas costumam procurareditaisdesubvenção”,disse Arbix, referindo-se às linhas
não reembolsáveis. Ele destacou que esse tema de garantias
a empréstimos está além da alçada da Finep. “Escrevemos
uma nota técnica ao Ministério
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Cada vez mais, empresas
brasileiras consideram
essencial a inovação, mas
políticas públicas
precisam de ajustes
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Apesar de avanços, persistem obstáculos à inovação
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Nunca houve tanto recurso públicoparainvestimento eminovação. Mas isso não quer dizer
que ficou fácil ter acesso a esse
dinheiro. Na terça-feira, 4, no
Fórum Estadão Investimentos
em Inovação para a Competitividade, empresários comentaramdeficiências que aindaexistemnapolíticapúblicadeincentivo à inovação, em painel que
também contou com a participação da Agência Brasileira da
Inovação (Finep) e do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

Iniciativa. Governo e empresas veem como prioritário o investimento em inovação
daFazenda ejátivemos duasrodadas de conversas.”
João Carlos Ferraz, diretor
do BNDES, reconheceu que essa questão das garantias é complicada. “Banco é banco”, disse
Ferraz. “O assunto é complicado porque o objeto do financiamentonão é tangível.” Segundo
ele,emlinhas parasetores espe-

cíficos, como Prosoft (software) e Profarma (farmacêutico),
essa questão de crédito à inovação está mais bem resolvido
que em outras linhas do banco.
“Estamosmudando anossametodologia para valorizar mais o
capital intangível”, afirmou.
Sidney Chameh, sócio da
FGFInvestimentoseconselhei-

ro da Associação Brasileira de
Private Equity e Venture Capital(ABVCap),defendeuque haja uma alíquota diferenciada do
ImpostodeRendaqueincidesobreganhosdecapitaldeinvestimentos de curto e de longo prazos. Atualmente, ambos pagam
15%.
“Deveria haver um tratamen-

e 80, e não resistiram. “O problema é que eles produziam para atender a demanda estrangeira. Quando o Brasil ficou caro, eles perderam competitividade porque não investiram na
inovação de produtos, apenas
na parte industrial”, diz Birman.
Na área de tecnologia da informação, a Bematech toma várias iniciativas desde 2001 para
driblar o crescimento dos chineses no mercado. A companhia passou a ter operações em
Taiwan e na própria China, onde o custo dos componentes é
maisbaixo. Além disso, a Bematech montou um centro de pesquisa e desenvolvimento nos
Estados Unidos, onde os salários de cientistas e técnicos são
menores do que os do Brasil e
não há problemas ligados à legislação trabalhista, permitindo desmobilizar equipes caso
algum projeto não frutifique,
sem o risco de passivos. Historicamente, a Bematech destina
por ano de 5% a 10%do seu faturamento à inovação.

to diferenciado para quem investeemumfundodelongoprazo e para quem investe em aplicações de curto prazo, como
por exemplo, ações da Petrobrás”, disse o investidor. Para
ele, o quadro atual pune quem
tomarisco de longo prazo e, por
isso, é um obstáculo à inovação.
Segundo Pedro Wongtschowski, membro do Conselho
Administrativo do Grupo Ultra, o cenário econômico atual
do País é desfavorável à inovação. “A preocupação principal
das empresas é a sobrevivência,
ainda é o curto prazo”, disse o
executivo. “A empresa não inova para sair no jornal ou para
agradar ao presidente da Finep.
Temos uma cultura de pouco
apetite a risco, até porque, em
décadas passadas, muita gente
que tinha apetite a risco quebrou.”
Ele apontou que os incentivos fiscais de apoio à inovação
são pouco eficazes. “As empresas beneficiadas pela Lei do
Bem são menos de mil.”

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 jun. 2013, Economia & Negócios: Fóruns Estadão Brasil Competitivo, p. H3.
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É hora de fazer
A capacidade de investir em
inovação cresceu muito com
o Plano Inovar Empresa
que foi lançado em março
com R$ 32,9 bi em recursos
✽
●

MARCO ANTONIO
RAUPP

P

assamos os últimos anos discutindo a importância da inovação para a competitividade
de nossas empresas e, por consequência, da economia brasileira.
Essa discussão precisa avançar,
no sentido de se transformar em
ações concretas e abrangentes.
O Brasil acumula experiências
modelares em inovação (vide os reconhecidos exemplos da Embraer,
Embrapa e Petrobrás), nossas empresasjásabemdocaráter estratégico das atividades inovativas, e um
amplo espectro de nossas lideranças(empresariais,acadêmicas,polí-

ticas, sindicais, militares etc.) tem
consciência da importância da inovação para o desenvolvimento do País.
Portanto, já passamos da hora de somente discutir inovação. A hora, agora, é de fazer inovação, de aumentarmos de maneira significativa e rápida
nossa capacidade de gerar inovações
para o mercado. Foi com esse espírito
pragmático que a presidente Dilma
Rousseffliderouaelaboração do Plano
Inova Empresa, que ela mesma lançou
em meados de março, no valor total de
R$ 32,9 bilhões. Esse volume de recursosrealça aconvicçãodogovernofederal de que a inovação é indispensável
para o Brasil e expõe o entendimento
de que o setor público está disposto a
partilhar com as empresas os riscos da
inovação.
Com o Plano Inova Empresa elevouse substancialmente o patamar do investimento à inovação em nosso País.
São mais recursos para crédito, com jurossubsidiados;maisrecursosparasubvenção econômica à inovação, e também para projetos em parceira entre
empresaseinstituiçõesdeciênciaetec-

nologia. Ainda mais, há disposição do
governo em aumentar sua participação
acionária em empresas inovadoras.
A Finep já abriu editais dentro do
Plano Inova Empresa em várias áreas:
aeroespacial e defesa; cadeia agropecuária; nanotecnologia; biotecnologia; TICs; construção sustentável e saneamentoambiental;energiasrenováveis; e saúde.
Além desse esforço explícito e direto do governo em incrementar as atividades inovativas nas empresas, há outroselementosquereforçamaexistência de um ambiente francamente favorável à inovação em nosso País.
Por exemplo, as agendas de inovação do governo, das entidades do setor
industrial e das instituições de ciência
etecnologiatêmobjetivoscomuns.Essa coincidência, não casual, é de extrema relevância, pois nos colocamos todosnomesmobarco,remando namesma direção.
Umcapítulodedestaquenessaagenda comum entre setor industrial, governo e ICTs, é a nossa Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Indus-

trial, a Embrapii, que está em fase de
registro nas repartições públicas competentes e deverá entrar em operação
nos próximos meses.
Ao aliar a demanda empresarial com
a capacidade de nossas instituições de
pesquisa, o papel da Embrapii será trabalhar para a inovação no setor industrial.Paraisso,agovernançada Embrapii seguirá padrões da iniciativa privadaeseudesempenhoserápermanentemente avaliado e aprimorado.
Outro ponto de destaque se refere à
formação de recursos humanos, área
em que o programa Ciência sem Fronteirasserá uma alavanca para o esforço
inovador de nossas empresas: 23 mil
bolsas já foram concedidas e, até o final do ano, chegaremos a 40 mil bolsistas no exterior.
Como o interesse das empresas no
Ciênciasem Fronteiras vem crescendo
cadavezmais,recentementepromovemos mais um aperfeiçoamento no programa. Colocamos no ar o Portal de Estágios e Empregos, para promover o
diálogo entre empresas e os egressos
doprograma.Ouseja,oportalvaifacili-

tar que as empresas interessadas
possam absorver em seus quadros,
rapidamente, os estudantes que estão voltando do exterior.
Por fim, apresento mais um dado
inexorável da disposição do governo federal em colocar a tríade ciência, tecnologia e inovação como eixo do desenvolvimento sustentado
do Brasil: o MCTI é um dos quatro
ministérios (junto com Educação,
Saúde e Desenvolvimento Social)
que ficaram fora do contingenciamento no orçamento federal deste
ano.
Somadas aos incentivos fiscais à
inovação da Lei do Bem, as iniciativas aqui relatadas deixam clara a
disposição do governo federal em
dar um impulso vigoroso e definitivo na inovação no Brasil. Como a
inovação ocorre nas empresas, cabe a elas fazer um esforço correspondente.
✽
É MINISTRO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
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