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É hora de fazer

Renato Cruz

Nunca houve tanto recurso pú-
blico para investimento em ino-
vação. 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 Competiti-
vidade, empresários comenta-
ram deficiências que ainda exis-
tem na política pública de incen-
tivo à inovação, em painel que
também contou com a partici-
pação da Agência Brasileira da
Inovação (Finep) e do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

Um dos problemas são as ga-
rantias exigidas nos emprésti-
mos das linhas públicas de fi-
nanciamento. “Principalmente
empresas pequenas e médias
não têm bens para oferecer em
garantia”, disse Robson Andra-
de, presidente da Confedera-
ção Nacional da Indústria
(CNI). “Uma carta de fiança
bancária custa 3% do valor do
projeto.” As linhas de crédito da
Finep têm juros de 2,5% a 5% ao
ano.

O presidente da Finep, Glau-
co Arbix, afirmou que dificil-
mente pequenas e médias em-
presas pedem financiamento à
inovação. “Elas costumam pro-
curar editais de subvenção”, dis-
se Arbix, referindo-se às linhas
não reembolsáveis. Ele desta-
cou que esse tema de garantias
a empréstimos está além da al-
çada da Finep. “Escrevemos
uma nota técnica ao Ministério

da Fazenda e já tivemos duas ro-
dadas de conversas.”

João Carlos Ferraz, diretor
do BNDES, reconheceu que es-
sa questão das garantias é com-
plicada. “Banco é banco”, disse
Ferraz. “O assunto é complica-
do porque o objeto do financia-
mento não é tangível.” Segundo
ele, em linhas para setores espe-

cíficos, como Prosoft (softwa-
re) e Profarma (farmacêutico),
essa questão de crédito à inova-
ção está mais bem resolvido
que em outras linhas do banco.
“Estamos mudando a nossa me-
todologia para valorizar mais o
capital intangível”, afirmou.

Sidney Chameh, sócio da
FGF Investimentos e conselhei-

ro da Associação Brasileira de
Private Equity e Venture Capi-
tal (ABVCap), defendeu que ha-
ja uma alíquota diferenciada do
Impostode Renda que incide so-
bre ganhos de capital de investi-
mentos de curto e de longo pra-
zos. Atualmente, ambos pagam
15%.

“Deveria haver um tratamen-

to diferenciado para quem in-
veste em um fundo de longo pra-
zo e para quem investe em apli-
cações de curto prazo, como
por exemplo, ações da Petro-
brás”, disse o investidor. Para
ele, o quadro atual pune quem
toma risco de longo prazo e, por
isso, é um obstáculo à inovação.

Segundo Pedro Wongts-
chowski, membro do Conselho
Administrativo do Grupo Ul-
tra, o cenário econômico atual
do País é desfavorável à inova-
ção. “A preocupação principal
das empresas é a sobrevivência,
ainda é o curto prazo”, disse o
executivo. “A empresa não ino-
va 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 que-
brou.”

Ele apontou que os incenti-
vos fiscais de apoio à inovação
são pouco eficazes. “As empre-
sas beneficiadas pela Lei do
Bem são menos de mil.”

P assamos os últimos anos dis-
cutindo a importância da ino-
vação para a competitividade

de nossas empresas e, por conse-
quência, 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 re-
conhecidos exemplos da Embraer,
Embrapa e Petrobrás), nossas em-
presas já sabem do caráter estratégi-
co das atividades inovativas, e um
amplo espectro de nossas lideran-
ças (empresariais, acadêmicas, polí-

ticas, sindicais, militares etc.) tem
consciência da importância da inova-
ção para o desenvolvimento do País.

Portanto, já passamos da hora de so-
mente discutir inovação. A hora, ago-
ra, é de fazer inovação, de aumentar-
mos de maneira significativa e rápida
nossa capacidade de gerar inovações
para o mercado. Foi com esse espírito
pragmático que a presidente Dilma
Rousseff liderou a elaboração do Plano
Inova Empresa, que ela mesma lançou
em meados de março, no valor total de
R$ 32,9 bilhões. Esse volume de recur-
sos realça a convicção do governo fede-
ral 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 elevou-
se substancialmente o patamar do in-
vestimento à inovação em nosso País.
São mais recursos para crédito, com ju-
rossubsidiados; maisrecursos parasub-
venção econômica à inovação, e tam-
bém para projetos em parceira entre
empresase instituições de ciênciae tec-

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 agrope-
cuária; nanotecnologia; biotecnolo-
gia; TICs; construção sustentável e sa-
neamento ambiental; energias renová-
veis; e saúde.

Além desse esforço explícito e dire-
to do governo em incrementar as ativi-
dades inovativas nas empresas, há ou-
tros elementos que reforçam a existên-
cia de um ambiente francamente favo-
rável à inovação em nosso País.

Por exemplo, as agendas de inova-
ção do governo, das entidades do setor
industrial e das instituições de ciência
e tecnologia têm objetivos comuns. Es-
sa coincidência, não casual, é de extre-
ma relevância, pois nos colocamos to-
dos no mesmo barco, remando na mes-
ma direção.

Um capítulo de destaque nessa agen-
da comum entre setor industrial, go-
verno e ICTs, é a nossa Empresa Brasi-
leira de Pesquisa e Inovação Indus-

trial, a Embrapii, que está em fase de
registro nas repartições públicas com-
petentes 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 tra-
balhar para a inovação no setor indus-
trial. Para isso, a governança da Embra-
pii seguirá padrões da iniciativa priva-
da e seu desempenho será permanente-
mente avaliado e aprimorado.

Outro ponto de destaque se refere à
formação de recursos humanos, área
em que o programa Ciência sem Fron-
teiras será uma alavanca para o esforço
inovador de nossas empresas: 23 mil
bolsas já foram concedidas e, até o fi-
nal do ano, chegaremos a 40 mil bolsis-
tas no exterior.

Como o interesse das empresas no
Ciência sem Fronteiras vem crescendo
cada vez mais, recentemente promove-
mos mais um aperfeiçoamento no pro-
grama. Colocamos no ar o Portal de Es-
tágios e Empregos, para promover o
diálogo entre empresas e os egressos
do programa. Ou seja, o portal vai facili-

tar que as empresas interessadas
possam absorver em seus quadros,
rapidamente, os estudantes que es-
tão voltando do exterior.

Por fim, apresento mais um dado
inexorável da disposição do gover-
no federal em colocar a tríade ciên-
cia, tecnologia e inovação como ei-
xo do desenvolvimento sustentado
do Brasil: o MCTI é um dos quatro
ministérios (junto com Educação,
Saúde e Desenvolvimento Social)
que ficaram fora do contingencia-
mento no orçamento federal deste
ano.

Somadas aos incentivos fiscais à
inovação da Lei do Bem, as iniciati-
vas aqui relatadas deixam clara a
disposição do governo federal em
dar um impulso vigoroso e definiti-
vo na inovação no Brasil. Como a
inovação ocorre nas empresas, ca-
be a elas fazer um esforço corres-
pondente.
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Apesar de avanços, persistem obstáculos à inovação

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
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Fóruns Estadão BRASIL COMPETITIVO

Brasil
precisa
de mais
pesquisa
Inovação pode, na visão de executivos,
ajudar a reverter déficit comercial

Debate. É consenso entre participantes do fórum a necessidade de investir em pesquisa para aumentar a competitividade
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A inovação é uma das princi-
pais saídas para reverter proble-
mas que o Brasil enfrenta hoje
como o crescente déficit na ba-
lança comercial e a queda da re-
presentatividade da indústria
no Produto Interno Bruto
(PIB), avaliaram líderes de
grandes empresas inovadoras
no País no Fórum Estadão de
Investimentos em Inovação pa-
ra a Competitividade. Na visão
deles, o setor privado ainda não
investe o suficiente em pesqui-
sa e desenvolvimento (P&D).
Na média, a indústria destina
menos de 1% de sua receita.

“Talvez eu seja um pouco pro-
vocativo, mas quando digo que
a inovação no Brasil é baixa é
porque a competição é peque-
na. Muitas empresas se apoia-
ram no mercado interno, gran-
de e relativamente fechado pa-
ra o comércio exterior e, dessa
forma, não tiveram a necessida-
de de inovar, com honrosas ex-
ceções”, avaliou o copresiden-

te do Conselho de Administra-
ção da Natura, Pedro Luiz Pas-
sos. Segundo ele, o governo de-
veria aprimorar a articulação
entre as políticas de inovação e
as de comércio exterior, além
de acelerar tratados internacio-
nais.

Na visão do presidente da
Fras-le e membro do comitê
executivo das empresas Ran-
don, Daniel Raul Randon, ape-
sar de haver mais recursos pú-
blicos disponíveis para finan-
ciar a inovação, as pequenas em-
presas ainda têm dificuldades
para acessá-los e necessitam de
mais suporte. “É fundamental
o apoio via universidades, fun-
dos e investidores anjo.”

No evento, o presidente do
conselho de Administração da
Bematech, Wolney Betiol, de-
fendeu um mecanismo de estí-
mulo ao investimento de risco
nos moldes da Lei Rouanet, de
incentivo à cultura. Essa seria
uma forma de atrair a popula-
ção para investir em empresas
inovadoras com alto potencial,
com o benefício de dedução do

imposto de renda. “Em vez de
investir diretamente na empre-
sa, os recursos iriam para fun-
dos e gestores especializados
selecionariam os projetos para
aportar os recursos.”

Diferencial competitivo. A Na-
tura iniciou suas atividades em
1969 com a inovação muito for-
te dentro de sua estratégia de
negócios. “Investimos na épo-
ca algo como R$ 10 mil de hoje.

Já havia algumas multinacio-
nais atuando como L’Oréal e
Avon e inovar era a forma de
entrar no mercado. O nome Na-
tura já foi algo diferente em
uma época em que não se fala-
va tanto de proteção ao meio
ambiente nem do conceito
mais amplo de sustentabilida-
de”, explica Pedro Luiz Passos.

A empresa investe atualmen-
te 3% da receita líquida em Pes-
quisa e Desenvolvimento. O de-
senvolvimento de produtos li-
gados à biodiversidade brasilei-
ra é o mote da companhia des-
de 1997. Segundo Passos, uma
MP em 2001 tem dificultado as
pesquisas ligadas ao patrimô-
nio genético brasileiro e a com-
panhia tem lutado para que ha-
ja alteração. “Para pesquisar
castanha ou buriti, há necessi-
dade de autorização prévia de
um organismo (Conselho de
Gestão do Patrimônio Genéti-
co). 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-

senvolver alimentos, medica-
mentos e cosméticos”, critica.

Fundada em 1972, a Arezzo,
fabricante de calçados para pú-
blico feminino, cresceu ao lon-
go dos anos por ter focado o
desenvolvimento de produtos
e a gestão de sua marca. “Para
se ter uma ideia, em 2012 desen-
volvemos 11,5 mil tipos de calça-
dos”, afirma o presidente do
grupo Arezzo, Alexandre Bir-
man. A Arezzo mantém uma
área de 14 mil metros quadra-
dos destinada para a criação de
novos modelos. No ano passa-
do, foram 60 mil pares de amos-
tras antes de se chegar aos pro-
dutos finais. Além disso, a em-
presa busca atrair talentos pa-
ra a área e 7% da folha de paga-
mentos é destinada à área de
P&D.

Apesar de o setor calçadista
ter sofrido com a concorrência
chinesa e o governo ter adota-
do medidas de proteção de mer-
cado, a empresa manteve-se
forte. Destino diferente de ou-
tros fabricantes, que iniciaram
as atividades nas décadas de 70

e 80, e não resistiram. “O pro-
blema é que eles produziam pa-
ra atender a demanda estran-
geira. Quando o Brasil ficou ca-
ro, eles perderam competitivi-
dade porque não investiram na
inovação de produtos, apenas
na parte industrial”, diz Bir-
man.

Na área de tecnologia da in-
formação, a Bematech toma vá-
rias iniciativas desde 2001 para
driblar o crescimento dos chi-
neses no mercado. A compa-
nhia passou a ter operações em
Taiwan e na própria China, on-
de o custo dos componentes é
mais baixo. Além disso, a Bema-
tech montou um centro de pes-
quisa e desenvolvimento nos
Estados Unidos, onde os salá-
rios de cientistas e técnicos são
menores do que os do Brasil e
não há problemas ligados à le-
gislação trabalhista, permitin-
do desmobilizar equipes caso
algum projeto não frutifique,
sem o risco de passivos. Histo-
ricamente, a Bematech destina
por ano de 5% a 10% do seu fatu-
ramento à inovação.

Iniciativa. Governo e empresas veem como prioritário o investimento em inovação

● Exemplos

Cada vez mais, empresas
brasileiras consideram
essencial a inovação, mas
políticas públicas
precisam de ajustes
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3%
da receita líquida é quanto a Natu-
ra investe em P&D atualmente

7%
da folha de pagamentos da
Arezzo é destinada à pesquisa

5% a 10%
do faturamento da Bematech vai
para inovação
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 jun. 2013, Economia & Negócios: Fóruns Estadão Brasil Competitivo, p. H3.




