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Mais do que inflação, juros e
câmbio, o Brasil precisa colo-
car na ordem do dia o debate
sobre como elevar sua produti-
vidade. Do contrário, ficará ca-
da vez mais distante da econo-
mia global, afirma Glauco Ar-
bix, presidente da Agência Bra-
sileira da Inovação (Finep), do
Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovação. Para ele, au-
mentar a produtividade só e
possível com tecnologia e ino-
vação. “Se o Brasil de fato quer
dar passos rumo à sociedade
mais civilizada, tem de seguir
um rumo forçado em direção
às áreas mais intensivas em co-
nhecimento.” À frente da Fi-
nep há dois anos, ele vê avan-
ços por parte do governo e das
empresas, mas ressalta que há
muito a ser feito. “Temos um
déficit gigantesco.” A seguir,
trechos da entrevista.

● Como o Brasil está inserido no
tema da inovação?
Ficamos durante muito tempo
marcados por um debate so-
bre inflação, juros e câmbio,
que é evidentemente relevan-
te, mas a questão-chave para a
economia brasileira é que ela
precisa elevar sua produtivida-
de, do contrário não vai ter
competitividade. E o principal
componente da elevação da
produtividade chama-se tecno-
logia, inovação. Não tem como
fazer de outra forma. Se o Bra-
sil de fato quer dar passos ru-
mo à sociedade mais civiliza-
da, tem de seguir um rumo for-
çado em direção às áreas mais
intensivas em conhecimento.
As empresas são obrigadas a
entrar nas áreas de maior risco
tecnológico, a competir e a in-
vestir em pessoas. Inovação é
ter gente qualificada, é trans-
formar uma ideia em um pro-
duto real no mercado para
agregar valor. Empresa que
inova fatura mais, exporta
mais, paga melhores salários e
cresce mais.

● Que papel tem as empresas?
Muitas vezes as empresas
veem a qualificação como cus-
to extra. Mas uma empresa
com gente preparada tem mais
facilidade para inovar. Nenhu-
ma empresa é uma andorinha
sozinha. Tem aquilo que hoje
se chama de ecossistema de
inovação, por isso os parques
tecnológicos funcionam, pois
quando se agrega, coloca junto
os fornecedores, criam-se ca-

nais de interação. A dissemina-
ção da ideia de inovação é fun-
damental por isso. Põe mais
gente pensando, mais gente an-
tenada para captar ideias, para
transformar. As empresas que
incorporarem em suas estraté-
gias o trabalho com gente mais
qualificada darão um passo gi-
gantesco. Por isso, a questão
da educação é chave.

● Em 2004, quando o sr. presidia
o Ipea, apenas 1,7%, ou 1.200
das 72 mil empresas industriais
do País investia significativamen-
te em pesquisa e desenvolvimen-
to. Mudou esse quadro?
Dados de hoje mostram que há
cerca de 6 mil empresas que
inovam, das quais 2 mil ino-
vam regularmente. Essa reali-
dade muda muito lentamente.
Constatamos, porém, que um
número crescente de empre-
sas passou a incorporar a ino-
vação na sua estratégia, o que
não ocorria antes.

● Não é uma mudança pequena
para quase uma década?
São números difíceis de com-
parar, mas se você perguntar
para um pesquisador ele vai di-
zer que é pequeno. E vai conti-
nuar assim por um longo perío-
do porque temos um déficit gi-
gantesco. Esse é um problema-
chave na economia brasileira,

que é pouco inovadora. Tem
um milhão de explicações para
isso, economia fechada, prote-
cionismo, tutela do Estado,
maus hábitos, cultura fraca,
aversão a um risco maior, cus-
to gigantesco, falta de infraes-
trutura, impostos. O que pro-
curo olhar é que as coisas es-
tão mudando. Há uma coinci-
dência de agenda entre o em-
presariado e o governo.

● Por que demora a mudar?
O custo é arriscado. Há um te-
mor, pois inovação é uma
transformação. Mudar não é fá-
cil. As indústrias mais tradicio-
nais tendem a se transformar
mais lentamente. No Brasil tu-
do demora mais. O custo é al-
to, a economia brasileira não é
amigável à inovação, não remu-
nera à altura, coloca obstácu-
los grandes para as empresas.

● Quais obstáculos?
Vou falar daquilo que está fora
da empresa: carga tributária,
burocracia, infraestrutura,
transporte, comunicação. Tu-
do isso é um peso grande. Mas
há um dado interessante, que
marca nossa conjuntura. Tradi-
cionalmente, quando a econo-
mia vai para a frente, aumenta
a demanda por crédito. Se a
economia se retrai, diminui.
Nos dois últimos anos de cres-

cimento mais baixo, a deman-
da da Finep é crescente. Não
sei se é sustentável, mas vejo
claramente uma mudança de
mentalidade. Não se encontra
um empresário que não reco-
nheça a importância da inova-
ção, mesmo que inove pouco.

● Qual o papel do governo e da
Finep nesse cenário?
A presidente Dilma Rousseff
tem deixado claro que esta é
uma questão-chave para o País
e para as instituições de gover-
no. Por isso recebemos recur-
sos novos. Eu assumi a Finep
em fevereiro de 2011 e, desde
então, o orçamento mais que
triplicou. Neste ano, estamos
chegando a R$ 7,5 bilhões.
Tem também o Inova Empre-
sa, pacote de R$ 32,9 bilhões
lançado em março para apoio
à inovação, a serem aplicados
em dois anos.

● Qual a diferença entre os gover-
nos Lula e Dilma na discussão da
inovação?
Acho que as condições políti-
cas do governo atual são me-
lhores que no anterior. Tem
mais gente comprometida
com a inovação de maneira
mais consistente. As entidades
empresariais são mais exigen-
tes. O Brasil e o governo estão
mais maduros. Há ainda muita

confusão na questão de quem
apoiar. Você define os setores-
chave e de repente tem mil re-
gimes automotivos. Há sem-
pre um descompasso e, às ve-
zes, acho que exageram.

● Quais setores são prioritários?
No Inova Empresa adotamos
programas para os setores-
chave da economia, e de for-
ma associada com outras ins-
tituições. Na área de petró-
leo, por exemplo, atuamos
com o BNDES e a Petrobrás.
É um comitê único com uma
porta única de entrada. As em-
presas apresentam seus proje-
tos e avaliamos quanto é cré-
dito, quanto é subvenção. Na
execução é feita a partilha e
cada agência executa à sua
maneira, com suas regras. Co-
meçamos a fazer isso com o
programa do etanol de segun-
da geração e melhoramos pa-
ra fazer o Inova Petro, que é
para o petróleo e áreas especí-
ficas de tecnologia com defi-
ciências grandes. Lançamos o
Inova Energia e o Inova Saú-
de. São os setores prioritários
do governo brasileiro defini-
dos pela política industrial
Brasil Maior, que inclui tam-
bém o aeroespacial e a defesa
e a agricultura.

● O tema da falta de competitivi-
dade voltou à tona por causa dos
resultados ruins da balança co-
mercial?
Essa discussão sempre precisa
estar na pauta. É bom desta-
car, contudo, que não há falta
de competitividade em tudo.
O País tem dificuldade nas
áreas de alto valor agregado.
Mas no agronegócio ainda é
imbatível. No etanol, tem um
desempenho especial. Em to-
das as áreas de commodity o
Brasil reina bem. Também têm
empresas de destaque, como
Embraer, Weg, Braskem, Ode-
brecht. É um número pequeno
comparado com o universo de
empresas brasileiras, mas está
melhorando. Por exemplo, es-
tamos colocando pela primei-
ra vez empresas brasileiras nas
áreas mais sensíveis de tecno-
logia do pré-sal. Estão fazendo
sistemas de válvulas hipercom-
plexos, trabalhando materiais,
trabalhando o que chamam de
árvore de natal, que é toda a es-
trutura. Estão entrando até na
área de sismografia, dominada
pelos franceses.

● Qual o setor que mais avançou?
No setor de fármacos, as em-
presas brasileiras cresceram
muito com os genéricos. São
empresas grandes, capitaliza-
das, mas ao mesmo tempo de-
senvolvem pouca atividade de
inovação e P&D. Há uns cinco
anos, contudo, começaram a
entrar mais pesado nessa dis-

cussão. Hoje, querem se jun-
tar para competir. Elas que-
rem entrar em áreas mais espe-
cíficas de conhecimento, fazer
pesquisas. Definiram como
prioridade os biofármacos (li-
gados a produtos naturais),
vistos como a nova fronteira
do mundo. Os custos da indús-
tria farmacêutica cresceram
brutalmente. Para lançar um
medicamento gasta-se em mé-
dia US$ 1 milhão. Só as gran-
des, como Pfizer e Glaxo con-
seguem. Ao mesmo tempo há
um decréscimo gigantesco de
produtos novos. Tem maquia-
gem de velhos. Entrar na rota
dos biofármacos abriu uma ja-
nela para as brasileiras. A
Aché, a Hypermarcas e Cristá-
lia fizeram um movimento de
se juntar, estão montando con-
glomerados e entrando mais
pesado na área de pesquisa.
Elas perceberam que se fica-
rem restritas ao que já fazem
vão ser misturadoras de pó,
vão continuar importando os
princípios ativos dos genéri-
cos da China, da Índia e só
misturar aqui.

● Qual setor está mais atrasado?
Uma área ultrassensível é a de
saúde, que é preciosa para nós
não só pelo valor industrial,
mas porque diz respeito à nos-
sa população. Importamos pra-
ticamente todos os equipamen-
tos médicos. Temos 27 mi-
lhões de pessoas com deficiên-
cia no Brasil e temos dificulda-
des em fazer cadeira de rodas.

● Há algum projeto para incluir
mais as pequenas empresas?
Dentro do Inova Empresa, te-
mos um programa de R$ 1,2 bi-
lhão para descentralizar o cré-
dito. Já credenciamos cinco
bancos no Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná. Esse
ano vamos credenciar dez
bancos para cobrir o Brasil in-
teiro e o ano que vem quere-
mos chegar a 17 bancos. A em-
presa vai buscar crédito nes-
ses bancos em vez de ir à Fi-
nep. Isso é importante por-
que permite às pequenas aces-
so de melhor qualidade, pois
muitas vezes elas já são clien-
tes desses bancos.

● Qual o prazo para aprovação
de projetos na Finep?
Em 2011, levava 412 dias. Redu-
zimos para 112 dias e, a partir
de julho, serão 30 dias. Esta-
mos montando três grandes in-
dicadores inéditos, em parce-
ria com Serasa, Banco Central,
Ipea, USP, Cedeplar, MIT
(Massachusetts Institute of
Technology) e Ministério da
Inovação da Inglaterra. Nin-
guém tem isso, nem aqui, nem
lá fora. Com as informações
em tempo real, em 30 dias da-
remos retorno ao pedido.

O poder de virar o jogo

E stamos construindo uma cul-
tura mais inovadora no Bra-
sil. Nossa dívida histórica

com a competitividade precisa ser
resgatada, e a inovação é fundamen-
tal para darmos o salto necessário
para colocar o Brasil numa posição
de liderança internacional.

Mais da metade das empresas bra-
sileiras não inova. Estão muito ocu-
padas com a legítima sobrevivência
imediata e não conseguem olhar o
longo prazo, tampouco a competiti-
vidade no curto prazo. Essa não é

uma receita de sucesso e temos de agir
rapidamente. Embora haja compreen-
são crescente sobre a relevância da ino-
vação para o aumento da competitivi-
dade, poucas são as empresas realmen-
te inovadoras. É necessário sinalizar
claramente às empresas que elas po-
dem assumir riscos, que podem ser am-
biciosas, que podem se lançar em no-
vos projetos, porque a política econô-
mica focará no futuro da indústria e da
economia.

O Plano Inova Empresa, recém-
anunciado pelo governo federal, cami-
nha nesse sentido. É um avanço e uma
oportunidade que deve ser aproveita-
da pelas empresas. A integração de ins-
trumentos de fomento a atividades de
P&D, a articulação entre as agências
que financiam a inovação e o estímulo
à inovação nas cadeias produtivas são
aspectos fundamentais que ajudam a
consolidar a inovação no Brasil.

Mas, para o pleno aproveitamento
do plano, alguns cuidados são necessá-
rios. Esse esforço não pode ser pon-

tual. As fontes de recursos para supor-
tar o Inova Empresa devem ser traba-
lhadas numa perspectiva de longo pra-
zo, para garantir a continuidade da mo-
bilização das empresas, das agências
de fomento e das iniciativas de PD&I.
Teremos que avançar na discussão so-
bre os recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico, muito dependente do fundo se-
torial do petróleo, o CT-Petro, hoje,
ameaçado pela discussão dos royalties
do petróleo. Além disso, é necessário
ampliar a base de empresas inovado-
ras, para garantir a competitividade
crescente do Brasil.

Nesse sentido, a desoneração da fo-
lha de pagamento de pesquisadores po-
deria apoiar o Plano Inova Empresa,
contribuindo para a fixação de equipes
de pesquisadores nas empresas e in-
centivando o desenvolvimento de
mais inteligência tecnológica, elemen-
to fundamental para a competitivida-
de das empresas.

Outro ponto importante é a inclu-

são, na Lei do Bem, de empresas que
adotam o regime de lucro presumido
no pagamento de seu Imposto de Ren-
da. Atualmente, apenas as empresas
que seguem o regime do lucro real po-
dem usar os incentivos fiscais para ino-
vação previstos na Lei do Bem. Ambos
os pontos beneficiariam, sobretudo,
as micro e pequenas empresas inova-
doras, estimulando, assim, o adensa-
mento tecnológico das cadeias produ-
tivas no Brasil.

A recém-criada Empresa Brasileira
de Pesquisa e Inovação Industrial (Em-
brapii) permitirá, quando bem-sucedi-
da, transformar ciência em tecnologia,
ajudando a fechar o ciclo da inovação
num de seus elos mais frágeis hoje que
é a transformação de conhecimentos
em negócios. O sucesso da Embrapii
dependerá da agilidade e da flexibilida-
de das instituições de pesquisa, que de-
vem ser capazes de identificar e enten-
der as demandas das empresas. Já as
empresas terão de se adaptar ao modo
de trabalho das instituições de C&T.

Não podemos esquecer que o in-
vestimento em inovação tem resul-
tados principalmente no médio e
longo prazos e que precisamos nos
habituar a medir o impacto das nos-
sas iniciativas. Assim, a sociedade
civil deve acompanhar a evolução
do Inova Empresa, do lançamento
dos editais à contratação dos proje-
tos, da elaboração dos projetos à co-
locação das inovações no mercado.
Esse acompanhamento atento e
construtivo será parte importante
da contribuição da sociedade ao su-
cesso do plano.

Estamos caminhando na direção
correta. Temos de fazê-lo numa ve-
locidade maior. O Brasil está bem
posicionado nesse contexto: desta-
que para a produção de bens intensi-
vos em recursos naturais com poten-
cial de construirmos uma economia
dinâmica e sustentável e de cresci-
mento ancorado num mercado in-
terno promissor. Por meio da inova-
ção asseguraremos os próximos pas-
sos dessa caminhada.
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É preciso que as empresas
tenham segurança de que
podem assumir riscos porque
a política econômica vai
focar o futuro da indústria
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Fóruns Estadão BRASIL COMPETITIVO

‘Nossa economia tem de ser mais inovadora’
Glauco Arbix, presidente da Agência Brasileira da Inovação (Finep)

Peso. À frente da Finep há dois anos, Glauco Arbix conta que o orçamento quase triplicou

●✽
CARLOS EDUARDO
CALMANOVICI

Para Arbix, o País tem de
elevar a produtividade
e o principal componente
para isso chama-se
tecnologia, 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. H4.




