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que se passa na Índia e China, por
exemplo, onde os centros de pesquisa visam aproveitar os recursos
humanos mais baratos do que nas
matrizes", diz Nicolsky.
Entre as áreas de maior interesse
no momento estão tecnologia da
informação e petróleo e gás, mas o
movimento é generalizado - como
prova a Boeing, que anunciou em
abril a escolha do Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP) para
instalação de seu centro brasileiro
de pesquisa e tecnologia, previsto
para ser inaugurado neste ano. Será
o sexto centro de pesquisa avançada da empresa fora dos Estados
Unidos e concentrará seu trabalho
em biocombustíveis sustentáveis
para aviação, gestão avançada de
tráfego aéreo, metais e biomateriais
de última geração e tecnologias de
suporte e de serviços.
No setor de TI, três empresas
anunciaram a criação de centros
de pesquisa no país nos últimos
12 meses: Intel, Cisco e Microsoft.
"Essas companhias têm interesse
em desenvolver tecnologias específicas para o Brasil, que posteriormente poderão ser usadas na
Índia, China, Rússia, Leste Europeu
e América Latina", diz Souza, do
MDIC. O Laboratório de Tecnologia
Avançada que a Microsoft Research
Internacional prevê inaugurar em
dezembro no Rio de Janeiro será o
primeiro centro global de P&D na
área de software do país e a quarta
unidade da empresa no mundo.
Seu objetivo será buscar a recuperação de informação, considerando a estrutura das páginas locais,
as formas de produção de conteúdos e os hábitos de navegação dos
usuários brasileiros.
Na área de óleo e gás, a exploração de petróleo na camada do
pré-sal está atraindo várias empresas para o Parque Tecnológico
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), na Ilha do Fundão.
É o caso da GE, que está montando
no local seu Centro de Pesquisas
Global, o primeiro da multinacional na América Latina, com
investimentos de R$ 500 milhões
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começou em 2009, acentuou-se nos
últimos 12 meses. "Temos percebido que o interesse cresce a cada
ano", afirma.
Na visão de Souza, na escolha de
um país para montar seu centro de
pesquisa as multinacionais levam
em conta três aspectos, começando
pela qualificação e disponibilidade
de recursos humanos com custos
competitivos e qualidade de pesquisa. Outro ponto é o apoio governamental ã atração de poios tecnológicos. "Alguns países são muito agressivos, geralmente os menores, que
têm grande interesse em atrair centros de inovação", diz Souza, acrescentando que o terceiro aspecto de
maior interesse em relação ao Brasil
é o mercado. "Esse é o principal motivo que está levando as empresas a
instalar centros de P&D no país."

Também o presidente da Associação Nacional de Pesquisa e
Desenvolvimento das Empresas
Inovadoras (Anpei), Carlos Eduardo Calmanovici, acha que o Brasil
está criando um ambiente cada vez
mais interessante para a atração de
centros de P&D. "O país tem boas
universidades, infraestrutura física
e pessoal capacitado, além de um
mercado não só de consumidores
finais, mas também de indústrias
com potencial para consumir inovações", diz.
Já para Roberto Nicolsky, diretor-geral da Sociedade Brasileira
Pró-Inovação Tecnológica (Protec),
a principal razão que orienta a instalação de centros de pesquisa no
Brasil é a customização de produtos. "É uma questão de tamanho
de mercado, um viés diferente do
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por instalar um centro global de
P&D de uma empresa multinacional não é um movimento aleatório
ou casual. Segundo o executivo,
parte-se sempre de um estudo sistemático e sistêmico que envolve
tamanho do mercado, especificidade da tecnologia requerida nas
soluções para a região e competências locais, tanto as da subsidiária local quanto as dos possíveis
parceiros externos, como universidades e institutos de pesquisa.
"Para qualquer unidade local de
uma multinacional é importante
ter centros de P&D, pois eles permitem que produtos, soluções e
serviços sejam mais rapidamente
adaptados às necessidades dos
clientes da região", diz Dauscha.
Impulsionada pela crescente
demanda por soluções de gerenciamento inteligente de energia
no Brasil e pelo fato de já ter uma
equipe local com experiência nessa
área, em abril do ano passado a Siemens inaugurou em Curitiba (PR)
sua sétima unidade de pesquisas
no país, o Centro de P&D global
para Smart Grid (rede inteligente).
Pesaram também na decisão os
parceiros tecnológicos existentes
na capital paranaense.
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demandas locais em infraestrutura e colaborar para suprir as necessidades e desafios nacionais."
Para o executivo, o Brasil tem
amplo potencial a ser explorado
no campo da inovação, mas precisa de uma base estrutural sólida,
como os novos centros dedicados
a P&D. Ao mesmo tempo, observase aumento de investimentos no
desenvolvimento de tecnologias
adaptadas à realidade brasileira,
com aplicação em diversos segmentos estratégicos. "É seguindo
essa linha que o Brasil tem buscado aprimorar sua posição global em relação à inovação. Prova
disso é o pacote de R$ 30 bilhões
em crédito subsidiado para investimentos em inovação, anunciado
recentemente pela presidente Dilma Rousseff', diz Herd.
A GE também aposta no potencial do Brasil para se transformar
em polo de exportações de "inovação reversa". Ou seja, a alta tecnologia desenvolvida aqui, para atender aos desafios locais, pode ser
exportada para outros países com
o mesmo tipo de necessidade.
Ronald Dauscha, diretor de
inovação e estratégia da Siemens
no Brasil, observa que a decisão
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até 2019 e capacidade para 400
pesquisadores. Com inauguração
prevista para 2014, a unidade já
tem projetos em andamento para
sistemas de bioenergia, sistemas
inteligentes, integração de sistemas e sistemas submarinos destinados às indústrias de petróleo
e gás, energias renováveis, saúde,
transportes, mineração e aviação.
Os recursos para o novo centro fazem parte de um total de US$ 1,3
bilhão que a GE planeja investir no
Brasil até 2016. A americana investe cerca de US$ 6 bilhões por ano
em pesquisa e desenvolvimento
de novas tecnologias.
Segundo Ken Herd, líder do
Centro de Pesquisas Global da GE
no Brasil, a escolha do país, entre
mais de uma centena de nações
em que a empresa opera, levou em
conta a estabilidade econômica local, potencial de desenvolvimento
do país, qualificação da mão de
obra brasileira, oportunidades de
negócios em infraestrutura, maturidade de seus negócios no país
e o relacionamento com clientes
locais. "Com o novo centro, a GE
torna locais a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias,
principalmente para atender às

Fonte: Valor Especial: Inovação, São Paulo, p. 43-45, jul. 2013.

