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Es p e c i a l
Inovação & Parcerias

Ciências da vida é
área promissora para
desenvolver projetos
bilaterais F5

Ponte na América
L a b o rat ó r i o
Binacional
Brasil-EUA vai
ampliar acesso
de cientistas e
p e s q u i s a d o re s
aos centros de
P&D dos dois
países. Por Janes
Ro c h a , para o
Valor, do Rio

C om mais ou menos em-
polgação, a comunidade
de empresas, organiza-

ções e órgãos oficiais ligados à
inovação está apostando na
concretização do Laboratório
Binacional Brasil-Estados Uni-
dos. A iniciativa, que amplia o
acesso de cientistas e pesquisa-
dores aos centros de P&D em
ambos os países, foi discutida
durante a 3a Conferência de
Inovação Brasil-EUA, realizada
quarta e quinta-feira na sede
do BNDES, no Rio.

Uma das mais otimistas com
a ideia é Debora Wince-Smith,
presidente do Conselho de
Competitividade (Council), pa-
ra quem o laboratório será o
ambiente propício aos profis-
sionais que discutem e pesqui-
sam grandes questões que afe-
tam a região, como a interseção
alimento-energia-água e o de-
senvolvimento de materiais
avançados. Também estaria
contemplada a área de ciências
da vida, que permite compre-
ender não só a genética huma-
na, mas produzir medicina cus-
tomizada e adicionar qualida-
de à vida cada vez mais longa
das populações.

Em entrevista ao Va l o r a pre-
sidente do Council disse que a
ideia é interconectar os pontos
fortes de cada lado, criando,
conjuntamente, não só pesqui-
sas, mas novas empresas e
joint-ventures que poderão
atuar globalmente. “Nunca foi
feita uma experiência assim an-
tes, uma entidade como um la-
boratório binacional. Vai ser
complexo e acreditamos que,
baseados nestes dez anos de
trabalho e resultados, estamos
prontos para juntar toda essa
capacidade e enfrentar os gran-
des desafios e oportunidades.”

“Essa rede cria abertura dos
dois lados, ampliando o acesso
a equipamentos e ao desenvol-
vimento de projetos específicos,
seja entre consórcios de empre-
sas ou governos”, diz Mauro
Borges, presidente da Associa-
ção Brasileira de Desenvolvi-
mento Industrial (ABDI). Para
ele, a maior aproximação pro-

movida pela parceria Brasil e
EUA se reflete também em in-
vestimentos de companhias im-
portantes do setor de tecnolo-
gia que estão abrindo centros
de pesquisas em ambos os paí-
ses. Americanas como GE e IBM
trouxeram parte dos seus cen-
tros de P&D para o Brasil en-
quanto as brasileiras To t v s e
Braskem investem em centros
nos Estados Unidos.

Glauco Arbix, presidente da
Financiadora de Estudos e Pro-
jetos (Finep) explicou que a
ideia é a criação de uma plata-
forma, em princípio virtual —
posteriormente pode se trans-
formar em física — que funcio-
naria como interface entre os
dois países, de modo a facilitar o
intercâmbio entre universida-
des, centros de pesquisas e em-
presas dos EUA e Brasil.

“Não está clara ainda qual se-
ria a dinâmica de funcionamen-
to, mas toda a ideia é que as ins-
tituições se credenciem junto a
essa plataforma e adiram a uma
espécie de ‘fast track’, caminho
mais rápido para desenvolver
esses contatos, seja para prepa-
rar investimentos conjuntos, se-
ja na área de P&D e inovação di-
r e t a m e n t e”, diz Arbix.

Segundo o presidente da Fi-
nep, a maior dificuldade de in-
tegração entre os interessados
em pesquisa e inovação hoje é
resultado de desconhecimento
e desinformação. “A gente não
consegue, em cada país separa-
damente, avaliar a capacidade
real instalada, então eu não pos-
so fazer um trabalho na minha
empresa ou numa empresa
americana em relação ao Brasil
na área de sementes ou biotec-
nologia e contar com o trabalho
deles se, quando eu for pedir,
eles dizem que estão ocupados
para pegar o serviço.”

O Laboratório Binacional
ajudaria a acelerar os tempos
do desenvolvimento tecnológi-
cos, ampliando o volume de in-
formações disponíveis sobre a
demanda e a oferta de inova-
ções, serviços e equipamentos,
além dos programas e incenti-
vos governamentais disponí-

veis. O projeto, que segundo
Arbix foi sugerido pelo Coun-
cil, está começando a ser traba-
lhado com o envolvimento di-
reto da embaixadora america-
na Miriam Sapiro, que coman-
da o United States Trade Repre-
sentative (USTR).

Deborah Wince-Smith diz
que o Laboratório Binacional é
um dos resultados concretos
mais significativos do grupo de
inovação Brasil-EUA que nas-
ceu há cerca de dez anos. “Co -
meçamos discutindo o concei-
to de inovação. Agora temos
projetos de pesquisa em áreas
como tecnologia ‘smart grid’
(gestão de consumo de eletrici-
dade), biocombustíveis da pró-
xima geração, transportes ter-
restres e aeroespacial, além de
uma espécie de ‘co-incubação
de empresas”, comenta a exe-
cutiva. Na opinião dela, uma
prova dos avanços e do interes-
se na parceria Brasil-EUA foi a
presença de grandes empresas,
empreendedores, pesquisado-
res das universidades e direto-
res de laboratórios nacionais
ao evento. “Parte do poder des-
sa magia que acontece quando
trabalhamos juntos é porque
todos estão trabalhando para
criar algo e isso é novo.”

Mais cauteloso, o empresário
Jorge Gerdau Johannpeter,
membro do conselho do Movi-
mento Brasil Competitivo
(MBC), lembra que o Brasil ain-
da tem deficiências estruturais
enormes, que tornam arriscada
a integração com países que es-
tão em situação oposta — EUA,
europeus e alguns orientais
campeões em competitividade.
“Nós temos gargalos estruturais
na área tributária e infraestru-
tura logística, ainda temos o
problema regulatório, outros
temas diretamente vinculados
com o da inovação e educação”,
lista Gerdau.

Em seu pronunciamento na
abertura da conferência, Ger-
dau disse que o Brasil tem tido
avanços importantes na educa-
ção, na alfabetização, em pro-
gramas como Pronatec e Ciên-
cia Sem Fronteiras, que são to-

dos iniciativas relevantes, po-
rém deixam a dever na execu-
ção. E falou que com todos os
avanços econômicos e sociais
das últimas duas décadas, ainda
existem “dois Brasis”.

“Temos um Brasil que hoje,
tecnologicamente, fez coisas
fantásticas, a Embraer é sempre
um exemplo extraordinário, a
nossa agricultura tropical, a
própria estrutura do BNDES. De
outro lado temos regiões onde
o analfabetismo funcional atin-
ge 40%, onde uma obra tem que
ser feita duas vezes e um taxista
não consegue tomar nota de
um endereço”, diz Gerdau. “À
medida que temos que fazer in-
tegrações comerciais com eco-
nomias altamente competiti-
vas, se nosso custo Brasil não
for corrigido, nós não competi-
mos”, afirma.

O presidente do BNDES, Lu-
ciano Coutinho, afirmou, ao en-
cerrar a conferência, que o ban-
co apoia iniciativa do Council e
que o país está em um ótimo
momento para fortalecer as ati-
vidades de inovação das empre-
sas brasileiras e estrangeiras que
têm atividades no país. Ao Va -
lor, Coutinho disse que teve
uma reunião com o Comitê de
Orçamento do BNDES antes de
encerrar o encontro, e uma das
pautas foi a perspectiva de ace-
lerar as contratações e desem-
bolsos previstos no Plano Inova
Empresa, ainda em 2013.

“Somos o grande financiador
desse programa. A perspectiva é
que haja um deslanche muito
rápido de contratações e desem-
bolsos já nos próximos meses. E
que se consolidem mais forte-
mente em 2014.”

O Inova Empresa é um plano
de investimento em inovação
do governo federal que prevê a
articulação entre diversos mi-
nistérios e o apoio financeiro
por meio de crédito, subvenção
econômica, investimento e fi-
nanciamento a instituições de
pesquisa. Até 2014, a previsão é
que serão destinados R$ 30 bi-
lhões para inovação.

Coutinho fez um balanço po-
sitivo do encontro e disse que há

muitas oportunidades de traba-
lho conjunto nas áreas de saú-
de, fármacos, TI, automação e
educação. “Temos sido bem-su-
cedidos em atrair e estruturar
laboratórios de classe mundial.
Nos últimos dois anos, mais de
uma dezena de laboratórios fo-
ram instalados no Brasil, sendo
que alguns deles anteciparam o
c r o n o g r a m a”, completou.

Entre os exemplos, Mauro
Borges ressaltou que a Dee -
r e & C o m p a n y, empresa especia-
lizada no setor de agronegócios
e que atua no Brasil há mais de
15 anos, acaba de inaugurar em
Indaiatuba (SP) o quarto maior
centro mundial de P&D em en-
genharia do grupo. As pesqui-
sas serão direcionadas para
adaptar os equipamentos da
Deere&Company às especifici-
dades do solo brasileiro.

“Vivemos um momento em
que o Brasil não precisava ficar
numa situação passiva com re-
lação ao desenvolvimento de
tecnologia. Nos últimos dez
anos, observamos um movi-
mento crescente de empresas
brasileiras se estabelecendo nos
EUA e investimento em empre-
sas americanas. Com condições
de estabelecer ações no exterior
a partir de competências desen-
volvidas no Brasil. Braskem,
Totvs e Embraer são grandes
exemplos”, comenta Borges.

O presidente da ABDI destaca
a parceria da Embraer com a
Boeing no desenvolvimento do
biocombustível aéreo que será
utilizado em projeto-piloto du-
rante a Copa do Mundo de 2014
e os Jogos Olímpicos de 2016. De
acordo com Borges, o Brasil atin-
giu a maturidade no conheci-
mento científico e tecnológico.
“Isso possibilita um diálogo de
inovação Brasil e EUA que não
era possível, pois havia um lado
com acervo de conhecimento
grande e a outra ponta com um
nível bem inferior. Agora temos
um jogo de ganha-ganha. E o en-
contro reflete essa maturidade.”
Porém, Borges diz que ainda há
muito o que caminhar em proje-
tos de mobilidade urbana. (Co -
laborou Suzana Liskaukas)

“Essa rede cria abertura dos
dois lados, ampliando o acesso a
equipamentos e ao desenvolvimento
de projetos específicos 

”Mauro Borges, presidente da ABDI

“Após dez anos de trabalho,
estamos prontos para juntar toda
essa capacidade e enfrentar os
desafios e oportunidades

”Debora Wince-Smith, presidente do Council

“Temos gargalos estruturais na
área tributária, logística e o problema
regulatório, temas diretamente
vinculados ao da inovação

”Jorge Gerdau Johanpeter, do MBC
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 set. 2013, Especial Inovação & Parceria, p. F1.




