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O que impede um país criativo de se tornar uma referência mundial em inovação 
   
O dia 23 de outubro, que passou sem grande repercussão, marca o aniversário de um feito inédito 
da ciência brasileira: o vôo do 14 Bis, o avião criado por Santos Dumont. O quase esquecimento 
da data é sintomático. Ainda hoje, os inventores brasileiros são pouco valorizados e tratados por 
muitos como caricaturas do professor Pardal, aquele personagem da Disney que criava 
geringonças sem qualquer utilidade. No mundo real, essa despreocupação com as novidades 
tecnológicas tem reflexos bastante concretos e nem um pouco engraçados. Hoje, o país apresenta 
desempenho pífio na área de inovação. As empresas locais enfrentam dificuldades para competir 
com as multinacionais e a economia segue refém das exportações de commodities agrícolas. 
 
É fácil verificar o tamanho do atraso. Basta analisar os dados do USPTO (United States Patent and 
Trade Mark Office), versão norte-americana do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 
Como chega a ser covardia comparar o desempenho brasileiro com o dos líderes da lista – 
Estados Unidos, Japão e Alemanha –, vale a pena confrontar os dados nacionais com os da Coréia 
do Sul. Afinal, há pouco mais de duas décadas, o Brasil superava os coreanos em registros anuais 
no USPTO. 
 
De lá para cá, a situação mudou. Impulsionados por uma política agressiva de estímulo à 
pesquisa, já em 2000 os coreanos registraram 34 vezes mais patentes do que os brasileiros nos 
Estados Unidos. Pior: enquanto o número de registros coreanos dobra a cada quatro anos, o 
volume de pedidos brasileiros segue estável. Gira em torno das 100 solicitações anuais, volume 
que garante ao país a 28a colocação do ranking de registros de patentes nos Estados Unidos – 
atrás não só das grandes economias, mas também de nações emergentes como China, Índia, 
África do Sul e Cingapura. Não é por acaso, portanto, que os brasileiros se empolguem tão pouco 
no levantamento sobre competitividade feito pelo Fórum Econômico Mundial. No item inovação 
tecnológica, o Brasil ocupa a modestíssima 42ª posição da lista. 
 
A aridez criativa causa sérias perdas para as companhias do país. “Inovar em produtos e 
processos é fundamental para aumentar a competitividade das empresas”, diz o presidente do 
recém-criado Movimento Catarinense para a Excelência (MCE), Ernesto Heinzelmann. “Sem isso, 
fica bastante complicado concorrer globalmente”, completa o executivo, que também preside a 
Embraco. 
 
A conta do prejuízo não fica só para as empresas. O país todo perde. Ao se verem obrigadas a 
importar máquinas e equipamentos, as companhias contribuem para engrossar uma sangria de 
divisas que, só no ano passado, custou mais de US$ 1 bilhão ao Brasil. E ao que tudo indica em 
2004 a despesa com royalties será maior. 
 
Como explicar? – Mais grave que a doença é constatar que não há uma identificação clara de suas 
causas. “O nosso povo é muito criativo, até porque a escassez nos obriga a isso”, pensa Fábio 
Gandour, gerente de novas tecnologias da IBM do Brasil. O que falta, segundo ele, é transformar 
a criatividade em produtos que possam ser explorados comercialmente. Para dar forma a essa 
mudança, o executivo propõe que o processo criativo, geralmente encerrado quando se encontra 
a solução para o problema desejado, tenha seguimento. “É preciso que alguém capte as idéias 
com potencial, financie as invenções e os testes necessários, proteja a novidade e lance o produto 
no mercado”. 
 
Nesse ponto, no entanto, entra em cena um dos maiores obstáculos à inovação no Brasil: a 
escassez de investimentos. O governo brasileiro aplica o equivalente a 0,67% do PIB em ciência. 
Da iniciativa privada sai mais uma parte, que representa 0,40% do total brasileiro. A soma resulta 
em tão somente 1,07% do PIB. É o equivalente à metade dos gastos da França e da Alemanha e a 



um terço dos investimentos do Japão ou da – sempre ela – Coréia do Sul. Isso sem falar na pouco 
lembrada Finlândia, terra da Nokia, que investe 3,4% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. 
Todos os anos. 
 
Para criar algo novo, é preciso dinheiro para bancar pessoal especializado, laboratórios e testes”, 
prega Roberto Rotondaro, professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), 
uma das mais conceituadas faculdades de Engenharias do país. O problema, lamenta, é que tanto 
o governo quanto as empresas investem menos do que o necessário na área. “As companhias 
brasileiras geralmente têm menos recursos que as multinacionais e se preocupam com outras 
atividades, deixando a pesquisa de lado.” 
 
Em resumo, o país não desenvolveu o que os especialistas chamam de “cultura” para a 
tecnologia. “Para termos um choque de inovação, seria necessário que milhares de empresas 
estivessem ativamente envolvidas no processo. Na Coréia, por exemplo, são mais de 10 mil. Nós 
aqui teríamos dificuldade para listar uma centena”, reclama Roberto Nicolsky, diretor-geral da 
Sociedade Brasileira Pró-Inovação Tecnológica (Protec). 
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tecnologia. “Para termos um choque de inovação, seria necessário que milhares de empresas 
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Motivos para tamanha diferença há de sobra. A Coréia implantou há mais de 30 anos a primeira 
lei prevendo incentivos fiscais para empresas que investissem em pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico. “Já a nossa Lei da Inovação, que é bem mais modesta, ainda está em discussão no 
Congresso”, compara Nicolsky. Considerada por muitos como um avanço significativo na área, a 
lei já passou pela Câmara dos Deputados e dorme serena nas gavetas do Senado. Quando 
aprovada, deve facilitar a aproximação entre empresas e instituições de pesquisa e estimular que 
professores universitários e cientistas busquem transformar suas pesquisas de ciência pura em 
produtos comercializáveis. 
 
 

 
 

 

 



                                                                

 
 
 
 
 
Não basta inventar: tem de proteger 
 
Tão importante quanto inovar é proteger a inovação. Legalmente, qualquer idéia sem registro é 
de domínio público. “Sem a devida proteção, todo o mundo pode copiar, usar ou modificar uma 
invenção sem pagar nada”, alerta Paulo Afonso Pereira, presidente da PAP Propriedade 
Intelectual. O problema é que registrar patentes no Brasil é uma dor de cabeça. O processo 
demora mais do que o necessário e envolve muita buroc racia. No centro das discussões está o 
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), órgão responsável pelo registro de patentes 
no país. Criada em 1970, a estatal passou por um processo de desmonte nos últimos anos. Hoje, 
a análise de um registro de patente, que em outros países leva dois anos, demora até sete anos 
no Brasil. 
 
Luiz Beaklini, assessor da presidência do INPI, reconhece que há muito a melhorar. Mas avisa que 
o problema vai demorar para ser contornado. Nos últimos 24 anos, por exemplo, foram abertos 
apenas três concursos para contratação de funcionários no INPI. O resultado é a falta de pessoal. 
Os examinadores de patentes eram 130 em 1994, quando o órgão recebia 10 mil pedidos de 
registro anuais. Hoje, são 88 – para mais de 23 mil depósitos a cada ano. “Temos um déficit de 
70 mil patentes à espera de análise”, confessa Beaklini. 
 
Um caso que ilustra a lentidão brasileira é o da gaúcha Lupatech – Divisão Steelinject. 
Especializada em moldagem de peças por injeção de pós-metálicos e cerâmicos, a companhia 
detém a patente alemã e norte-americana de um processo que reduz em 20% os custos de 
produção de peças de alta precisão. No Brasil, porém, o certificado da patente ainda não foi 
liberado à empresa. 
 
Promover essa aproximação realment e é fundamental. Há consenso de que o distanciamento 
entre universidades e empresas é um dos grandes obstáculos à inovação no país. “O Brasil forma 
muita gente capacitada na pós-graduação. O pé manco do sistema são as empresas, que não 
investem em pesquisa e não contratam os mestres e doutores”, acusa Ricardo Lourenço, técnico 
em estatística da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Dados 
da Capes e do IBGE provam o desacerto entre universidades e empresas. Em 2000, por exemplo, 
as companhias brasileiras empregavam 4 mil pesquisadores com mestrado ou doutorado. Ao 
mesmo tempo, universidades e institutos de pesquisa, laboratórios de estatais e Organizações 

 



Não-Governamentais (ONGs) empregavam 42 mil desses profissionais. Roberto Rotondaro, da 
USP, também vê o fenômeno do lado inverso – os recém-formados não trilham o caminho natural 
da carreira. “Os alunos não seguem para as áreas de pesquisa e inovação, onde os empregos são 
poucos. Em vez disso, arrumam vagas em áreas operacionais, onde deixam de usar muitos de 
seus conhecimentos”, analisa ele. 
 
O descompasso oculta o potencial do país na produção científica. Nos últimos anos, o Brasil vem 
respondendo por 1,5% dos artigos científicos publicados em revistas internacionais. O volume, 
muito superior à pífia (0,2%) participação brasileira no registro mundial de patentes, mostra que 
os cientistas produzem conhecimento novo. O problema é que, como alerta Fábio Gandour, o 
processo sofre de descontinuidade. “Os pesquisadores brasileiros são avaliados pela publicação de 
artigos e não pelo patenteamento de produtos”, conta Rotondaro. Ou seja: o estímulo maior é 
para a descoberta de algo novo. A transformação da descoberta em algo lucrativo não é lá muito 
valorizada. Moysés Simantob, coordenador executivo do Fórum de Inovação da FGV, volta à 
comparação com a Coréia do Sul. “Quando vai estudar no exterior, o pesquisador coreano tem o 
compromisso de voltar para sua empresa com o know-how necessário para melhorar algum 
produto ou processo”, exemplifica. “Aqui, o estudante pode voltar e se dedicar apenas à ciência 
pura.” 
 
A cabeça do empresário também precisa mudar. “Os executivos brasileiros têm extrema aversão 
ao risco e se afastam de projetos que podem não dar certo”, descreve Simantob. Não é diferente 
a visão do professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, Roberto Vermulm. “É 
claro que o ambiente desfavorável reduz a ambição tecnológica das organizações. Mas isso não 
explica tudo. Nem mesmo durante o Milagre Econômico nós inovávamos”, lembra ele. Vermulm é 
um dos autores do estudo “Como Alavancar a Inovação Tecnológica nas Empresas”, da Associação 
Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras (Anpei). Para ele, 
o que difere as empresas inovadoras das que apenas copiam é a cultura. “Aquelas que inovam 
têm isso como uma decisão estratégica de negócios.” 
 
É o caso da MVC Tecnologia em Plástico, uma subsidiária da fabricante de ônibus Marcopolo. 
“Vimos que não podíamos nos diferenciar pelo preço num mercado com concorrentes menores e 
custos mais baixos. Então, apostamos na inovação. Hoje, somos reconhecidos por isso em todo o 
mundo”, diz Gilmar Lima, diretor-geral da MVC. A aposta no desenvolvimento de tecnologias 
ocorreu há sete anos, depois de uma crise. Desde então, o faturamento da empresa, que era de 
R$ 20 milhões, foi multiplicado por cinco. Para dar sustentação à estratégia, a MVC prepara para 
2005 a inauguração de um Centro Tecnológico, onde trabalhará uma equipe de engenheiros 
destinada a pensar em projetos de longo prazo. “Eles vão pensar no futuro, nos produtos que 
lançaremos daqui a uns anos”, detalha Lima. 
 
É o tipo de ousadia que também caracteriza a joinvilense Embraco. “Decidimos desenvolver 
produtos próprios há 20 anos. Desde então, a inovação é parte importante de nossa estratégia”, 
conta Mário Ussyk, diretor de tecnologia da companhia. A decisão se apóia em parcerias sólidas 
com universidades – principalmente a Federal de Santa Catarina – e em gordos investimentos na 
área, que chegam a 3% do faturamento líquido anual. Isso permite à Embraco manter uma 
equipe de 400 pessoas envolvidas com pesquisas em todo o mundo. 
 
Apesar dos resultados positivos, mesmo as empresas que têm a inovação como estratégia não 
estão totalmente satisfeitas. “Há muita burocracia e muita demora na liberação de recursos”, 
reclama Gilmar Lima, da MVC. Segundo ele, é mais fácil obter recursos para pesquisa e inovação 
no México, onde a empresa tem uma unidade, do que no Brasil. José Fernando Mattos, diretor-
presidente do Movimento Brasil Competitivo (MBC), acrescenta outro problema à lista. “Os 
financiamentos e benefícios ficam restritos às grandes empresas. As pequenas e médias não 
obtêm as verbas, ou por desconhecerem os mecanismos disponíveis ou por não atenderem às 
exigências.” Para tentar mudar a situação, o MBC criou o “Mobilizar para Inovar”, projeto que 



mapeou as linhas de fomento para pequenas empresas em quatro Estados – Rio Grande do Sul, 
Bahia, São Paulo e Distrito Federal. 
 
Ações como a do MBC são alentadoras. “O governo criou um documento com diretrizes muito 
boas para a política industrial. No momento da implementação, porém, as ações não foram as 
melhores”, pondera Roberto Vermulm. Ele cita o caso da lei de incentivos fiscais, que garante 
abatimento de Imposto de Renda às empresas que investem em tecnologia. “O mecanismo, bom 
na teoria, só funciona em companhias com lucros muitos grandes. E essas são minoria”, aponta. 
 
Há, porém, mudanças promissoras no horizonte. O Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), por exemplo, lançou recentemente o Fundo Tecnológico (Funtec). A 
iniciativa prevê R$ 180 milhões para financiamento de pesquisas de novos produtos. Além de 
empresas, universidades e instituições de pesquisa poderão reivindicar crédito. Para isso, terão de 
apresentar documentos comprovando que as inovações serão exploradas comercialmente – para 
reduzir o excesso de pesquisas que não rendem nada além de um belo artigo científico. “Os R$ 
180 milhões representam o valor inicial do fundo, que pode crescer”, explica Dulce Monteiro Filha, 
assessora da diretoria do banco. Em breve, o BNDES deverá ter outra ferramenta de apoio à 
inovação – o Criatec, voltado às micro e pequenas empresas. 
 
As universidades brasileiras não são pródigas em fazer pesquisa aplicada e registrar patentes – 
mas uma verdadeira revolução na cultura acadêmica se processa a partir da Unicamp. A 
universidade do interior paulista criou uma agência – a Inova – que repassa para a iniciativa 
privada o direito de exploração de patentes registradas pela instituição (mediante o pagamento de 
royalties, obviamente). Em apenas sete meses, a iniciativa garantiu o licenciamento de 22 
patentes, um recorde na história da Unicamp – e provavelmente de qualquer instituição de 
pesquisa nacional. “Antes, tínhamos de ir atrás das empresas. Hoje, são elas que vêm até nós”, 
comenta Rosana Di Giorgio, diretora de propriedade intelectual da Inova. O esforço vale a pena: a 
expectativa é de que cada licenciamento renda R$ 200 mil anuais à universidade. 
 
Iniciativas como a da Unicamp, acrescenta Rosana, podem se espalhar rapidamente pelo país. 
Basta que outras universidades invistam nos profissionais e que façam a interface entre 
pesquisadores e empresários. Quem sabe assim os cientistas brasileiros tenham mais sorte do 
que Santos Dumont – que, deprimido, enforcou-se com uma gravata em 1932.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para lançar a semente da inovação 
 
Inovar não é para qualquer empresa. Tomada a decisão de apostar na pesquisa e 
desenvolvimento, vem outra etapa das mais complicadas: como criar o clima propício para que 
idéias se transformem em produtos? O primeiro passo, segundo a consultora Gisela Kassoy, é 
garantir a adesão dos líderes à novidade. “Os chefes precisam saber avaliar idéias, em vez de 
descartar qualquer coisa diferente do convencional.” Em segundo lugar, diz ela, é preciso garantir 
capacitação e estimular a criatividade. 
 
Um exemplo bem-sucedido é o da Brasilata. “Nossos 900 funcionários são todos chamados de 
inventores (até no contrato de trabalho). Isso aumenta a auto-estima do pessoal e incentiva a 
inovação”, relata Antônio Carlos Teixeira, diretor-superintendente da empresa. Além disso, o título 
serve para mostrar aos trabalhadores que pensar fora dos padrões é tarefa de todos. E a iniciativa 
vem dando certo. No ano passado, a caixa de sugestões da Brasilata recebeu mais de 30 mil 
propostas – o que dá uma média de mais de 30 “idéias” per capita. 
 
O sucesso rendeu à empresa um capítulo no livro Organizações Inovadoras, editado pelo Fórum 
de Inovação da FGV. No texto, os pesquisadores citam seis características que destacam a cultura 
inovadora da Brasilata: 
 
- as pessoas percebem seu valor na empresa  
- o reconhecimento pelo trabalho é coletivo  
- os funcionários reconhecem as lideranças da inovação  
- a aprendizagem é valorizada  
- há comprometimento entre os membros das equipes  
- os problemas são enfrentados abertamente  
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