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48 Capa
Especialistas discutem qual
o melhor caminho para chegar
a uma indústria inovadora

54 Microprocessadores
Nova geração de chips chega
para economizar energia

Em busca do alvo

Teresa Navarro e Murilo Ohl / Que a inovação é necessária para garantir a competitividade internacional das empresas
brasileiras ninguém duvida. Difícil, mesmo para os especialistas, é definir quem deve ser incentivado

O RETRATO das indústrias brasileiras e o
acirramento da disputa no comércio in-
ternacional não deixam dúvidas: o Brasil
precisa investir em inovação com urgên-
cia. Os vários estudos recentemente pro-
duzidos mostram que um número muito
reduzido de empresas brasileiras faz al-
gum tipo de inovação. Mesmo dentro
desse grupo seleto, a maior parte do que é
considerado inovação seria mais bem de-
finido como modernização, pois se re-
sume à simples compra de máquinas e
equipamentos ou à adoção de uma téc-
nica nova no processo de produção.

Marcar passo nesse campo, contudo, é
condenar o País ao fim da fila do desenvol-
vimento econômico. Um dos mais amplos
levantamentos já realizados no Brasil sobre
o tema, ainda em vias de conclusão, com-
prova que a inovação é fundamental para a
inserção internacional das empresas e, em
conseqüência, das economias nacionais. Se-
gundo o trabalho, empresas que inovam
aumentam em 16% suas chances de ex-
portarem. Não, por coincidência, ainda se-

gundo o levantamento, S 7% das empresas
exportadoras brasileiras são inovadoras. O
estudo, elaborado por duas dezenas de eco-
nomistas entre os maiores especialistas bra-
sileiros em economia industrial e inova-
ção, será publicado em maio pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), ór-
gão do Ministério do Planejamento, com o

objetivo de estabelecer referências para a
execução da política industrial, lançada
pelo governo há exatamente um ano.

Embora estimular a inovação seja im-
prescindível para o desenvolvimento eco-
nômico do País e o próprio governo tenha
colocado a inovação como eixo principal
da política industrial, tem havido enorme
dificuldade em decidir onde inovar. Não
há consenso sobre o alvo nem mesmo en-
tre os economistas que defendem a aplica-
ção de uma política industrial ativa. Os es-
pecialistas se dividem em dois grupos: os
que focam na dinâmica da indústria orga-
nizada por setores e aqueles que miram as
empresas, independentemente da área. A
escolha de um dos lados faz toda a dife-
rença na hora de apontar os caminhos para
uma política de incentivo à inovação.

A abordagem setorial permite definir
quais segmentos têm mais chance de au-
mentar a inserção global e de chegar perto
das grandes empresas internacionais, caso
inovem mais. O economista e professor da
Escola Politécnica da Universidade de São



Paulo (Poli/USP) João Furtado não tem dú-
vidas: o Brasil precisa inovar nos setores ga-
nhadores da indústria. Setores "ganhado-
res", na definição de Furtado, são aqueles
com grande inserção internacional e vanta-
gens competitivas. Investir neles, no caso
brasileiro, significa apoiar segmentos mais
tradicionais, nos quais a evolução tecnoló-
gica caminha mais devagar. "Nós não conse-
guimos acompanhar o processo de inovação
nos setores em que a fronteira avança muito
rápido, como fármacos e eletrônica, mas so-
mos craques, por exemplo, na metalmecâ-
nica." Por metalmecânica, entenda-se um
leque amplo de indústrias, do qual fazem
parte, por exemplo, autopeças, automóveis,
minérios, metalurgia e bens de capital.

Vocação competitiva
Para os adeptos dessa corrente, a política do
governo Lula para softwares, semiconduto-
res e bens de capital deve servir como fator
de impulsão dos setores da indústria que
hoje competem no mercado internacional.
"Dificilmente vamos ver o Brasil expor-
tando softwares ou semicondutores, mas
seu domínio é fundamental para propor-
cionar o desenvolvimento dos setores ga-
nhadores", diz Furtado. Na política de ino-
vação vislumbrada por Furtado, softwares e
semicondutores são setores "perdedores".
A idéia é aproveitar uma espécie de vocação
competitiva nacional. O Brasil, em pri-
meiro lugar, é bom em transformar recur-
sos naturais. Além disso, tem tido sucesso
no desenvolvimento de manufaturas com
um relativo maior valor adicionado.

Um exemplo de indústria que faz isso
bem é a siderurgia. Para acabar com o pre-
conceito de que inovação só é boa se for ra-
dical - ou seja, se mirar no último estágio
da mais alta tecnologia -, o professor da
USP lembra que em uma pá de turbina a
quantidade de recursos naturais é baixís-
sima, mas existe muito projeto de enge-
nharia. Idem nos casos de exportação de
frutas tropicais. Furtado acabou de finalizar
o estudo "Padrões de Inovação da Indústria
Brasileira", no qual define os setores ga-
nhadores e perdedores da economia e sina-
liza onde o Brasil deve investir em inovação.

A outra ala de economistas acredita
que a inovação tem de ser incentivada por
empresa. "Não existem setores ganhadores
e perdedores", diz João Alberto De Negri,

diretor-adjunto do Ipea e um dos coorde-
nadores do estudo "Inovação e Padrões Tec-
nológicos na Indústria Brasileira". Para ele,
"o que existem são companhias ganhadoras
e perdedoras". De Negri afirma também
que muitos dos problemas vividos pelas
empresas brasileiras não são exclusividade
delas, e as soluções oferecidas podem servir
para a realidade de outros países. "Pode ser
que, no primeiro momento, os setores de
softwares e semicondutores desempenhem
o papel de impulsionar a inovação na in-
dústria nacional, mas o objetivo é que eles
exportem", afirma De Negri. O estudo do
Ipea, que vai municiar a política industrial,
sinaliza que a inovação deve ser incentivada
sem a preocupação em definir os setores
que serão beneficiados.

Lançada em 31 de março do ano pas-
sado, a política industrial do governo chega
a seu primeiro aniversário com pequenos
avanços a contabilizar. Um documento do
Ministério do Desenvolvimento, de março
deste ano, faz um balanço de como evoluí-
ram 48 das 57 medidas que compõem a
política industrial do governo. Muitas delas
são benefícios indiretos, como a criação do
programa de modernização de máquinas
(Modermaq) e a aprovação da Lei da Inova-
ção. Em termos financeiros, as ações da po-
lítica industrial repassaram pouco mais de
R$ l bilhão em investimentos.

"O problema é que falta uma visão es-
tratégica à política industrial", afirma David
Kupfer, coordenador do grupo de indústria

e competitividade do Instituto de Econo-
mia da UFRJ. Ele defende que a política in-
dustrial tenha dois objetivos, que deveriam
ser desenvolvidos em paralelo. O primeiro
é reduzir o hiato entre as grandes empresas
líderes brasileiras e as líderes mundiais.
"Para esse grupo, a principal necessidade é
uma política de inovação", diz Kupfer. O
segundo objetivo seria aproximar a grande
maioria das empresas brasileiras das líderes
nacionais, o que exigiria uma política de
modernização. "Esse segundo grupo de
empresas precisa começar a lidar com pro-
cesso de imitação e adotar tecnologias que
já estão difundidas no Brasil." No primeiro
caso, trata-se de garantir a competitividade
no mercado internacional. Já no segundo o
objetivo é reduzir a desigualdade dentro

Mais empregos: onde há inovação, os benefícios têm escala industrial



da matriz industrial brasileira. Em um uni-
verso de pouco mais de 70 mil indústrias
avaliadas no estudo do Ipea, 60 mil perten-
cem ao segundo grupo.

Kupfer assinará um dos capítulos do
livro do Ipea, que procura fazer um raio X
da inovação por setores. O texto ainda não
foi finalizado, mas já é possível constatar
que 70% das pouco mais de mil indústrias
inovadoras brasileiras estão concentradas
em quatro segmentos: mecânica, química,
eletrônico e material de transportes. Se o
critério for receita de vendas, 66% estão
concentrados em três desses setores - sem
a mecânica. A conclusão é que as indús-
trias inovadoras estão concentradas em
poucas áreas e alguns dos setores que mais
exportam ainda não fazem parte desse se-

leto grupo. "À medida que a política indus-
trial apoia as empresas que têm inserção
internacional, aumenta a variedade de seto-
res inovadores", afirma Kupfer.

Independentemente de a ação ser ba-
seada no setor ou não, o fato é que a indús-
tria brasileira ainda tem um longo caminho
tecnológico a percorrer, se quiser competir
no mercado internacional. O estudo do
Ipea coordenado por De Negri dividiu as
empresas em três grupos: as que inovam e
diferenciam produtos; as especializadas em
produtos padronizados, mas com eficiência
próxima ao primeiro grupo; e, por último,
as que não diferenciam produto e têm pro-
dutividade menor. O resultado mostra que
apenas 1,7% das indústrias inova e dife-
rencia produto, ou seja, investe a sério em

pesquisa e desenvolvimento. Mas, quem
está nesse grupo apresenta resultados muito
melhores do que o restante da indústria.

Indústrias que inovam faturam 30%
mais que as demais e a produtividade mé-
dia do trabalhador é 67% maior do que a
registrada no segundo grupo. Além disso,
o indicador de eficiência das inovadoras
é 66% mais alto. Na outra ponta está a
grande maioria das indústrias - mais de
três quartos -, que praticamente não faz
nenhum tipo de inovação. Quem está neste
grupo não exporta e tem produtividade
do trabalho 7,4 vezes menor que a das in-
dústrias inovadoras.

Entre os dois extremos, estão as que
exportam e são especializadas em produtos
padronizados. Estas fazem um tipo de ino-

Grandes estrelas

Empresas brasileiras inovadoras conquistam mercado mundial

Produtos da Usiminas: mais engenharia do que aço

POUCA GENTE OUVIU falar de Usistar ou
Utec. Os dois são, no entanto, grandes es-
trelas da tecnologia nacional. Inventada pela
siderúrgica Usiminas, a Usistar é uma
chapa de aço mole que, após aquecida, en-
durece. Graças a ela, a fabricação de carros
se tornou muito mais simples e barata.
Utec, uma criação da petroquímica Bras-
kem, é um plástico extremamente duro,
utilizado na substituição do aço em má-
quinas industriais e até em coletes à prova

de balas. Na prática, Usiminas e Braskem
atestam os resultados das pesquisas sobre
inovação no Brasil. As duas colocaram a
busca por desenvolvimento tecnológico no
centro de seus planos de negócios. Hoje,
são exemplos de como uma estratégia de
investimentos em pesquisa pode ter um
impacto positivo nos números da empresa.

Em comum, as duas empresas têm a
preocupação de inovar para se mante-
rem competitivas no mercado mundial.

Para alcançar essa meta, é preciso dife-
renciar seus produtos, e isso significa fa-
zer melhor que os concorrentes e não
simplesmente imitá-los. "Desde sua fun-
dação, a Usiminas soube que era preciso
ter independência tecnológica", diz Ed-
uardo Tonelli, gerente do Centro de De-
senvolvimento e Pesquisa da Usiminas.
"Sem inovação, você cai numa vala-co-
mum", afirma Luís Fernando Cassinelli,
diretor do Centro de Tecnologia e Inova-
ção da Braskem. "Quando se trabalha
para atender ao mercado local, ainda é
possível ficar sem inovação. Quando a
estratégia é global, não dá", completa.

Ambas refletem aquilo que, na
visão do economista João Furtado, da
Poli/USP, é uma certa vocação
brasileira: ter competitividade em se-
tores nos quais o ciclo de vida de uma
inovação é mais longo. Por causa dessa
característica, os aços da Usiminas e os
plásticos da Braskem são capazes de
acompanhar seus rivais mundo afora.
"A inovação se transformou numa espé-
cie de barreira não-tarifária", compara
Cassinelli, para dizer que, sem tecnolo-
gia, é mais difícil exportar.



vação - a melhoria de processo -, que tem
como objetivo aprimorar a produção e ga-
nhar competitividade. Uma boa parte desse
tipo de inovação é imitadora, por absorver
conhecimento que já está no mercado.

Mesmo parecendo pouco, a inovação
de processo é o que tem garantido aos fabri-
cantes de produtos padronizados competiti-
vidade internacional e melhor coeficiente
de exportação (valor exportado sobre o fa-
turamento). Entre as três categorias de in-
dústrias classificadas pelo Ipea, o grupo das
especializadas em produtos padronizados
exibe coeficiente de exportação de 0,21,
contra 0,11, no caso das inovadoras.

Na visão de Furtado, da USP, a soma
desses avanços pequenos, disseminados por
toda a indústria, é muito mais importante
do que a existência de meia dúzia de em-
presas de alta intensidade tecnológica. "O
mais relevante é que nos últimos dez a 15
anos não houve um avanço brutal único,
mas ocorreu um brutal avanço de coisas
pequenas", diz Furtado. Ele explica que,
como a matriz industrial brasileira convive
com muitas assimetrias, se uma empresa
de um setor dá um salto enorme, ela acaba
inibindo as concorrentes. É o que Furtado
chama de "efeito sombra". "Isso só não
acontece em setores em que não existe
muita diferença entre as empresas", afirma.

Os avanços localizados por Furtado,
contudo, ainda estão longe de posicionar a
indústria brasileira como grande competi-
dora internacional. "Vivemos uma estagna-
ção tecnológica", afirma Eduardo da Motta
e Albuquerque, professor da Universidade
Federal de Minas Gerais. Ele diz que o Bra-

sil precisa criar um sistema nacional de ino-
vação que articule a produção científica
com o mercado. "O setor industrial sozinho
não é capaz de inovar", diz Albuquerque.
"Só fará isso se tiver por trás universidades
que forneçam conhecimento."

A idéia é de que o setor público dobre
ou até mesmo triplique os investimentos
em infra-estrutura científica, ao mesmo
tempo em que o setor produtivo privado se
envolva com mais determinação na ativi-
dade de P&D. Se isso acontecesse de forma
estruturada, a produção científica alimenta-
ria a produção tecnológica, que exigiria
mais produção científica, num processo em
que um alimenta o outro. "O que não pode-
mos é brincar de andar sem sair do lugar",
diz Albuquerque, numa referência à parte da
política industrial que trata da inovação.

A urgência de investimentos em inova-
ção é um consenso, principalmente com a
ameaça de a China invadir o mercado
mundial com seus produtos baratos. "A
inovação para o desenvolvimento econô-
mico sempre foi importante, mas agora,
diante da ameaça chinesa, é imperiosa",
diz Furtado. Como os chineses são excelen-
tes fornecedores de grandes volumes, na
opinião do professor da USP, a saída para o
Brasil será fornecer produtos diferencia-
dos. "A inovação é a única arma que nos
salva da armadilha chinesa", afirma.

É tal o poder da inovação como pro-
pulsor das exportações que, mesmo nas
vendas para a China, compradora de com-
modities brasileiras ou de produtos de
baixa densidade tecnológica, empresas
inovadoras saem ganhando. Dos produtos
brasileiros importados por chineses, só
6% apresentam alta densidade tecnoló-
gica, mas a empresa que inova tem mais
chances de vender aos chineses até
mesmo as commodities e as mercadorias

de pequeno valor agregado. "A explicação
não está no mercado chinês, mas no fato
de que as companhias inovadoras têm
16% mais chances de exportar", diz Fer-
nanda De Negri, pesquisadora do Ipea e
integrante do grupo formado no instituto
para estudar a economia chinesa.

Sem disponibilidade de crédito, no
entanto, não adianta mostrar para as em-
presas que é bom inovar. Investir em P&D
é caro e arriscado, o que restringe as op-
ções de financiamento praticamente ao di-
nheiro público. Uma das principais fontes
públicas são os fundos setoriais, criados
em 1999, no governo Fernando Henrique
Cardoso. Alimentados por tributos pagos
pelas empresas, os recursos dos fundos são
geridos pela Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), vinculada ao Ministério
de Ciência e Tecnologia, em conjunto com
iniciativa privada e universidades.

Desde que se tornaram disponíveis, os
14 fundos setoriais, no entanto, sofrem
com o contingenciamento de dinheiro pú-
blico. Para 2005, de um orçamento de R$
1,5 bilhão, mais da metade (R$ 779 mi-
lhões) foi para o superávit fiscal primário.
No ano passado, os números foram seme-
lhantes: de R$ 1,4 bilhão disponível, fo-
ram utilizados R$ 594 milhões.

Outro mecanismo público de investi-
mento em inovação é o Fundo Tecnológico
(Funtec) do BNDES. O objetivo do fundo é
reduzir o risco do investimento em P&D
feito por empresas nacionais, especial-
mente as pequenas e médias. Em janeiro
deste ano, o Funtec havia aprovado 14 pro-
jetos de pesquisa, o que corresponde a um



financiamento total de R$ 244 milhões. O
dinheiro público tem servido muito mais
para as inovações de processo, como com-
pra de máquinas e equipamentos. Os inves-
timentos em P&D, em geral, são bancados
pelas próprias empresas.

Para aumentar o crédito à inovação, na
opinião de Albuquerque, da UFMG, só há
uma solução. "Os bancos privados preci-
sam começar a emprestar." O problema é
que bancos têm aversão a riscos, que nos
projetos de inovação são muito altos. "Os
projetos são de longo prazo e ninguém tem
condições de saber se o produto novo vai
ser aceito no mercado", diz Albuquerque.
Mesmo as inovações de processo são arris-
cadas, porque a máquina comprada pode
não ser a mais adequada e leva tempo para
treinar a mão-de-obra. O resultado é que o
retorno do investimento é demorado e

pode não ser o estimado. "É preciso pro-
mover uma reformulação no sistema finan-
ceiro privado para forçar o aumento do
crédito", conclui Albuquerque. "Sem isso,
daqui a cinco anos estaremos conversando
sobre os mesmos problemas."

Pior ainda é se daqui a cinco anos ti-
vermos andado para trás. No último ran-
king de tecnologia da informação divul-
gado pelo Fórum Econômico Mundial, no
início do mês, o Brasil caiu da 39a posição
para a 46a entre os 104 países analisados. O
indicador mede a capacidade de cada país
ter acesso e usar as tecnologias da informa-
ção e comunicação. É apenas um pedaço do
universo amplo da inovação, mas serve
como sinalizador e indica que, em vez de
diminuir a distância em relação aos países
desenvolvidos, essa distância, pelo menos

Corte na conta de luz

Genilson Cezar | Os computadores evoluíram e passaram a consumir energia
demais. A nova geração de microchips quer corrigir esse problema

NAS ÚLTIMAS duas décadas, toda vez que
a indústria de processadores quis melho-
rar o desempenho dos chips, ela elevou os
megahertz - a freqüência - dos circuitos
para que eles operassem mais rapida-
mente. Esse avanço tecnológico teve um
efeito negativo. Conforme ganharam ca-
pacidade de processamento, computado-
res pessoais e servidores se tornaram
grandes consumidores de energia. Antes
de gerar um apagão computacional, os fa-
bricantes de chips viraram a mesa. Na
nova geração, o design dos processadores
mudará: o chip terá dois núcleos, que exe-
cutarão tarefas em paralelo.

Quando se eleva o número de mega-
hertz dos chips, a temperatura do compu-
tador sobe, o que gera maior consumo de
energia. A cada 100 megahertz, 2,5 watts
são adicionados ao consumo elétrico da
máquina. Um Pentium 4 de hoje consome

110 watts. A um consumo de 150 watts,
um sistema de refrigeração a água passa a
ser necessário, algo bastante complexo
para se manter num computador. Quando
se pensa num equipamento doméstico, o
problema do consumo não parece grave.
Mas em empresas com centenas de PCs e
servidores pode ser um choque. "Hoje em
dia, nenhuma empresa consegue suportar
isso", diz Emílio Gimenez, diretor de de-
senvolvimento de negócios da AMD.

Esse novo chip é chamado de dual-
core (dois corações, em inglês). A in-
dústria já testa uma outra inovação, os
multi-core, de vários núcleos. "É uma
tendência irreversível", diz Gimenez. A
AMD empresa saiu na frente com a ver-
são dual-core do chip Opteron para ser-
vidores e deve começar a apresentar as
novas máquinas a partir de agosto deste
ano. "Começamos a investir nessa nova
tecnologia há dois anos e, com o pro-
cesso de miniaturização dos componen-
tes, a empresa conseguiu colocar dois
processadores dentro de uma única pas-
tilha", afirma Gimenez.

Maior fabricante mundial de micro-
processadores, a Intel anunciou para o fim
de 2005 a chegada do primeiro processa-
dor Itanium 2 dual-core, codinome Mon-
tecito, que abre à empresa as portas para
uma nova geração de aplicações. O presi-
dente mundial da Intel, Paul Otellini,
anunciou que em meados de 2006 mais
de 40% dos chips Intel para desktops e
85% dos chips para servidores conterão
dois núcleos numa só pastilha.

À espera
Fabricantes de computadores estão se
preparando para atender à nova demanda
por computadores dual e multi-core. "A
HP deve ter os novos processadores em
suas máquinas no mercado brasileiro tão
logo os fabricantes de chips tornem dis-
ponível a nova tecnologia", conta Jailson
Patrocínio, gerente de marketing da filial
brasileira da HP. A empresa vem se prepa-
rando para alcançar melhor desempenho
com menor esforço energético desde o
início do ano passado.

Em 2004, a HP lançou o dual proces-
sor - dois chips dentro de um cartão para
encaixar numa entrada do computador. O
ganho não chega aos 70% dos benefícios
proporcionados pelo dual-core, mas já ga-
rante boa disponibilidade para os usuários.
"Com o dual-core em PCs, vamos melho-
rar significativamente a performance dos
processadores, além de aumentar a capaci-
dade das máquinas", afirma Patrocínio.
"Posso trocar o núcleo de um servidor
com quatro processadores por outro com
oito. Significa maior desempenho com
mais economia de energia." No jogo dos
chips, o dois de copas virou coringa.

por enquanto, tem aumentado.


