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Estudo do Ipea mostra que as indústrias que investem mais
em tecnologia tem um desempenho global muito melhor

POR MILENA HERDEIRO E SIMONE MATEOS

AS INDÚSTRIAS QUE APOSTAM EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

lucram e exportam mais que as outras, pagam salários
melhores, investem mais na formação de mão-de-obra
e oferecem empregos mais estáveis. São algumas das
conclusões de um amplo estudo feito pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) a partir da
análise de dados de 72 mil das 120 mil indústrias re-
gistradas no País — todas elas com mais de dez funcio-
nários. O trabalho tem por objetivo fornecer subsídios
às estratégias da Política Industrial, Tecnológica e de
Comércio Exterior do governo. Chegou a números
que mostram a importância das empresas nacionais
inovadoras para o País: investem 45% mais em pes-
quisa e desenvolvimento que as subsidiárias de multi-
nacionais estabelecidas no Brasil.

Depois de analisadas, as empresas foram divididas em
três categorias. A primeira corresponde a um seleto gru-
po de l .200 indústrias que inovam, diferenciam produ-
tos e exportam com um preço, em média, 30% maior
que o conseguido pelos concorrentes no próprio país
importador e dominam um percentual importante desse
mercado. São empresas que se internacionalizam com
foco na inovação. Elas representam apenas 1,73% da
amostra e, em geral, têm grande porte. "São a nata da
inovação tecnológica no Brasil", resume o diretor de Es-
tudos Setoriais do Ipea, Mario Sérgio Salerno. Uma de
cada quatro indústrias desse grupo busca adequar seus
produtos aos padrões internacionais. "Em média, elas in-
vestem 3% do faturamento anual em pesquisa e desen-
volvimento, ficando no mesmo nível dos países ricos. Na
Alemanha, esse percentual é de 2,7%", diz Salerno.

Um bom exemplo de empresa inovadora do grupo
A é a Bematech, de Curitiba, fabricante de equipamen-
tos de automação comercial. Nascida há apenas 14 anos

numa incubadora de empresas de base tecnológica, a
Bematech faturou mais de R$ 100 milhões no ano pas-
sado vendendo leitoras de código de barras, pontos de
venda e similares, todos desenvolvidos internamente. A
empresa tem foco na inovação desde que nasceu, mas foi
obrigada a dar novos saltos em pesquisa para exportar.

"Tivemos de mudar nossa concepção de projeto, in-
vestir em metrologia e adotar sistemas de qualidade e de
gestão de P&D mais modernos porque os EUA só acei-
tam produtos certificados", explica Marcelo Coppla, di-
retor de marketing da Bematech. A empresa criou um
grupo de marketing e outro de P&D só para o mercado
externo. Também abriu um escritório comercial na In-
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glaterra e duas subsidiárias, uma em Atlanta, nos Estados
Unidos, e outra só para monitorar as inovações produzi-
das pelas principais concorrentes, em Taiwan. A empresa
começou a exportar produtos certificados e, em três anos,
pretende faturar US$ 10 milhões só com exportações.

O grupo A, entretanto, inclui também empresas
muito mais antigas e consolidadas, como a Klabin Ce-
lulose e Papel, com sede em São Paulo. Com 105 anos
de existência, essa indústria começou, como quase to-
das, importando tecnologia. Logo, porém, começou a
desenvolver novos processos e produtos. O grande salto
foi tornar-se capaz de fabricar um bom papel a partir de
eucalipto, tido até então como matéria-prima de péssi-
ma qualidade. Graças às apostas em inovação, a empre-
sa exporta há duas décadas cerca de 40% de sua cres-
cente produção. Tem 17 fábricas no Brasil, com receita
líquida de R$ 2,7 bilhões, sem contar uma na Argenti-
na. Há dois anos, a Klabin decidiu apostar em produtos
de maior valor agregado: vendeu fábricas de celulose
para centrar-se na fabricação de embalagens e papéis
especiais. Para isso, criou um departamento de pesquisa
e desenvolvimento (P&D) que emprega 30 pessoas e
dobrou os investimentos na área. A empresa desenvolve
papéis que mesclam fibras longas, mais resistentes, com
as curtas, que dão boa qualidade de impressão.

Outro bom exemplo de internacionalização pela ino-
vação é O Boticário, com sede em Curitiba. A empresa
começou em 1977, como uma pequena farmácia de
manipulação. Hoje é uma das grandes fábricas de cos-
méticos do Brasil e a maior rede de franquias do setor
no mundo. Tem 986 pontos de venda em 11 países de
quatro continentes. Só entre 2000 e 2003, o fatura-
mento da rede de lojas dobrou enquanto o da indústria
cresceu 50%. "Isso só é possível porque P&D tem posi-

ção estratégica na organização, garantindo o desenvol-
vimento de produtos inovadores, com a tecnologia mais
moderna", diz o diretor de operações, Israel Feferman.
O Boticário mantém parcerias na área de pesquisa e
desenvolvimento com várias universidades e laborató-
rios no Brasil e no exterior.

Se as indústrias do grupo A são consideradas "de
ponta", as do grupo B estão longe de ficar paradas: são
grandes e representam 20,3% da amostra, ou 15.300
empresas. Embora não desenvolvam produtos diferen-
ciados, avançam em processos, incorporando inovações.
"Elas têm escala e um elevado grau de produtividade.
São muito eficientes do ponto de vista fabril, mas os
seus produtos não têm um diferencial. Elas são compe-
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titivas, mas não lucram aqueles 30% a mais", explica o
diretor adjunto de Estudos Setoriais do Ipea, João Al-
berto De Negri. A média de investimentos em pesqui-
sas desse grupo é de 0,99% do faturamento, percentual
baixo, mas acima da média nacional de 0,7%.

O estudo do Ipea também revela que a cooperação é
um dos elementos de estímulo à inovação. Entre as em-
presas que participam de arranjos cooperativos, o per-
centual de inovadoras é maior. Exemplo disso é o pólo
calçadista do vale do Sinos, no Rio Grande do Sul, que
tem dois centros tecnológicos, e é hoje um dos maiores
exportadores do País, com US$ 1,5 bilhão em vendas
ao exterior. Outro exemplo na mesma área é o pólo de
Nova Serrana, em Minas Gerais, que reúne mais de 800
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fábricas de calçados. Como os empresários de Nova
Serrana sempre colaboraram entre si, as inovações ali se
difundem rapidamente. Quando o Sebrae chegou à re-
gião com sua assessoria tecnológica, na década de 90, as
novidades se espalharam. O sindicato logo criou um
laboratório de ensaios para controle de qualidade e com-
prou uma máquina digital para fazer moldes.

ESTÍMULO EXTERNO
Mais recentemente, o pólo ganhou uma cooperativa

para facilitar as exportações, que começam a crescer rapi-
damente. E o mercado externo, por sua vez, está estimu-
lando mais inovação. "Tivemos de investir em matéria-
prima de maior qualidade, adquirir equipamentos mais
modernos, qualificar melhor os funcionários e aprimorar
as embalagens", conta Luciano Soares, diretor industrial
da fábrica de calçados Henzo. Com 27 anos de existên-
cia, a fábrica fez suas primeiras exportações, para a Ar-
gentina, há quatro anos. Com a conquista de novos e mais
exigentes mercados na Europa e nos EUA, neste ano a
empresa espera conseguir 15% de seu faturamento com
exportações. A Henzo representa muito bem um subgru-
po importante do grupo B da pesquisa do Ipea: o das
empresas que estão dispostas a diferenciar os seus produ-
tos para aumentar sua competitividade no mercado ex-
terno. Elas representam 15% do grupo B, ou seja, quase
2.300 indústrias. "Esses empresários já reconhecem a ne-
cessidade lançar novos produtos, de ter um quê a mais
para conseguir ganhar mais. Isso significa que o grupo A
tende a crescer nos próximos anos", espera De Negri.

O grupo C da pesquisa, que inclui 78% das indústrias
brasileiras ou 55 mil estabelecimentos, caracteriza-se
por empresas com baixa produtividade, que não diferen-
ciam produtos. "Se pensamos que apenas l ,7% das em-
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presas brasileiras investem em inovação de produto, o
número parece pequeno. Mas se tivéssemos 20% de em-
presas inovadoras seríamos os Estados Unidos", diz De
Negri. "O importante é que, apesar de ser um país em
desenvolvimento, o Brasil exporta produtos que são com-
petitivos por qualidade, tem sua indústria inserida em
alguns mercados internacionais típicos de países desen-
volvidos, nos quais a competição depende de rendimen-
tos de escala e inovação tecnológica. Nenhum dos nossos
vizinhos tem esse perfil inovador", diz De Negri.

O estudo do Ipea também mostra que as indústrias
mais inovadoras pagam melhores salários. A média salarial
do grupo A é de R$ l .254, contra R$ 749, do grupo B e
R$ 431 do grupo C. Também são as que têm trabalhado-
res com maior escolaridade, as que investem mais na sua
formação e, em conseqüência, as que exibem menor rota-
tividade. O tempo médio de permanência no emprego é
53% maior nas empresas inovadoras do que nas do gru-
po C. "Quem tem mais lucro paga mais e investe nos seus

empregados. Isso é importante para a sociedade, porque
melhora o mercado de trabalho", explica Salerno.

O estudo conclui, aliás, que as duas variáveis que mais
afetam a probabilidade de a firma ser inovadora são treina-
mento, principalmente para as que inovam em proces-
sos, e escolaridade, para as que inovam em produtos. O
Ipea chega a fazer uma simulação segundo a qual um
aumento de dois anos na escolaridade média dos traba-
lhadores resultaria em aumento de 8% na probabilidade
de a empresa ser inovadora. Já se as empresas dobrassem

seus gastos em treinamento sua probabilidade
aumentaria 12%. "Isso quer dizer que um esforço
para aumentar o grau de inovação da indústria bra-
sileira requer maiores investimentos nessas áreas;

o que poderia ser um dos pilares de um programa
nacional pró-inovação", conclui o estudo do Ipea. O es-

tudo relaciona também escolaridade com exportações.
Segundo as simulações, um aumento de um ano na esco-
laridade dos empregados propiciaria um crescimento mé-
dio de US$ 60,7 mil nas vendas para o exterior das em-
presas que já exportam e em US$ 269 mil nas vendas
externas daquelas que passariam a exportar com isso.

A pesquisa indica ainda que os recursos públicos são
importantes estímulos à implementação de processos no-
vos, mas não para gerar novos produtos. No caso de P&D,
capazes de gerar produtos novos não só para a empresa
como para o mercado, os investimentos feitos pelas em-
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presas são mais relevantes. Com base nisso, os pesquisa-
dores do Ipea recomendam que o governo crie instru-

mentos para reduzir o custo e o risco dos investimentos
privados em P&D, de forma a estimulá-los não só nas
pequenas e médias empresas, como também nas grandes.

De Negri ressalta que, segundo a Pesquisa de Inova-
ção Tecnológica na Indústria (Pintec) do IBGE, a taxa de
investimentos em inovação no Brasil é de 31,5%, me-
tade do que a taxa alemã. O mais grave é que o investi-
mento brasileiro, na maioria dos casos, não representa
lançamento de novos produtos ou desenvolvimento de

tecnologias, e sim melhorias no processo de produção,
como compra de equipamentos. "Se uma empresa com-
pra uma máquina, fez uma inovação de processo. Ela
pode até melhorar a sua escala, mas isso não a coloca no

grupo das inovadoras", afirma De Negri, do Ipea.

TEMOR DA DÍVIDA
A pequena oferta de crédito aliada ao medo dos em-

presários de se endividarem são mesmo o maior proble-
ma. "Nem o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvi-

mento Econômico e Social) tem muitos instrumentos
voltados para empréstimos para pesquisa e desenvolvimen-
to. Dentro de alguns programas específicos tem alguns
incentivos e tem o Funtec, mas para as nossas necessida-
des isso é pouco", diz Salerno. Ele lembra que a história
econômica do Brasil desestimula investimentos em novos
produtos, já que os diversos planos econômicos pelos quais

o País passou levaram várias empresas à falência. "Os em-

presários preferem investir menos, mas com recursos pró-
prios, a se endividarem", afirma o especialista.

O estudo também ajuda a provar essa análise. Entre

as empresas do tipo que diferenciam produtos, 65,6%
investem sozinhas em pesquisa e desenvolvimento e ape-
nas 12,3% em cooperação com outras empresas. Já en-
tre as fabricantes de produtos padronizados, esses per-
centuais passam para 72,6% e 9,9%, respectivamente.

Outra conclusão do estudo é que as empresas nacio-

nais investem 45% a mais que as estrangeiras em pes-
quisa e desenvolvimento (P&D) no Brasil. A conclusão

se baseia numa metodologia estatística que busca isolar
o efeito do esforço inovativo em relação à origem do
capital, controlando 200 variáveis, como faturamento,
setor, coeficiente de exportação, número de trabalhado-

res, etc. A metodologia compara as nacionais e as estran-
geiras projetando o que seria seu investimento em ino-
vação caso ambas fizessem o mesmo produto, tendo o

mesmo faturamento, número de trabalhadores, etc.
Para conseguir fazer a radiografia da indústria brasi-

leira, 32 pesquisadores do Ipea e de um grupo de univer-
sidades cruzaram informações do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), dos Ministérios do De-

senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Tra-
balho e do Banco Central. Os dados utilizados são de
pesquisas realizadas entre 1998 e 2000.0 Ipea ainda com-
plementará o estudo com uma análise por segmentos.
A expectativa é que o trabalho esteja concluído em maio,
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quando será publicado em forma de livro.
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