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A literatura especializada em competitividade e inovação 
sugere que os países competitivos diferenciam-se dos 
demais pela capacidade de criar inovações tecnológicas 
em níveis compatíveis com as necessidades de mercado. 
E isso seria mais decisivo do que diferenças históricas, 
geográficas e sociais. No que diz respeito ao Brasil, 
estudos do World Economic Fórum e do IMD sobre competitividade mundial 
mostram claramente nossa desvantagem em relação aos países desenvolvidos e 
mesmo a alguns emergentes. Investimos pouco em P&D, qualquer que seja o item 
de comparação utilizado - gastos totais, percentual em relação ao PIB, gastos dos 
setor privado, para citar apenas esses.  

Tomando como base o IMD World Competitiveness Yearbook de 2003, enquanto os 
EUA gastam cerca de US$ 282 bilhões e a China US$ 12,6 bilhões, o Brasil gasta 
US$ 4,6 bilhões, ocupando a 19ª posição em gastos totais com P&D. Se 
considerarmos o percentual de gastos com P&D em relação ao PIB, estamos em 
38º lugar , registrando um percentual de 0,88%. Nesse item, os EUA investem em 
P&D 2,8% do PIB e a China 1,1%. O gasto do setor privado com P&D também é 
desfavorável ao Brasil - US$ 2,79 bilhões, enquanto nos EUA é da ordem de US$ 
209,9 bilhões e na China US$ 7,6 bilhões.  

O reflexo dessa situação pode ser claramente percerbido na pesquisa que o Núcleo 
de Empreendedorismo e Inovação da Fundação Dom Cabral realizou junto a 
dirigentes e executivos de empresas de todo o Brasil que fazem parte de 
programas estruturados de parceria mantidos pela FDC. Um deles é o CTE - Centro 
de Tecnologia Empresarial, que congrega 25 grandes empresas multinacionais e de 
capital nacional, o outro é o PAEX, que abrange 130 empresas de pequeno e médio 
porte. A maioria das respostas revelou que os investimentos das empresas em P&D 
raramente superaram 1% do faturamento anual. A pesquisa foi feita através de 
questionários enviados eletronicamente, de entrevistas com dirigentes e de grupos 
de discussão com executivos das parceiras e de outras empresas. Nosso objetivo 
era entender como as organizações brasileiras geram idéias e conhecimentos, que 
processos e atores e parceiros usam para transformá-los em novas soluções - 
novos produtos, serviços, processos, mercados, fontes de suprimento e formas de 
organização.  

Nos grupos de discussão, reunimos 7 grupos com executivos de grandes empresas, 
agrupados pela origem de capital. As discussões com as empresas de capital 
estrangeiro mostraram que elas não investem em pesquisa e desenvolvimento e 
inovam muito pouco no país. Nas palavras de integrantes desses grupos "quase 
tudo é importado ou imposto nas subsidiárias das multinacionais. Mesmo empresas 
sabidamente inovadoras, nem sempre fazem P&D dentro do Brasil". Essa situação 
foi traduzida pelos participantes como falta de cultura corporativa de valorização do 
conhecimento local. Apenas uma das multinacionais entrevistadas revelou posição 
diferente, informando que vem inovando continuamente no Brasil. O mais 
preocupante é que, como largamente sabido, as empresas multinacionais têm um 
peso muito grande na economia brasileira. 

Os executivos, tanto de firmas multinacionais como das de capital nacional, 
convergiram sobre a "necessidade de formalização de um processo que realmente 
transforme boas idéias em projetos e negócios". Para isso, consideram imperativo a 
instauração do espírito empreendedor em suas empresas, argumentando que 
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inovações dificilmente ocorrem em organizações pouco empreendedoras. 
Reconhecem existir potencial no ambiente brasileiro, que conta com pessoas com 
criatividade e versatilidade, pontos fortes que podem ser explorados.  

Um outro aspecto revelado pela pesquisa indica que, quando inovam, as empresas 
valem-se, na maioria das vezes, de pessoal interno - notadamente proprietários e 
dirigentes. Como as fontes de inovação são encontradas nos interstícios entre 
empresas, universidades, laboratórios de pesquisa, fornecedores e clientes, essa 
endogenia é limitadora. Considerando que conhecimento cria as bases para gerar 
novos conhecimentos e que, quanto mais a empresa se envolver nesses 
relacionamentos, mais ela aprende e descobre novas oportunidades, é urgente não 
só aumentar o investimento em P&D no Brasil, mas, também, fazê-lo através de 
laços e cooperação com múltiplos parceiros no país e no exterior.  
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