
INVESTIMENTOS EM P&D:

CORRIDA
PARA REDUZIR
O DÉFICIT COMERCIAL

As empresas de
tecnologia consolidam
suas aplicações de
recursos em pesquisa
e desenvolvimento
para substituir os
produtos importados
e alcançar um
equilíbrio da
balança brasileira
de pagamentos

ondição fundamental para aumentar

a competitividade, os investimentos

das empresas de base tecnológica em

pesquisa e desenvolvimento (P&D) -

3,7 bilhões de reais só no período de

1993 a 2002 - geraram empregos,

novos conhecimentos e capacitação,

ampliação de plantas fabris, aumento

de receita e até divisas. Mas ainda não

influíram decisivamente na diminui-

ção do déficit da balança comercial de

produtos do setor eletroeletrônico do

Brasil. No início desta década, até que

houve mudanças substanciais: o défi-

cit que chegou a 8,8% bilhões de dóla-

res em 2001, por exemplo, caiu para

menos 5,9 bilhões de dólares em 2002

e 5,3 bilhões de dólares em 2003. No

entanto, voltou a subir nos dois últi-

mos anos. Em 2005, por exemplo, de

acordo com a Abinee-Associação Bra-

sileira da Indústria Elétrica e Ele-

trônica, o setor apresentou um cresci-

mento nominal de 14%, com o fatu-

ramento atingindo 92,6 bilhões de

reais. O destaque foi a área de teleco-

municações, cujas exportações chega-

ram a 2,8 bilhões de dólares, um cres-

cimento de 148%. Só os telefones

celulares responderam por negócios



em torno de 2,4 bilhões de dólares. No

entanto, a importação de produtos

elétricos e eletrônicos somou 15,1

bilhões de dólares, crescendo 19% em

comparação a 2004. Pelo menos 64%

desse total foram de componentes.

Com isso, a produção do setor gerou

um déficit da balança comercial de

produtos eletroeletrônicos de 7,4

bilhões de dólares, 0,5% superior ao

verificado em 2004 (veja gráfico).

Apesar disso, as indústrias brasilei-

ras de bens e serviços de informática,

telecomunicações e automação conti-

nuam apostando nas atividades de

pesquisa e desenvolvimento como

forma de ampliar a sua capacidade

produtiva. O principal instrumento

dessa investida é a aplicação dos

recursos da contrapartida da Lei de

Informática em pesquisa e desenvol-

vimento tecnológico, a partir do rela-

cionamento entre universidades, insti-

tuições de ensino, centros de pesqui-

sas e núcleos de desenvolvimento das

empresas. "Graças à Lei de Infor-

mática, hoje o Brasil fabrica produtos

de tecnologia avançada com o mesmo

nível de desenvolvimento e inovação

que existe em outros países", avalia

Humberto Barbato Neto, diretor secre-

tário da Abinee. "Fabricamos produ-

tos para atender a demanda interna, e,

também, a demanda de diversos paí-

ses, pois transformamos o Brasil numa

plataforma de exportação de equipa-

mentos como, por exemplo, telefones

celulares, microcomputadores e outros

bens incentivados pela Lei de Infor-

mática", explica ele.

Para as corporações brasileiras, o

setor de TI (Tecnologia da Informação)

é ágil na inovação e no desenvolvi-

mento de novos produtos, mas requer

a mesma agilidade na aprovação de

leis e regulamentos, na manutenção

das regras de incentivos fiscais, para

que se torne realmente competitivo. "O

processo brasileiro de investimento em

P&D é muito complexo e para que as

empresas aumentem o volume de

recursos é preciso trabalhar num cená-

rio de estabilidade, as regras não

podem mudar, nada de surpresas",

alerta Darlei Abreu, diretor de pesqui-

sa e desenvolvimento da HP Brasil. No

final de março passado, Abreu partici-

pou do Abinee Tec Sul 2006, junto com

representantes de mais de 20 empresas

do setor elétrico e eletrônico, para

discussão dos resultados da Lei de

Informática. O balanço, segundo o
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executivo, foi extremamente positivo

e mostrou que as empresas estão mais

motivadas e conscientes da importân-

cia de investir em P&D (veja quadro na

página 27). A HP, por exemplo, segun-

do Abreu, tem apresentado "resultados

magníficos" no campo da pesquisa e

desenvolvimento. Segunda maior em-

presa de TI do país, com produção local

de servidores, PCs desktop e notebooks,

impressoras jato de tinta e laser, 11

escritórios e 1,3 mil funcionários, a HP

já investiu até hoje cerca de 230

milhões de reais, informa o diretor de

P&D. "A Lei de Informática é extrema-

mente importante como instrumento

de fomento, ajuda a reduzir o custo

Brasil e é o principal componente da



Feitoza, do INdT: novas oportunidades

nossa estratégia para nos inserirmos no

contexto da competição mundial", diz.

Na área de telecomunicações, os

resultados são igualmente relevantes.

No caso da Ericsson, empresa sueca

com nove fábricas no mundo, uma das

quais em São José dos Campos, em

São Paulo, sem a Lei de Informática o

dinheiro aplicado em pesquisa e

desenvolvimento não teria rendido

nada. Na última década, a empresa

investiu cerca de 750 milhões de reais

em pesquisa e desenvolvimento, dos

quais 200 milhões de reais apenas no

período de 2002 a 2004. Os recursos

aplicados como contrapartida da Lei

de Informática somaram 25 milhões

de reais, sendo 55% destinados ao

Norte-Nordeste. "O balanço é positivo

não só para a Ericsson, mas também

para o Brasil", diz Reginaldo Lazarini,

diretor do Centro de Pesquisas e

Desenvolvimento da Ericsson. "Pode-

mos, inclusive, contabilizar efeitos

positivos na balança comercial, com a

receita advinda do reembolso pela

prestação de serviços", afirma.

A Motorola, que fabrica aparelhos

celulares, rádios bi-direcionais e co-

mercializa soluções para o mercado de

banda larga e W a cabo e satélite,

também não tem economizado esfor-

ços. Desde 1995, a empresa investiu

mais de meio bilhão de dólares no setor

produtivo e cerca de 225 milhões em

pesquisas e desenvolvimento. Seu cen-

tro de P&D, instalado numa área de

800 mil metros quadrados, em Jagua-

riúna (SP), conta com 800 engenhei-

ros e mantém parcerias com 11 univer-

sidades, laboratórios e organizações de

pesquisas, entre elas o Inatel, com

quem a Motorola desenvolve projetos

de emulador de comutação desde 2002.

"O incentivo a P&D no país permite a

criação de equipe de engenharia no

Brasil para suportar clientes e ser um

diferencial competitivo", define Rober-

to Soboll, diretor do centro de pesqui-

sas e desenvolvimento.

Já o Instituto Nokia de Tecnologia,

uma instituição independente e sem

fins lucrativos, fundado pela Nokia em

2002, explora "novas oportunidades

em P&D no Brasil", segundo Geraldo

Feitoza, diretor-presidente. Criada com

base na Lei de Informática, com seis

laboratórios de pesquisas em Manaus

e Brasília, e um corpo técnico de 105

pessoas, o INdT não divulga o volume

de investimentos que faz em infra-

estrutura e projetos de P&D, em parce-

ria com outras empresas, como a Jabil

Circuit, Philips e Perlos. Mas segundo

a pesquisa " 100 Maiores de Telecom

2005", do IDG, entre 2002 e 2005, a

Nokia reservou 70 milhões de dólares

para essa atividade, em especial as que

foram executadas pelo INdT. O foco

dos projetos está nas áreas de mecâ-

nica, telecomunicações e desenvolvi-

mento de aplicativos. "As pesquisas

tiveram um impacto muito grande na

área de desenvolvimento da Nokia,

pois evitaram que muitos projetos

inovadores fossem feitos lá fora e

simplesmente trazidos para o Brasil.

Nossos projetos foram desenvolvidos

por brasileiros para o mercado

mundial", diz Feitoza.

''A Lei de

Informática é

um instrumento

de fomento e

ajuda a reduzir

o custo Brasil''
Darlei Abreu, diretor
de P&D da HP Brasil



Além de contribuir para dar mais

competitividade aos produtos fabrica-

dos no país, os investimentos em P&D,

criaram uma robusta credibilidade na

comunidade científica e empresarial

no exterior. É preciso, porém, que haja

continuidade da política de investi-

mentos em inovação tecnológica e em

qualidade para que os negócios se

mantenham, dizem os empresários. Os

receios não são sem motivos. "A

disputa global pelos centros de P&D é

enorme no mundo atual e as estima-

tivas de investimentos para 2006 e

para os próximos anos dependem de

regras claras e permanentes", insiste

Lazarini, da Ericsson. Um dos proble-

mas, segundo a Abinee, é a demora na

regulamentação da Lei de Informática,

aprovada pelo Congresso e sanciona-

da pelo presidente Lula em dezembro

de 2004. O atraso já dura 16 meses,

lembra Ruy de Salles Cunha, presiden-

te da Abinee, que, em março passado,

pediu ao ministro Sérgio Rezende, da

Ciência e Tecnologia, que o processo

fosse acelerado. "A regulamentação da

Lei de Informática é fundamental para

que o setor de TI continue investindo

na fabricação de produtos de tecnolo-

gia avançada, com nível de desenvol-

vimento e inovação compatíveis com

o resto do mundo", afirma ele.

Fonte: as empresas
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