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APRESENTAÇÃO

O tema da inovação ganhou espaço na agenda nacional nos últimos anos 
e é objeto de consistente ativismo político desde o final da década de 1990. 
Contudo, apesar da inestimável contribuição dos agentes responsáveis pela 
pauta de inovação nesse período, o fato é que o esforço ainda não foi sufi-
ciente para que o tema se tornasse central na estratégia de desenvolvimento 
do país. A justificativa para inovar processos e produtos é óbvia, mas a 
incorporação ao cotidiano das empresas, universidades e instituições públi-
cas, como se sabe, não é tarefa trivial. Alcançar e se manter na fronteira 
do conhecimento requer uma conjunção de fatores internos e externos que 
normalmente não se restringem à motivação individual, de uma empresa 
ou de uma instância governamental, mas da convergência de elementos que 
impulsionam os agentes promotores da inovação para novos patamares de 
conhecimento técnico e científico.

Diante desse desafio, a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa 
(Interfarma) se propôs, com o apoio da Prospectiva Consultoria, a formu-
lar um debate que contribua com a avaliação, a proposição e o incremento 
da inovação no Brasil e, particularmente, na indústria da saúde. Este livro 
reúne a opinião de especialistas que cooperaram para a disseminação da cul-
tura da inovação em nossas empresas, centros de pesquisa e universidades 
nas últimas décadas, e cujas experiências certamente servirão de ponto de 
partida para aperfeiçoar o debate que tanto interessa àqueles que trabalham 
para o desenvolvimento econômico e, sobretudo, social do Brasil.

A pluralidade de perspectivas, autores e experiências refletidas nos arti-
gos e nas entrevistas que compõem este volume permite ao leitor ter uma 
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visão bastante ampla sobre o quadro nacional da pesquisa e inovação atual-
mente. Tal efeito somente pôde ser alcançado por meio das balizadas opi-
niões formuladas por especialistas das principais universidades e centros 
de pesquisa do país, representantes de instituições de fomento, cientistas e 
empreendedores no campo da inovação, líderes de projetos de inovação em 
empresas nacionais e multinacionais, de vários campos do conhecimento e 
de diversas regiões do Brasil.

O livro identifica inúmeros pontos positivos nas políticas científi-
cas e tecnológicas brasileiras, assim como experiências bem-sucedidas de 
empresas e instituições públicas nessa matéria. Ao mesmo tempo, pon-
tua várias questões ainda não equacionadas na regulação e procedimentos 
sobre pesquisa e desenvolvimento no país, deficiências importantes no per-
fil empresarial, assim como alguns dissensos – ainda que reduzidos – sobre 
as melhores práticas no relacionamento público-privado.

Pretendemos contribuir para um balanço sobre onde estamos em maté-
ria de políticas públicas, base científica e capacidade empresarial para ino-
var, assim como indicar alguns passos possíveis a serem tomados no futuro 
próximo. Esse livro consolida a percepção de que o Brasil já andou muito 
no campo científico e tecnológico e tem, atualmente, excelentes condições 
para dar um salto no volume e na qualidade da inovação produzida no país.
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PARTE 1 

POTENCIAL CIENTÍFICO DO BRASIL
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A presente coletânea de artigos sobre inovação no Brasil não poderia ser 
iniciada de maneira diferente. Como parte introdutória ao tema aqui dis-
cutido, se faz necessária uma prévia avaliação do que pode ser chamado de 
“Potencial Científico do Brasil”, envolvendo aspectos de mão de obra, da 
pesquisa no ensino superior e da produção científica universitária, já avan-
çando assim nos tópicos a serem discutidos posteriormente, proporcionando 
uma desmistificação da pesquisa aplicada como geradora da inovação. 

Nesse sentido, Carlos Henrique de Brito Cruz, no primeiro capítulo, nos 
apresenta provocações acerca da formação e da utilização de mão de obra 
em ciência e tecnologia, e de forma bem objetiva, sugere que o ensino supe-
rior no Brasil (incluindo pesquisa e pós-graduação) não é orientado para a 
geração de conhecimento para inovação via pesquisa básica, o que deter-
mina a pouca quantidade de pesquisa aplicada, e seu fruto – a inovação. 

Brito Cruz inicia sua argumentação observando que a política brasi-
leira de incentivo à ciência e tecnologia pode ser considerada uma política 
de Estado, com programas, projetos e medidas tomadas desde a década de 
1930. Apresenta uma das principais contradições do Sistema Nacional de 
C&T: a produção científica é rica, crescente, e ganha relevância; enquanto 
a quantidade de patentes geradas é baixa, e cresce em ritmo inferior em 
relação à primeira.

Ademais ao já conhecido argumento de que ciência e tecnologia no Bra-
sil não são realizadas em empresas (via atividades de pesquisa e desenvolvi-
mento – P&D), mas, sim, em universidades e institutos de pesquisa – fato 
que determina o locus de trabalho dos pesquisadores –, Brito Cruz exime 
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parcialmente a responsabilidade do setor privado ao revelar que 66% dos 
graduandos em 2008 eram das áreas de Ciências Humanas e Sociais; Enge-
nharia e Ciências Exatas respondiam por 14%; e Saúde, 16%. Dados simila-
res – e com o mesmo simbolismo – refletem a pós-graduação. Ora, o Brasil 
não forma mão de obra nas especialidades técnicas e científicas necessárias 
para atividades de pesquisa aplicada.

Dessa forma, Brito Cruz propõe uma reavaliação do sistema brasileiro 
de ensino superior, no sentido de incorporar, pela formação de mão de obra, 
a necessidade de gerar mais inovação via pesquisa aplicada. Por esse viés, 
é destacado que a o Brasil possui uma rede de universidades de altíssima 
competência e qualidade que teria condições de liderar esse processo.

Marco Antonio Zago, no segundo capítulo, aborda justamente essa rede 
de universidades e institutos de pesquisa responsável pela boa – e cres-
cente – produção científica no país, e que seria incumbida de elevar o Brasil 
a um alto patamar em termos de ciência, tecnologia e inovação. Zago ana-
lisou o perfil da produção científica brasileira, e ponderou que para atingir 
o nível desejado em termos de C&T&I, há de se atentar para a melhora da 
qualidade da ciência produzida no país. 

Essa percepção é apontada pelo fato de, apesar de crescente, a produção 
científica brasileira ainda gerar pouca repercussão e influência na comuni-
dade científica internacional. Zago apontou que em uma determinada base 
de dados científica, apenas 0,16% das publicações brasileiras de 1996-2000 
possuía 200 citações ou mais. E mais: desses poucos exemplos, grande parte 
era trabalho resultante de cooperação e intercâmbio com pesquisadores e 
grupos de pesquisa de fora do país, ou seja, não era “100% nacional”. 

Não obstante, Zago apontou as áreas de ciências da vida (incluindo agri-
cultura, ciências biológicas e medicina) como destaque do Brasil em termos 
da produção científica – quantidade e qualidade – e observou que esses 
campos são promissores para investimentos em ciência aplicada e inovação, 
pois já há qualificação suficiente para uma mudança de patamar. 

Dentro dessa mesma linha, Fernando Galembeck, no terceiro capítulo, 
apresenta casos e exemplos de pesquisas aplicadas e inovações de sucesso 
justamente do campo de ciências da vida, em especial o ramo da agricultura 
e das ciências biológicas. Galembeck nos presta um bom serviço ao desmi-
tificar a pesquisa aplicada: quantidade de patentes e papers nem sempre 
significam uma boa, ruim, pouca ou elevada atividade de pesquisa aplicada 
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e de inovação. Muitas vezes, avanços em C&T e inovações são absorvidos 
pela sociedade de maneira natural, sem a devida percepção desse avanço. 

Ao analisar a pesquisa aplicada no país, em um primeiro momento pelas 
patentes, Fernando Galembeck constatou o conhecido fato de poucos pedi-
dos de proteção patentária advindos do Brasil, e ainda verificou que essa 
quantidade reduzida, em sua maioria, é realizada por empresas estrangeiras 
que performam P&D em suas filiais brasileiras.

Não obstante, o Brasil possui qualificadas atividades de pesquisa apli-
cada e inovação que não são captadas pelos indicadores de patentes e pro-
dução científica – principalmente nas áreas agrícola e biológica –, desempe-
nhados tanto por pequenas e médias empresas, quanto por universidades e 
institutos de pesquisa.

De fato, essas três contribuições comprovam o alto potencial científico 
brasileiro. No entanto, também mencionam necessidades de sintonia fina  
no sistema nacional de ciência e tecnologia no sentido de que, tal potencial 
seja de fato transformado em realidade e o país deixe de ter possibilidade 
para que se torne potência.
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1
RECURSOS HUMANOS PARA CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA NO BRASIL

Carlos Henrique de Brito Cruz

Introdução

Políticas duradouras, também caracterizadas como políticas de Estado, 
têm tido alguma efetividade no desenvolvimento da ciência e da tecnologia 
no Brasil, especialmente em aspectos mais acadêmicos, relacionados à for-
mação de recursos humanos e à pesquisa científica. 

Alguns eventos marcantes foram a criação da Universidade de São 
Paulo (USP) em 1934; a instauração da Constituição Paulista de 1947 com 
seu artigo 123 – que determina a vinculação de 0,5% da receita ordinária 
do Estado à pesquisa e à criação da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp); a criação do Centro Técnico Aeroespacial 
e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica entre 1946 e 1950; a instaura-
ção do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes) em 1951; do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de 1961 
a 1971; do Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa na USP 
em 1962; a criação da Financiadora de Estudos e Projetos, da Universidade 
de Campinas e da Empresa Brasileira de Aeronáutica em 1967; do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em 1969, do Pro-
grama Nacional do Álcool (Pró-Álcool) em 1975 e da Universidade Esta-
dual de São Paulo (Unesp) em 1976; a instituição do Ministério da Ciência 
e Tecnologia em 1986, do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) 
de 1988 a 1996, dos Fundos Setoriais de 1999 a 2002; a extinção do con-
tingenciamento sobre os Fundos a partir de 2008; o estabelecimento do 
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programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia em uma bem-
-sucedida parceria entre a União e Estados brasileiros.

Mesmo incompleta, essa sequência de eventos ilustra uma política para 
C&T&I (Ciência, Tecnologia e Inovação) que se desenvolve ao longo de 
muitos governos e por meio de muitas iniciativas, mesmo em se tratando de 
governos com diferentes orientações políticas. Como resultados, temos hoje 
no país um sistema de pós-graduação mundialmente competitivo e uma 
contínua ascensão no ranking mundial de publicações científicas. Por outro 
lado, apesar de várias iniciativas governamentais e do interesse do setor 
privado, especialmente a partir de 1995, o Brasil não conseguiu superar os 
enormes obstáculos macroeconômicos que compõem um ambiente hostil 
no país em relação à P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) em empresas.

Neste trabalho, pretende-se analisar alguns aspectos da situação atual 
no que diz respeito à capacitação científica brasileira, especialmente no que 
tange à formação de recursos humanos para a pesquisa.

Dois indicadores relevantes de resultado: 
artigos e patentes

Dois importantes indicadores de resultados em C&T, por ajudarem a 
formação de um quadro geral da situação nacional, são o número de artigos 
científicos publicados em revistas científicas de circulação internacional e o 
número de patentes registradas internacionalmente. O primeiro, o número 
de artigos, relaciona-se à capacidade acadêmica para a criação de conhe-
cimento. O segundo, o número de patentes, diz respeito à capacidade da 
indústria em criar tecnologia de impacto mundial. 

A evolução no número de artigos científicos é mostrada na Figura 1.1, 
juntamente com um indicador relativo ao seu impacto, que é o número de 
citações por artigo dois anos após a publicação. O número de artigos apre-
senta uma evolução bem positiva: de 1994 a 2000, a produção científica 
cresceu 15% ao ano. No segundo período, de 2000 a 2006, também houve 
um grande crescimento, embora menor do que no primeiro, com taxa de 
10% ao ano. O impacto médio de cada artigo cresceu 13% no primeiro 
período, elevando-se para 34% no segundo período.
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Figura 1.1. Quantidade de artigos científicos publicados nos anos 1994, 2000 e 2006 por 
autores com residência no Brasil e quantidade de citações por artigo, dois anos após a pu-
blicação. 
*  Dados pesquisados no Web of Science <http://thomsonreuters.com/news_ideas/articles/>.

Quanto ao número de patentes concedidas pelo Uspto (United States 
Patent and Trademark Office)1 a depositários no Brasil, a evolução é mos-
trada na Figura 1.2 em intervalos de cinco anos. No primeiro intervalo, de 
1994 a 1999, a taxa anual média de variação mostrou crescimento de 8,7% 
ao ano; no período de 1999 a 2004, essa taxa caiu para 3,1% ao ano; e no 
quinquênio de 2004 a 2009 a taxa tornou-se negativa, com –0,6% ao ano. 
A taxa negativa para o último quinquênio é consistente com o resultado da 
Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec) 2010 que mostrou uma redução 
de 10% no número de pesquisadores empregados por empresas entre 2005 
e 2008. 

 1 O Escritório norte-americano de Patentes e Marcas é um órgão vinculado ao Departamento 
de Comércio dos Estados Unidos, cujo mandato analisa e concede patentes bem como garan-
te o registro de marcas; equivalente ao Brasileiro Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial (Inpi) vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC).
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Figura 1.2. Quantidade de patentes concedidas pelo USPTO a depositários no Brasil em 
1994, 1999, 2004 e 2009.

Lugares e modalidades de pesquisa

Antes de analisar a questão dos recursos humanos para C&T (Ciência 
& Tecnologia) cabe resumir algumas características importantes das orga-
nizações que compõem um sistema nacional de C&T. Do ponto de vista 
da execução da pesquisa, tal sistema em geral é composto por três tipos de 
organização de P&D: universidades, institutos de pesquisa (públicos e pri-
vados) e empresas. A natureza da pesquisa realizada em cada uma dessas 
organizações tem características específicas, de acordo com suas missões 
institucionais. Quando se consideram as outras funções do Sistema Nacio-
nal de C&T, como planejamento e financiamento, torna-se necessário 
agregar o governo, seja em nível federal, estadual ou mesmo municipal.2

As universidades dedicam-se à educação de jovens estudantes e à pes-
quisa de natureza fundamental, embora em certas áreas, como as Engenha-
rias e a Medicina, haja alguma intensidade de pesquisa aplicada.

 2 Uma análise mais detalhada dos papéis institucionais em um sistema de C&T encontra-se 
em Cruz, Revista Intresse Nacional. Sobre o papel da universidade, ver Brito Cruz. Pesquisa 
e a Universidade. In: Steiner; Mahlnic (orgs.). Ensino superior: conceito e dinâmica. p.41-63.
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De outro lado, as empresas tendem a dedicar-se muito mais às ativida-
des de desenvolvimento experimental ou tecnológico, ligadas diretamente 
à colocação no mercado de novos produtos ou serviços.

Em uma zona intermediária, institutos de pesquisa e laboratórios nacio-
nais tendem a ter as três atividades com alguma ênfase na pesquisa aplicada.

Dois valores são essenciais para a vitalidade da universidade: a liberdade 
acadêmica e a autonomia. Ambos se relacionam intimamente: sem autono-
mia, não existe liberdade acadêmica; e a liberdade acadêmica é parte funda-
mental do exercício da autonomia universitária. 

A liberdade acadêmica, em especial, é hoje um valor mal compreendido. 
Essa incompreensão deriva do utilitarismo que tem pautado a discussão sobre 
ciência e tecnologia no Brasil; da cobrança de certos resultados e contribui-
ções que a universidade pode oferecer, mas que não lhe são essenciais, nem 
fazem parte de sua razão de existir. Com o risco de perder em precisão, mas 
ganhando em concisão, podem-se observar duas faces desse utilitarismo: a 
primeira, a do utilitarismo de direita, define como principal função das uni-
versidades o apoio às empresas, para que elas se tornem mais competitivas, 
mantenham o ritmo das exportações, o crescimento da economia do país etc.; 
a segunda, o utilitarismo de esquerda, define como função principal ajudar a 
sociedade brasileira, por ações imediatas, a ser menos pobre, mais saudável, 
menos desigual. Ambos os objetivos são de grande relevância, pois o Bra-
sil precisa efetivamente de indústrias competitivas usuárias e geradoras do 
conhecimento e de políticas e meios para diminuir a pobreza e a desigualdade. 

Esses objetivos são legítimos, adequados e necessários para o desenvol-
vimento nacional; o erro está em atribuir à universidade a responsabilidade 
por atingi-los. Embora tenha papel importante de produzir uma parte do 
conhecimento necessário para a indústria ser competitiva, ela desempenha 
uma função especial, raramente percebida e que, por isso mesmo, precisa 
ser mais discutida: a universidade forma os profissionais que geram conhe-
cimento na indústria. Aí está a singular e específica função da universidade: 
educar pessoas para trabalhar com o conhecimento. 

Se o lugar da ciência e da educação é a universidade, o lugar do desenvol-
vimento de tecnologia é, por excelência, a empresa. O elemento criador de 
inovação é o cientista ou engenheiro que trabalha em P&D nas empresas, 
sejam elas voltadas para produtos ou serviços. Assim é que, nos Estados 
Unidos, 80% dos cientistas trabalham para empresas. 
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Já em 1776, Adam Smith (1996) observava que as principais fontes de 
inovação e aprimoramento tecnológico eram 

os homens que trabalhavam com as máquinas e que descobriam maneiras enge-
nhosas de melhorá-las, bem como os fabricantes de máquinas, que desenvol-
viam melhoramentos em seus produtos.

Os termos usados nos parágrafos anteriores são propositalmente vagos, 
considerando que as caracterizações não são absolutas nem devem ser 
entendidas de forma restritiva. Além disso, podem depender muito das tra-
dições locais ou até mesmo institucionais. No Brasil, temos, por exemplo, 
institutos de pesquisa como o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) ou 
o Instituto Nacional de Tecnologia (INT) que se dedicam principalmente 
à pesquisa aplicada e ao desenvolvimento. Há ainda o Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas e o LNLS que se dedicam muito mais à pesquisa básica. 
De forma análoga, há muitos casos de universidades que contribuíram de 
maneira excelente em pesquisa aplicada e desenvolvimento e de empresas que 
deram insubstituíveis contribuições à pesquisa básica.

O caso dos Estados Unidos, para o qual há boas medidas e longas séries 
históricas sobre os investimentos em P&D, auxilia o entendimento sobre 
o papel das universidades, dos institutos, dos laboratórios nacionais e das 
empresas. A Figura 1.3 mostra os valores dos dispêndios em Pesquisa 
Básica, Pesquisa Aplicada e Desenvolvimento, classificados segundo as 
organizações que fazem uso desses recursos. Na classificação da pesquisa 
usada pelo National Science Board dos Estados Unidos, as categorias são 
assim definidas (OMB CIRCULAR, 2010):

a. Pesquisa básica: é o estudo sistemático voltado para o conheci-
mento ou a compreensão mais completa dos aspectos fundamentais 
dos fenômenos e fatos observáveis, sem ter como foco aplicações 
específicas em processos ou produtos. No entanto, pode incluir ati-
vidades realizadas tendo como objetivo amplas aplicações.

b. Pesquisa aplicada: é o estudo sistemático para obter conhecimento 
ou compreensão necessária para determinar os meios pelos quais 
uma necessidade específica e reconhecida poderá vir a ser atendida.

c. Desenvolvimento: é a aplicação sistemática de conhecimentos ou 
de entendimento, voltada para a produção de materiais, dispositivos, 
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sis temas ou métodos úteis, incluindo a concepção, o progresso e a 
melhoria de protótipos e novos processos, para atender a requisitos 
específicos.
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Figura 1.3. Dispêndios nas categorias de pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvi-
mento, nos Estados Unidos em 2008, segundo a natureza da organização executora.
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Figura 1.4. Dispêndios nas categorias de pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvi-
mento, nos Estados Unidos em 2008, segundo a fonte dos recursos.
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Por um lado, observa-se que naquele país a pesquisa básica acontece 
principalmente (67% dos dispêndios) em universidades, ao passo que o 
predomínio da empresa em pesquisa aplicada (79%) e em desenvolvimento 
(93%) é bem claro.

De outro lado, observa-se que os recursos destinados ao desenvolvi-
mento são quase cinco vezes maiores do que aqueles destinados à pesquisa 
básica, indicando o alto custo dessa atividade. 

As informações da Figura 1.3 são complementadas pelas da Figura 1.4, 
nas quais se mostram as fontes de recursos para as três categorias. Pode-se 
verificar que no financiamento à pesquisa básica o papel principal (62% do 
total) cabe ao Governo Federal e, em certa medida aos governos estaduais, 
visto que muitas vezes os fundos provenientes da fonte Universidades são 
recursos estaduais. Já na pesquisa aplicada e no desenvolvimento, o predomí-
nio do financiamento passa a ser aquele com recursos das empresas, sendo 
69% e 87%, respectivamente.

A intensidade da P&D executada e financiada por empresas no caso dos 
Estados Unidos sinaliza para o papel central a empresa que tem em matéria 
de inovação. Adicionalmente, a diferença no tipo de pesquisa que se faz 
na empresa e na universidade aponta para o erro de se supor, como muitas 
vezes acontece no debate brasileiro sobre C&T, que a universidade criará 
tecnologia e a transferirá para a empresa. A realidade que nos mostra o caso 
norte-americano – e na verdade o de todo país que criou desenvolvimento 
com P&D – é muito diferente: a tecnologia é engendrada na empresa, por 
cientistas empregados da empresa e que trabalham em laboratórios indus-
triais. Universidades contribuem com esse esforço, sempre fornecendo pes-
soal qualificado que atuará como pesquisador na empresa, e, poucas vezes, 
criando ideias que serão transferidas para empresas.

Em todos os países que têm usado o conhecimento como motor do desen-
volvimento, a maioria dos cientistas trabalha em empresas, como pesquisa-
dores nos centros de P&D. No Brasil, ao contrário, temos ainda poucos cien-
tistas em empresas, menos de 50 mil, como veremos mais adiante, os quais 
competem com 182 mil que trabalham para empresas na Coreia do Sul e 
mais de um milhão de cientistas em empresas nos Estados Unidos (Organi-
zation for Economic Co-operation and Development, 2010/1, p.50).  Trata-
-se de uma competição desigual. Embora o Brasil tenha demonstrado 
alguns sucessos nessa área – como a Embraer, a Petrobrás ou o agronegó-
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cio movido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
falta-nos a capacidade de realizar isto repetida e continuamente. Os vários 
bons exemplos demonstram que, para desenvolver a atividade de P&D 
empresarial é necessário que se considere, na política de C&T nacional e 
na política para o desenvolvimento industrial, o papel central da empresa 
como polo realizador de P&D. Só assim será possível tornar a transforma-
ção de conhecimento em riqueza em uma atividade empresarial corriqueira 
no país. 

Não se trata de o empresário no Brasil não valorizar a inovação tecnoló-
gica como importante para seus negócios. Ao contrário, as principais orga-
nizações de representação empresarial, como a Confederação Nacional das 
Indústrias (CNI), a Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI),3 a Fede-
ração das Indústrias de São Paulo (Fiesp)4 e outras federações, têm estado 
extremamente ativas no debate sobre as políticas para C&T&I no Brasil e 
demonstram reconhecer, de forma cada vez mais efetiva, a importância da 
inovação e da P&D em empresas para a competitividade. O ambiente eco-
nômico instável é extremamente desfavorável e até mesmo hostil, para que 
as empresas realizem investimentos em P&D e tenham retorno certo – por 
vezes em prazo longo. Note-se que, mesmo em um ambiente menos desfa-
vorável, a atividade de P&D contém uma incerteza intrínseca: pesquisa-se, 
em geral, sobre o que não se conhece e, muitas vezes, um projeto perfeita-
mente organizado e planejado pode não ser bem-sucedido.

Outra parte desse desempenho se explica pela estrutura industrial bra-
sileira, onde estão sub-representados os setores que mais inovam, como 
fármacos e eletrônica. Além disso, em muitos setores, não competimos 
no mercado internacional e nossas empresas muitas vezes se localizam na 
cadeia de agregação de valor, em mercados onde a liderança não é definida 
pela tecnologia.

Por tudo isso, é essencial que haja apoio estatal às atividades de pesquisa e 
desenvolvimento em empresas. Nos Estados Unidos, dos 89 bilhões de dóla-
res anuais que o governo federal investiu em 2008 em atividades de P&D, 
26 bilhões foram para empresas americanas. Nesse caso, principalmente, 

 3 Ver http://www.cni.org.br/portal/data/pages/FF808081237102CA012376551C182036.
htm.

 4 Ver http://www.fiesp.com.br/competitividade/default.aspx.
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por meio de uma política de encomendas tecnológicas, em que o governo 
compra das empresas produtos e desenvolvimento tecnológico, esse valor 
significa 15% do dispêndio total feito pelas empresas em P&D. Na Ingla-
terra, o Estado investe 1,5 bilhão de dólares anuais em P&D empresarial – 
9% do dispêndio total empresarial em P&D. Na França são, anualmente, 1,6 
bilhão de dólares de investimento do Estado em P&D nas empresas – 11% 
do total despendido pelas empresas. Na Alemanha, 2 bilhões anuais – 9% do 
dispêndio empresarial.

Portanto, há de se considerar que no sistema de C&T tratamos de enti-
dades diferentes, mas igualmente importantes: universidades, empresas e 
institutos de pesquisa. Na análise sobre os recursos humanos para C&T é 
essencial compreendermos corretamente o papel de universidades, empre-
sas e governos no sistema completo. Na próxima seção, analisaremos as 
principais características do relacionamento universidade-empresa para a 
criação do conhecimento.

Relação universidade-empresa em P&D

Vale a pena entrar em mais alguns detalhes sobre o financiamento de 
P&D acadêmica por empresas, usando ainda o caso dos Estados Unidos 
como exemplo. O gráfico da Figura 1.5 mostra como está dividido o inves-
timento total de US$ 51,16 bilhões, feito em projetos de pesquisa de todas 
as universidades dos Estados Unidos, no ano de 2008. 

Na USP ou na Unicamp, o dado correspondente seria obtido somando-
-se os recursos pagos a projetos aprovados de pesquisadores das universi-
dades por agências de fomento – como a Fapesp, o CNPq, a Finep (Finan-
ciadora de Estudos e Projetos) e a Capes; aos recursos vindos dos Fundos 
Setoriais; a uma fração a ser arbitrada do salário dos professores (paga por 
sua dedicação integral à docência e à pesquisa); e a mais eventuais contratos 
com empresas para atividades de P&D. 

A Figura 1.5 mostra que o governo aloca dois terços dos US$ 51,16 
bilhões, e que apenas 5% resulta de contratos com empresas (NRC, 2009). 
É importante ter em mente como é reduzida a participação das empresas no 
financiamento da pesquisa acadêmica nos Estados Unidos, em contraposi-
ção à percepção equivocada existente no Brasil de que o Estado, nas esferas 
federal, estadual e municipal, não suporta manter os níveis necessários de 
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investimento em pesquisa. Essa linha equivocada de argumentação desem-
boca na suposição – não sustentada por dados de nenhum país do mundo – 
de que a pesquisa acadêmica, em vez de ser financiada pelo Estado, deveria 
sê-lo pela indústria. 

A parcela de investimento da indústria em pesquisa acadêmica nos Esta-
dos Unidos mostra o limite do país, cujo sistema universitário é provavel-
mente o mais poderoso do mundo e no qual a indústria, também poderosa e 
ávida por conhecimento, em vez de buscar nas universidades a pesquisa e o 
desenvolvimento de tecnologias, procura os estudantes nelas formados. As 
empresas os empregam para que, dentro delas, criem a tecnologia de que 
necessitam. Na Inglaterra, o percentual da pesquisas acadêmicas finan-
ciado por empresas é também de 7%.

Em todo o mundo, a pesquisa acadêmica é financiada principalmente 
pelo Estado, e não pela indústria. Independentemente de ser considerada 
básica, aplicada ou de desenvolvimento tecnológico, a pesquisa praticada 
na universidade, em geral, traz resultados difíceis de serem aplicados priva-
damente. E, na economia de mercado, se um setor não pode ser recompen-
sado, o investimento se inviabiliza. 

Gov. Federal

Indústria

Universidade

Outros fins lucrativos

8%

21%

5%
66%

Figura 1.5. Fontes de recurso para a pesquisa acadêmica nos Estados Unidos em 2000 
Fonte: Science and Engineering Indicators (2010).
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Figura 1.6. Investimento em P&D feito pelo setor empresarial nos Estados Unidos em 2008: 
de um total de 263,3 bilhões de dólares apenas 1,1% foram dirigidos a apoiar projetos coo-
perativos com universidades.
Fonte: Science and Engineering Indicators (2010).

No mesmo ano de 2008, as indústrias norte-americanas investiram US$ 
263,31 bilhões em P&D: 98,3% do valor foram destinados à atividade de 
P&D dentro da própria empresa, e em sua maior parte, para o pagamento 
de salários de seus pesquisadores (Figura 1.6). Apenas 1,1% do total foi 
investido pelas empresas nas universidades (NRC, 2009).

Os dados mostrados deixam claro que a pesquisa para a empresa é reali-
zada primordialmente dentro dela, em seus centros e laboratórios de P&D. 
Dessa forma, a empresa consegue ter alto grau de controle sobre a confi-
dencialidade e sobre o direcionamento dos resultados. 

Edwin Mansfield (1996), da Universidade da Pensilvânia, realizou um 
estudo sobre as fontes de ideias para inovação tecnológica e verificou que 
menos de 10% dos novos produtos ou processos introduzidos por empresas 
nos Estados Unidos tiveram contribuição essencial e imediata de pesqui-
sas acadêmicas. Portanto, nove em cada dez inovações nascem na empresa. 
Diz ele:

a maioria dos novos produtos ou processos que não poderiam ter sido desen-
volvidos sem o apoio de pesquisa acadêmica não foi inventada em universida-
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des; ao contrário, a pesquisa acadêmica forneceu novas descobertas teóricas ou 
empíricas e novos tipos de instrumentação que foram usados no desenvolvi-
mento, mas nunca a invenção específica. Isto dificilmente vai mudar. O desen-
volvimento bem-sucedido de produtos ou processos exige um conhecimento 
íntimo de detalhes de mercado e técnicas de produção, bem como a habilidade 
para reconhecer e pesar riscos técnicos e comerciais que só vem com a experiên-
cia direta na empresa. Universidades não têm esta expertise e é irrealista esperar 
que possam obtê-la.(Mansfield, 1996)

No entanto, há um tipo de atividade para o qual a empresa precisa recor-
rer – e efetivamente recorre –, ou seja, a universidade. A empresa procura 
contratos com universidades para ter contato com a fronteira do conhe-
cimento e, de forma especial, com as pessoas que pretende contratar nos 
próximos três ou quatro anos. Essa é a intenção declarada explicitamente 
em numerosos exemplos. Não se trata de contratar na universidade a tecno-
logia que deseja lançar no mercado em curto prazo. Empresas querem, em 
geral, interagir com universidades em atividades exploratórias, para discu-
tirem perspectivas a serem exploradas futuramente, e não exclusivamente 
para se apropriarem de um conhecimento e transformá-lo em produto. Por-
tanto, trata-se de uma expectativa muito diferente da ideia simplificadora 
que predomina no Brasil. Para resolver seus problemas, empresas precisam 
contratar jovens graduados e pós-graduados. Em alguns casos, é certo que 
as universidades podem encontrar ou ajudar a encontrar soluções, mas não 
é saudável para o seu desenvolvimento e para a economia brasileira que se 
espere que elas substituam a P&D empresarial, essencial para o desenvol-
vimento da indústria brasileira. Algumas diferenças nas missões institu-
cionais entre universidade e empresa a serem consideradas são as atitudes 
frente ao sigilo e o nível de risco nos projetos.

Enquanto nas universidades a disseminação dos resultados é a regra, e 
isso acontece porque o debate e a crítica externa são essenciais ao progresso 
da ciência e à boa educação dos estudantes, nas empresas a confidenciali-
dade e o segredo são fundamentais para preservar os investimentos feitos 
em P&D.

No que diz respeito ao risco, em universidades um projeto de pesquisa, 
mesmo que fracassado, pode ser usado para educar estudantes. Afinal, 
aprende-se tanto com o acerto quanto com o erro, e a pesquisa tem incer-
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tezas intrínsecas enormes, especialmente quando se trabalha perto da fron-
teira do conhecimento. Já na empresa, o fracasso de um projeto é muito 
mais traumático e raramente pode ser amortizado com a contribuição ao 
treinamento e educação da equipe.

Outra diferença fundamental é que na pesquisa acadêmica a meta de 
educar um ou mais alunos que participam do projeto é parte essencial dos 
objetivos. Na empresa, tal meta em geral não existe, sendo o projeto valori-
zado apenas pelos resultados que virá a obter.

Recursos Humanos para P&D

A contagem do número de pesquisadores ativos no Brasil não é tarefa 
simples. Ela envolve várias hipóteses e suposições que vão desde a estima-
tiva da intensidade da dedicação daqueles considerados pesquisadores até 
aquelas necessárias para definir o que deve ser considerado atividade de 
pesquisa.5 No setor empresarial, a frequência de contagens é esparsa – a 
Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec) do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) foi realizada somente para os anos 2000, 2003, 
2005 e 2008. No caso de universidades, em geral, estima-se o número de 
pesquisadores considerando o pessoal com titulação de doutor e regime de 
trabalho de dedicação exclusiva (ou dedicação integral nas universidades 
estaduais paulistas), mas é bem sabido que nem todos se dedicam à pes-
quisa com intensidade uniforme. 

Nos dados divulgados pelo MCT,6 sobre a quantidade de pesquisadores 
no país, não se levam em conta os resultados mais recentes da Pintec, o que 
afetaria as quantidades de pesquisadores em empresas e a quantidade total.

Usamos neste trabalho os dados do MCT como base, fazendo a correção 
para considerar os dados recentes da Pintec para o ano 2008 e interpolando 
linearmente os dados para o número de pesquisadores em empresas entre 
2005 e 2008. Dessa forma, obtivemos os dados da Tabela1.1.

 5 Pode servir de consolo saber que até mesmo nos Estados Unidos este tipo de contagem en-
frenta dificuldades; veja, por exemplo, “Counting the S&E workforce – it’s not that easy”, 
NSF 99-344.

 6 Dados consultados em 8 jan. 2011.
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Uma primeira avaliação sobre a quantidade de pesquisadores no Brasil 
pode ser alcançada comparando-se o número de pesquisadores por milhão 
de habitantes com o de alguns outros países, como mostra a Tabela 1.2 nas 
colunas 3 e 4. É fácil ver a deficiência existente no país em comparação a 
todos os demais países utilizados na comparação, com exceção do México. 
No Brasil, há 632 pesquisadores por milhão de habitantes; na Argentina, há 
50% a mais (945); em Portugal e na Espanha, esse número é 4 vezes maior; 
e na Coreia do Sul, 7 vezes maior.

Quando se analisa a quantidade de pesquisadores em empresas, a dife-
rença entre o Brasil e os países à sua frente fica ainda mais gritante (Tabela 
1.2, colunas 7 e 8). Nessa categoria, a Coreia do Sul tem índice 15,7 vezes 
superior ao brasileiro, os Estados Unidos e o Japão estão acima de 17 vezes 
mais elevados.

Essas comparações permitem uma primeira estimativa, ainda que 
grosseira, quanto à necessidade de pessoal para P&D no país. Para que as 
empresas no Brasil tenham quantidade de pessoal dedicada a ideias e ao 
aumento de sua competitividade em intensidade comparável a alguns de 
seus competidores elencados na Tabela 1.2, o número de pesquisadores em 
empresas precisaria ser aumentado por um fator entre 4 (nível da Espanha 
e de Portugal) e 15 (nível da Coreia, dos Estados Unidos e do Japão). Tal 
aumento requereria entre 120 mil e 650 mil pesquisadores. Supondo que os 
pesquisadores em empresas sejam em sua maioria engenheiros, e deixando 
de lado por um instante a possibilidade de serem, necessariamente, enge-
nheiros com mestrado ou doutorado, tais demandas representariam de 2,4 
a 13 vezes mais do que o total de engenheiros formados no Brasil em 2008 
(47.098 segundo a Sinopse do Ensino Superior do Ministério da Educação – 
MEC – para 2008).

Além da demanda de pessoal para a P&D em empresas, é igualmente 
importante a formação de pessoal para a P&D em universidades e institu-
tos de pesquisa. Nesse caso, os requisitos de formação tendem a ser mais 
exigentes quanto à titulação: se na empresa há muitos pesquisadores bacha-
réis e poucos doutores, na universidade a regra internacional é que o líder 
de pesquisa deva possuir doutorado, o que tem relação com a diferença de 
natureza entre a pesquisa acadêmica e a pesquisa empresarial, como discu-
timos anteriormente.
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Para os pesquisadores em universidades, a diferença entre o índice do 
Brasil e os dos demais países fica reduzida: o máximo é um fator 7,3 de 
acordo com o Reino Unido, mas na maioria dos casos varia em torno de 3.

Formação de Recursos Humanos para Pesquisa no Brasil

A formação na graduação

Em 2008, no Brasil, 800.318 estudantes graduaram-se em todas as áreas 
do conhecimento (Tabela 1.3). Desse total, 2% nas áreas de Agrárias e Vete-
rinária; 66% em Ciências Humanas e Sociais; 14% em Engenharias e Ciên-
cias Exatas; 16% em Saúde; e 3% em Serviços. 

Nos últimos treze anos, as áreas de Agrária e Veterinária e Ciências Hu-
manas e Sociais mantiveram-se estáveis, enquanto as de Engenharias e Ciên-
cias Exatas perderam dois pontos percentuais (16% do percentual que tinha 
em 1995), a área de Saúde ganhou dois pontos percentuais (+ 19% em relação 
a 1995) e a de Serviços ganhou dois pontos percentuais, significando 85% de 
aumento em relação ao 1% que tinha em 1995. Exceto pela alteração em Ser-
viços, as demais parecem ser flutuações relativamente pequenas, que podem 
ser momentâneas, sendo difícil relacioná-las a tendências firmes de variação. 

A Tabela 1.4 compara a distribuição dos graduados no Brasil em 2008 
com as quantidades de alguns outros países. O Brasil apresenta a maior 
proporção de graduados em Ciências Humanas e Sociais (69%) e a menor 
em Engenharia e Ciências Exatas (11%).

A elevada proporção de graduados em Ciências Humanas e Sociais pode 
ser um dos resultados da expansão do sistema privado de ensino superior 
ocorrida nos últimos 30 anos. Esse sistema tende a favorecer cursos de 
baixo custo e que podem atender grande número de alunos, tendo havido 
uma notável proliferação na área de Direito.7 Considerando fatores relacio-
nados à qualidade, esse percentual cai significativamente, basta considerar 
os dados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) ou os 
exames da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O que parece ocorrer 
nessa área é que um grande número de cursos baratos oferece aos estudan-
tes um diploma de valor meramente formal e não substantivo.

 7 Matéria recente informa que o Brasil teria mais faculdades de direito do que todo o resto 
do mundo (http://colunistas.ig.com.br/leisenegocios/2010/10/13/brasil-e-campeao-em-
faculdades-de-direito/), atribuindo a contagem ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça).
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Nas áreas de Ciências da Natureza e Exatas a expansão do setor pri-
vado foi menos intensa do que na área de Ciências Humanas e Sociais, mas 
mesmo assim superou, a partir de 2004, a ocorrida no setor público, como 
mostra a Figura 1.7.
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Figura 1.7. Evolução da quantidade de concluintes nas áreas de engenharia, produção e 
construção.

Fonte: Censos do Ensino Superior do Inep.

Segundo mostra a Figura 1.7, o Brasil formou, em 2008, 47.098 profis-
sionais em engenharia, produção e construção, com uma evolução temporal 
que indica uma estagnação a partir de 2007.

A partir de 2006, quando a economia brasileira passou a crescer em 
taxas superiores a 4% ao ano, evidenciou-se em todas as atividades do país 
a falta de profissionais qualificados. A Conferência Nacional de Indústria 
(CNI) tem dado destaque à questão da falta de engenheiros, o que tem sido 
bem documentado, inclusive do ponto de vista da qualidade dos profissio-
nais necessários (Formiga, 2010). O Instituto de Estudos para o Desenvol-
vimento Industrial (Iedi) publicou em 2010 um estudo (Carta IEDI n.424, 
2010) muito detalhado no qual as conclusões sobre a formação de engenhei-
ros no Brasil eram:
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a. Há uma forte e crescente demanda por profissionais de engenharia 
no Brasil, que é detectado não pelos estudos econômicos mais gerais, 
em função das metodologias adotadas, mas pelo dia a dia das empre-
sas e de suas dificuldades concretas no mercado de trabalho. 

b. A formação em engenharia tem um impacto amplo sobre muitos 
setores e atividades, e não se restringe apenas às atividades típicas de 
engenharia de cada setor/atividade.

c. Esse problema está relacionado à deficiência quantitativa da forma-
ção de engenheiros, em especial na graduação, mas muito possivel-
mente (o que não é investigado aqui) também se relaciona com a qua-
lidade dos egressos em engenharia.

d. A situação brasileira em termos de número de engenheiros por habi-
tantes é especialmente precária e insustentável em comparação a 
qualquer outro país desenvolvido ou no mesmo estágio de desenvol-
vimento do Brasil.

e. O quadro brasileiro se explica pela baixa escolaridade superior, mas 
também é fortemente agravado pelo perfil dos egressos da gradua-
ção e pós-graduação, em que o percentual de engenheiros é baixo e 
decrescente.

Menos documentada tem sido a falta de profissionais da área de Ciên-
cias Humanas e Sociais e de Ciências da Natureza e Exatas, embora pareça 
óbvio que, dada a qualidade deficiente da enorme maioria dos cursos, o país 
acabe desatendido também nestas áreas. A experiência da Fapesp na articu-
lação de projetos de pesquisa cooperativos entre universidades e empresas 
mostra claramente o desequilíbrio entre a alta oferta de oportunidades de 
parceria e o pequeno número de pesquisadores ativos capazes de atender 
a essas oportunidades, especialmente em certas áreas em que o Brasil tem 
destaque mundial, como a bioenergia e a biodiversidade. 

A formação na pós-graduação

Para as atividades de pesquisa e desenvolvimento, na academia ou na 
empresa, os profissionais pós-graduados têm especial importância, como 
mostra a experiência mundial. No Brasil, as políticas contínuas para a pós-
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INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO BRASIL 29

-graduação levaram ao desenvolvimento de um sistema bem superior ao da 
maioria dos países da classe do Brasil.

A Figura 1.8 apresenta um indicador tradicional para formar um quadro 
sobre a capacitação científica (o número de doutores formados anualmente) 
em comparação às trajetórias da China, da Índia e da Coreia do Sul. Tam-
bém nesse indicador os resultados brasileiros são competitivos com os da 
Coreia, Índia e Espanha, como mostrados na figura. Mesmo assim, a traje-
tória brasileira encerra desafios importantes como veremos a seguir.
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Figura 1.8. Evolução na quantidade de doutores formados anualmente.

Um desses desafios relaciona-se com a mudança de tendência que pode 
ser observada na Figura 1.8 a partir de 2003: de 1995 a 2002, a taxa de cres-
cimento do número de doutores formados anualmente foi de 14% ao ano, 
caindo para 5,4% ao ano a partir de 2003. 

O desafio quantitativo está indicado na Figura 1.9, com escala loga-
rítmica, para que se facilite a identificação do arrefecimento ocorrido na 
taxa de crescimento da curva a partir de 2003. De 1995 a 2002, a taxa de 
crescimento na formação de doutores era de 14,4% ao ano; de 2003 a 2008, 
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caiu para 5,4% ao ano. O fenômeno foi identificado por Viotti e coautores: a 
diferença na capacidade de formação de doutores entre o Brasil e os Estados 
Unidos, que vinha diminuindo aceleradamente de 1980 a 2002, estagnou a 
partir de 2003.8 Em 1987, o número de doutores formados no Brasil corres-
pondeu a 3% do número formado nos Estados Unidos; em 2003, 20%; em 
2006, 21%. 

O segundo desafio ligado à formação de doutores é a limitada inten-
sidade de convivência internacional dos titulados. A pós-graduação no 
Brasil avançou muito ao criar oportunidades para doutoramento no país, 
especialmente a partir da década de 1980 do século passado. Mas uma con-
sequência imprevista dessa “nacionalização” foi a redução da intensidade 
de criação de redes e parcerias internacionais. O isolamento, agravado pela 

 8 Gráfico 1, p.11. In: Viotti, E. B.; Baessa, A. Características do Emprego dos Doutores 
Brasileiros Brasília. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2008.
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Figura 1.9. Evolução do número de doutores formados anualmente, mostrando a mudança 
de tendência verificada a partir de 2003.
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barreira linguística, prejudica o progresso da ciência no Brasil e também a 
qualidade da formação dos doutores titulados, pois, como é bem sabido, a 
ciência avança mais e melhor quando há mais interação entre os cientistas, 
especialmente com os melhores entre eles. Para vencermos esse desafio é 
necessário haver mais programas e incentivos e/ou facilidades para que os 
jovens mestrandos e doutorandos possam realizar estágios de alguns meses 
em excelentes laboratórios fora do país, de tal forma que isso contribua 
com a educação e também os ajude a se inserirem em redes internacionais 
de pesquisa.

O desenvolvimento da pós-graduação 
e a pesquisa acadêmica

O desenvolvimento da pós-graduação contribuiu e, ao mesmo tempo, 
foi determinado, pelo desenvolvimento de faculdades, departamentos ou 
grupos de pesquisa competitivos internacionalmente em muitas universi-
dades brasileiras, principalmente públicas – embora a Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e a de São Paulo (PUC-SP) 
sejam exceções a se destacar em pesquisa. Tal resultado decorre do fato de 
somente as universidades públicas contarem com o tipo de financiamento 
que permite ter grande número de professores em regime de dedicação 
exclusiva ou dedicação integral, o qual é essencial para que as atividades de 
pesquisa se intensifiquem e ganhem competitividade.

Como resultado, universidades públicas respondem pela maior parte da 
produção científica do país. Onze universidades respondem por um pouco 
mais de três quartos dos artigos científicos publicados em periódicos inter-
nacionais, conforme mostrado na Tabela 1.5. A USP, cujo corpo docente 
conta com 5.420 doutores, gerou, em 2008, 26% dos artigos científicos 
internacionais do país, seguida pela Unicamp, cujo corpo docente de 1.700 
professores publicou, no mesmo ano, 9% da produção científica do Brasil.

A experiência de muitas universidades brasileiras mostra que sua capa-
cidade científica cresce quando a instituição aumenta o peso específico dos 
valores acadêmicos em suas decisões. Um dos elementos essenciais para 
que haja um predomínio dos valores acadêmicos sobre as pressões corpora-
tivas é haver uma maioria do corpo docente ativa em pesquisa. 

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   31Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   31 05/05/2011   23:41:0905/05/2011   23:41:09



32 RICARDO UBIRACI SENNES • ANTONIO BRITTO FILHO (ORGS.)

T
ab

el
a 

1.
5.

 Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 a

rt
ig

os
 c

ie
nt

íf
ic

os
 e

 o
ut

ro
s i

te
ns

 (r
es

en
ha

s,
 c

ar
ta

s)
 p

ub
lic

ad
os

 p
or

 a
ut

or
es

 d
o 

B
ra

si
l e

m
 re

vi
st

as
 d

o 
Sc

ie
nc

e 
C

ita
tio

n 
In

de
x 

em
 C

D
-R

om
, c

la
ss

if
ic

ad
os

 se
gu

nd
o 

a u
ni

ve
rs

id
ad

e d
os

 au
to

re
s (

le
va

nt
am

en
to

 d
o 

au
to

r n
a B

ib
lio

te
ca

 d
o 

In
st

itu
to

 d
e F

ís
ic

a G
le

b 
W

at
ag

hi
n 

– 
IF

G
W

, 
U

ni
ca

m
p)

.

 
E

st
19

80
19

82
19

84
19

86
19

88
19

90
19

92
19

94
19

96
19

98
20

00
20

02
20

04
20

06
20

08

U
SP

SP
56

0
59

7
52

8
90

8
70

0
86

3
1.

06
3

1.
20

4
1.

67
4

2.
10

8
2.

56
8

3.
14

1
3.

76
3

3.
92

4
4.

84
4

U
ni

ca
m

p
SP

21
2

19
8

18
7

22
7

21
6

27
9

37
2

47
3

65
4

91
2

1.
11

1
1.

35
0

1.
51

7
1.

60
1

1.
63

6

U
F

R
J

R
J

28
9

26
5

17
5

30
0

21
8

25
1

35
9

43
1

59
3

78
9

1.
04

1
1.

08
6

1.
20

0
1.

21
4

1.
41

6

U
ne

sp
SP

64
72

33
58

69
92

15
5

16
1

31
9

42
7

61
4

78
6

94
8

93
5

1.
38

6

U
F

R
G

S
R

S
76

79
71

88
82

11
5

14
0

18
6

30
3

36
3

44
6

64
4

75
0

86
7

1.
15

3

U
ni

fe
sp

SP
0

0
0

0
0

0
0

1
17

8
29

1
33

5
46

1
65

8
77

8
1.

07
4

U
F

M
G

M
G

14
5

12
2

68
13

3
10

4
11

5
17

8
19

1
26

3
40

2
48

4
55

9
63

2
79

9
95

9

U
F

SC
SC

0
26

31
44

33
58

79
61

13
3

19
2

24
3

30
8

35
1

39
3

53
0

U
fs

ca
r

SP
23

31
44

36
41

58
60

89
15

0
20

9
33

1
36

2
41

3
42

1
49

4

U
F

F
R

J
25

43
23

33
48

78
84

81
14

1
20

2
22

3
24

4
28

7
26

3
40

3

U
F

P
E

P
E

64
73

65
81

87
66

11
6

97
11

6
14

4
19

5
22

7
26

8
30

6
37

2

T
ot

al
 

1.
45

8
1.

50
6

1.
22

5
1.

90
8

1.
59

8
1.

97
5

2.
60

6
2.

97
5

4.
52

4
6.

03
9

7.
59

1
9.

16
8

10
.7

87
11

.5
01

14
.2

67

B
ra

si
l

 
2.

21
5

2.
30

6
1.

91
5

2.
95

1
2.

49
2

2.
97

4
3.

95
3

4.
38

5
5.

90
7

7.
93

5
9.

78
6

11
.6

62
13

.9
04

14
.9

55
18

.7
83

T
ot

al
/B

ra
si

l
 

66
%

65
%

64
%

65
%

64
%

66
%

66
%

68
%

77
%

76
%

78
%

79
%

78
%

77
%

76
%

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   32Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   32 05/05/2011   23:41:0905/05/2011   23:41:09



INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO BRASIL 33

Tabela 1.6. Titulação do corp o docente nas universidades brasileiras.

 Total Sem 
graduação Graduados Especialistas Mestres Doutores % de 

doutores

Brasil 178.147 27 20.522 34.314 58.591 64.693 36%

Pública 103.607 22 12.314 13.258 28.127 49.886 48%

Federal 57.688 4 7.726 4.178 14.776 31.004 54%

Estadual 41.706 18 4.270 7.832 11.541 18.045 43%

Municipal 4.213 – 318 1.248 1.810 837 20%

Privada 74.540 5 8.208 21.056 30.464 14.807 20%

Particular 26.473 – 3.129 8.616 10.657 4.071 15%

Comun/
Confes/
Filant

48.067 5 5.079 12.440 19.807 10.736 22%

Fonte: Sinopse do ES 2008.

Neste ponto, as universidades brasileiras enfrentam um desafio funda-
mental, que é o da titulação de seu corpo docente. O censo do ensino supe-
rior do Inep, versão 2008 (Tabela 1.6), mostra que no sistema universitário 
brasileiro, o conjunto das universidades federais tem o melhor índice de 
titulação do corpo docente, com 54% dos docentes com doutoramento. Nas 
universidades privadas particulares esse percentual cai para 15%, consis-
tente com sua pouca presença no panorama de produção científica nacio-
nal. Para efeito de referência, vale mencionar que na USP, na Unicamp e na 
Unesp o percentual de docentes com doutorado é superior a 95%.

A especialização nas áreas do conhecimento

A Tabela 1.7 faz uma comparação entre o Brasil e vários países para a 
distribuição dos doutorados titulados em 2006 (ou ano mais próximo com 
dados disponíveis) nas áreas do conhecimento, utilizando-se a classificação 
do Science and Engineering Indicators (que difere um pouco da classifica-
ção da OECD). 

A porcentagem de doutorados em áreas consideradas no Science and 
Engineering Indicators como “não Ciência e Engenharia”, 47%, é similar à 
de vários outros países. Na Coreia, por exemplo, esse percentual é de 56%; 
nos Estados Unidos, 46%; e na França é de 31%. 
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Tabela 1.7. Doutorados defendidos em  2006 segundo as áreas do conhecimento para países 
selecionados.
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E
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N
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Todas as regiões 338.485 173.891 62.882 10.959 10.752 33.719 55.579 164.594

China 36.247 22.953 7.241 NA 1.544 2.038 12.130 13.294

Índia (2005) 17.898 7.537 5.549 NA 1.020 NA 968 10.361

Japãoa 17.396 8.122 1.633 NA 1.321 973 4.195 9.274

Coreia do Sul 8.657 3.779 817 173 214 308 2.267 4.878

Taiwan 2.614 1.643 319 182 92 111 939 971

Irã 2.537 749 237 74 117 86 235 1.788

Israel 1.210 742 389 76 36 143 98 468

Turquia 2.594 1.185 299 98 180 238 370 1.409

África do Sul 1.100 559 206 40 54 151 108 541

França 9.818 6.770 3.903 886 26 932 1.023 3.048

Alemanha 24.946 10.243 5.281 1.074 376 1.325 2.187 14.703

Itália 9.604 5.613 2.155 380 421 830 1.827 3.991

Portugal 5.342 3.065 884 629 89 742 721 2.277

Rússiab (2007) 34.494 19.725 4.829 NA 812 8.052 6.032 14.769

Espanha 7.159 3.430 1.867 336 143 553 531 3.729

Suécia 3.781 2.331 593 262 59 278 1.139 1.450

Reino Unidoc 16.520 9.760 3.980 1.160 320 2.100 2.200 6.750

Canadá 4.200 2.385 765 225 102 657 636 1.815

México 2.800 1.521 452 74 219 526 250 1.279

Estados Unidos 56.309 30.452 10.724 2.713 1.037 8.576 7.402 25.857

Argentina (2005) 457 275 156 17 6 56 40 182

Brasil 9.366 4.994 2.182 218 611 791 1.192 4.372

Chile 294 249 139 10 9 36 55 45

Colômbia 46 26 0 18 4 0 4 20

Austrália 5.276 2.821 1.059 233 178 624 727 2.455

Nova Zelândia 638 348 176 33 10 78 51 290
a: Inclui teses de doutorados, chamadas ronbun hakase, oriundas de empregados na indústria.
b: Para a Rússia, matemática está incluída em física e ciências biológicas
c:  Dados arredondados por dezena. A soma dos subitens pode não atingir o total devido ao arredonda-

mento.
Fonte: National Science Foundation (2006).
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Tabela 1.8. Porcentagem dos doutorados nas áreas do conhecimento para países seleciona-
dos, calculada a partir dos dados na Tabela 1.7.

R
eg

iã
o/

pa
ís

T
od

os

C
iê

nc
ia

 e
 e

ng
en

ha
ri

a

C
iê

nc
ia

s f
ís

ic
as

 e
 

bi
ol

óg
ic

as

M
at

em
át

ic
a 

e 
ci

ên
ci

as
 

da
 c

om
pu

ta
çã

o

C
iê

nc
ia

s a
gr

íc
ol

as

C
iê

nc
ia

s s
oc

ia
is

 e
 

co
m

po
rt

am
en

ta
is

E
ng

en
ha

ri
a

N
ão

 C
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Todas as regiões 100% 51% 19% 3% 3% 10% 16% 49%

China 100% 63% 20% NA 4% 6% 33% 37%

Índia (2005) 100% 42% 31% NA 6% NA 5% 58%

Japãoa 100% 47% 9% NA 8% 6% 24% 53%

Coreia do Sul 100% 44% 9% 2% 2% 4% 26% 56%

Taiwan 100% 63% 12% 7% 4% 4% 36% 37%

Irã 100% 30% 9% 3% 5% 3% 9% 70%

Israel 100% 61% 32% 6% 3% 12% 8% 39%

Turquia 100% 46% 12% 4% 7% 9% 14% 54%

África do Sul 100% 51% 19% 4% 5% 14% 10% 49%

França 100% 69% 40% 9% 0% 9% 10% 31%

Alemanha 100% 41% 21% 4% 2% 5% 9% 59%

Itália 100% 58% 22% 4% 4% 9% 19% 42%

Portugal 100% 57% 17% 12% 2% 14% 13% 43%

Rússiab (2007) 100% 57% 14% NA 2% 23% 17% 43%

Espanha 100% 48% 26% 5% 2% 8% 7% 52%

Suécia 100% 62% 16% 7% 2% 7% 30% 38%

Reino Unidoc 100% 59% 24% 7% 2% 13% 13% 41%

Canadá 100% 57% 18% 5% 2% 16% 15% 43%

México 100% 54% 16% 3% 8% 19% 9% 46%

Estados Unidos 100% 54% 19% 5% 2% 15% 13% 46%

Argentina (2005) 100% 60% 34% 4% 1% 12% 9% 40%

Brasil 100% 53% 23% 2% 7% 8% 13% 47%

Chile 100% 85% 47% 3% 3% 12% 19% 15%

Colômbia 100% 57% 0% 39% 9% 0% 9% 43%

Austrália 100% 53% 20% 4% 3% 12% 14% 47%

Nova Zelândia 100% 55% 28% 5% 2% 12% 8% 45%
a: Inclui teses de doutorados, chamadas ronbun hakase, oriundas de empregados na indústria.
b: Para a Rússia, matemática está incluída em física e ciências biológicas
c:  Dados arredondados por dezena. A soma dos subitens pode não atingir o total devido ao arredonda-

mento.
Fonte: National Science Foundation (2006).
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Por outro lado, a porcentagem de doutorados em Engenharia no Brasil 
(13%) é a metade da Coreia, embora supere Índia (5%), Israel (8%), Espa-
nha (7%), México (9%), e se iguale ao percentual dos Estados Unidos.

Na Figura 1.10, reduzimos o conjunto de países comparadores para faci-
litar uma avaliação da situação do Brasil quanto à quantidade de doutores 
formados em cada área do conhecimento. Ali se observa, ao lado do óbvio 
predomínio dos Estados Unidos em todas as áreas, que o Brasil se coloca 
bem em Ciências Agrárias (segundo lugar em relação aos comparadores) e 
Ciências Físicas e Biológicas (terceiro lugar). A pior posição para o Brasil 
nesse conjunto de comparadores é em Matemática e Ciência de Computa-
ção. Em Engenharia, o Brasil fica bem abaixo (o total de titulados é quase a 
metade) da Coreia do Sul.

Um caveat necessário nesse ponto é que, ao fazermos comparações, não 
pretendemos arguir que todos os países devem ter distribuições similares. 
Tais comparações devem ser vistas com cuidado devido à multidimensio-
nalidade das variáveis envolvidas. Por exemplo, o fato de o Brasil ser bem 
colocado em Ciências Agrárias não assegura que o país possua o número de 
doutores suficientes para garantir a competitividade do agronegócio e para 
desenvolver novas técnicas que reduzam a demanda por área e os conflitos 
entre a agricultura e o meio ambiente. Mesmo com essas limitações, a com-
paração nos ajuda a estabelecer um panorama geral, porém as definições 
nacionais nenhum outro país poderá fazer por nós. Esse é um desafio fun-
damental para a pós-graduação no Brasil: como determinar as principais 
direções de crescimento (pois em todas é preciso crescer, como veremos 
a seguir); como arbitrar a distribuição de recursos e articular o sistema de 
pós-graduação para que esses recursos tenham efetividade. As bolsas, por 
serem concedidas por várias agências, definem um sistema de difícil otimi-
zação, mas, ao mesmo tempo, essa “biodiversidade” protege o sistema, em 
certa medida, contra erros de estratégia de alguma das agências. É preciso 
considerar que não basta que agências de fomento redefinam as quotas de 
bolsas – em determinadas áreas pode ser necessário criar mais cursos novos 
e isso somente as universidades podem fazer, daí a necessidade de articu-
lação. O Plano Nacional de Pós-graduação elaborado periodicamente pela 
Capes é uma ótima oportunidade para buscar a articulação dos vários entes 
nacionais neste campo. 
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C. Computação
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Biológicas
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Doutorados defendidos em 2006
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EUA
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Figura 1.10. Quantidade de doutores formados segundo as áreas do conhecimento.

Outro ponto que deve ser enfatizado é o da quantidade de doutores. 
Há um debate internacional sobre isso e, recentemente, uma matéria na 
Economist (2010) criticou vários dos países desenvolvidos por enfatiza-
rem excessivamente o doutorado. Independentemente do mérito do argu-
mento, é interessante notar que o autor excepciona de seu argumento os 
casos do Brasil e da China, países que, segundo ele, precisam obviamente 
de muitos doutores a mais devido à sua fase de desenvolvimento acadêmico 
e industrial. O ponto aqui se relaciona com aquele discutido anteriormente 
em referência aos dados da Tabela 1.6, que mostra a falta de docentes com 
titulação de doutor nas universidades brasileiras. Em um total de 178 mil 
docentes universitários (não estão incluídos aqui os docentes de institui-
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ções de ensino superior isoladas, que somam 339 mil dos quais apenas 24% 
possuem doutorado), apenas 36% tem o título de doutor. Para elevarmos 
esse percentual a 50% (percentual medíocre considerando-se instituições 
denominadas universidades e, por isso, comprometidas com a educação e 
a criação do conhecimento) seriam necessários mais 24 mil doutores, o que 
corresponde a quase duas vezes mais o número de formados anualmente 
no país. 

Essa necessidade que abrange todas as áreas se agrava, por exemplo, nas 
áreas de Matemática e Ciência de Computação, como vimos na Figura 1.10 
e como muitas universidades observam no seu dia a dia, em concursos para 
reposições de docentes aposentados, e que frequentemente terminam sem 
candidatos.

Conclusões

Empresas devem ter posição central na criação de inovação, o que 
tem sido demonstrado por vários autores. Levantamentos realizados pela 
National Science Foundation (Rausch, 1996) e pela CNI no Brasil demons-
tram isso. 

Ao mesmo tempo, a universidade tem papel fundamental em um Sis-
tema Nacional de Inovação, como formadora dos cientistas e engenheiros, 
e como geradora de novas ideias, especialmente as do tipo fundamental, 
que levam a várias outras ideias. E de forma complementar, institutos de 
pesquisa tratam de problemas específicos (espaço, saúde, agronomia, meio 
ambiente etc.) e tem a oportunidade de serem conectores privilegiados 
entre empresas e/ou governos e universidades.

Discutir os recursos humanos para a C&T exige clareza quanto a tais 
papéis institucionais e, por isso, dedicamos parte deste trabalho a essa 
especificação.

Os diferentes papéis institucionais no sistema de C&T fazem com que 
empresas e universidades demandem profissionais de perfis diferenciados. 
Nas empresas tende a haver uma predominância de engenheiros, mas há 
também certo número de pesquisadores com mestrado ou doutorado. Nas 
empresas brasileiras, os dados da Pintec parecem apontar para um subdi-
mensionamento dos pesquisadores com essas titulações de pós-graduação.
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O sistema brasileiro para formação de recursos humanos para a pesquisa 
tem fortalezas importantes: um sistema de pós-graduação competitivo 
mundialmente e algumas universidades também competitivas. Entretanto, 
para atender à demanda colocada, especialmente com o crescimento econô-
mico continuado, é preciso melhorá-lo muito.

Uma restrição fundamental que enfraquece a base do sistema completo 
é a limitada qualidade dos níveis de ensino pré-universitário. Associada 
aos pequenos índices de acesso ao ensino médio, a questão da qualidade 
limita fortemente o acesso e o funcionamento do ensino superior dentro dos 
padrões que se almejariam. 

Finalmente, outro desafio fundamental é o da articulação: o sistema de 
C&T conta com agências, universidades, empresas e órgãos de governo, e 
sua capacidade de atuar de forma coerente tem sido bastante limitada. Tem 
havido progressos importantes, como a promoção pelo MCT das conferên-
cias nacionais de C&T ou a realização pela Capes dos Planos Nacionais de 
Pós-graduação ou a discussão em São Paulo sobre um plano para C&T no 
estado. Mas ainda há um terreno a ser percorrido, especialmente no entro-
samento entre entes federativos: União, estados e municípios.
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2
EVOLUÇÃO E PERFIL 

DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA1

Marco Antonio Zago

Visão geral: as causas do sucesso

Os artigos científicos produzidos por autores com endereço no Brasil e 
publicados em revistas indexadas em bases de dados internacionais consti-
tuem hoje cerca de 1,8 a 2,0% do total da produção mundial (Tabela 2.1); 
o valor exato varia ligeiramente consoante ao banco de dados considerado. 
Em 2009, foram registrados 39.893 trabalhos na base de Web of Science e 
40.174 na base Scopus. Cerca de um terço dos artigos é publicado em cola-
boração com pesquisadores de outros países.

Tabela 2.1. Produção científica brasileira recente: número de documentos publicados anualmente, 
parcela da produção mundial representada pela produção brasileira e porcentagem dos artigos 
publicados em colaboração com outros países. 

Ano No de documentos No mundo (%) Colaboração (%)

2000 13.228 1,08 32,3

2001 13.595 1,03 27,7

2002 15.744 1,17 27,7

2003 17.852 1,26 33,1

2004 19.608 1,25 35,9

2005 22.176 1,28 35,7

2006 27.776 1,53 34,0

2007 30.385 1,61 33,2

2008 34.145 1,77 32,6

Fonte: SRJ SC Imago Journal & Country Ranking, base de dados da Scopus.

 1 Agradeço ao prof. José Roberto Drugpwich de Felício o auxílio na coleta de dados e discus-
sões sobre o tema.
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As principais características dessa produção nas duas últimas décadas 
são os crescimentos quantitativo e qualitativo. O exame dessa evolução 
(Figura 2.1) não mostra um “ponto de inflexão” recente, ou seja, não há 
um momento de mudança brusca que permitiria associar uma causa pre-
dominante para a visibilidade e o sucesso ganhos nos últimos tempos e que 
possibilitou o reconhecimento do país como um importante ator, de pre-
sença crescente no mundo. De fato, análises segmentadas mostram uma 
correlação positiva com qualquer outro parâmetro crescente no mesmo 
período, seja ele o número de alunos de pós-graduação no país, o número 
de bolsistas de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) ou o volume de etanol comercializado 
no período. Isso exclui, portanto, como causa desse crescimento uma ação 
pontual ou uma política específica. Suas causas são mais complexas, resul-
tantes da associação de grande número de medidas e ações políticas razoa-
velmente independentes, cuja somatória é positiva. 

Essa visão é otimista no sentido de que não subordina o sucesso a um 
único fator ou medida que, se modificada, poderia prejudicar essa trajetó-
ria crescente. Portanto, essa tendência deverá manter-se ou acentuar-se no 
futuro próximo.

1

2

3

4

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Brasil

México

Alemanha

EUA

Figura 2.1. Crescimento relativo da produção de artigos científicos em revistas científicas 
do Brasil, do México, da Alemanha e dos Estados Unidos, em relação ao número de artigos 
publicados em 1996. 
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Quais seriam os condicionantes desse sucesso? Globalmente, ele 
depende dos três setores mais diretamente envolvidos: a comunidade cien-
tífica, os financiadores e os gestores de C&T (ciência e tecnologia) e, mais 
recentemente, dos setores produtivo e o empresariado. Uma listagem, 
ainda que incompleta, das causas que contribuem positivamente para esse 
desempenho crescente está resumida a seguir. 

Em primeiro lugar, há uma política de formação de recursos humanos e 
valorização da qualificação, que poderia ser identificada como a estratégia 
de ciência e tecnologia mais permanente e importante do país. Uma das 
mais proeminentes ações nesse sentido é representada pela instalação, a ins-
titucionalização e o fortalecimento da pós-graduação no Brasil, a partir do 
início da década de 1970. O balanço mais recente da avaliação da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), realizado 
em 2010, mostra que 65% dos 2.718 programas de pós-graduação do país 
obtiveram avaliação na faixa de 4 a 7 (em escala de qualidade crescente de 
1 a 7). Em 2009, foram titulados 11.368 doutores no país; embora seja um 
número impressionante (correspondendo a cerca de 75% dos doutores for-
mados na América Latina), é ainda muito inferior às necessidades do país. 
Por outro lado, a expansão do pós-doutorado ainda é muito restrita. Mesmo 
no estado de São Paulo, há cerca de 1.500 pesquisadores realizando estágios 
de pós-doutorado para um potencial de 4 a 5 mil posições. A valorização 
da qualificação tem contribuído também para promover a produção cien-
tífica. Todas as agências de apoio lideradas pelo CNPq e pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) dão prioridade à 
qualidade do currículo do solicitante quando avaliam pedidos de auxílio. 
Tem ocorrido um progressivo aperfeiçoamento do processo de análise por 
pares, levando em conta as peculiaridades e os padrões dentro de cada área 
do conhecimento, que está bastante consolidado. O Programa de Bolsas de 
Produtividade em Pesquisa (PQ) do CNPq constitui um dos mais impor-
tantes estímulos à produção científica no país, atendendo atualmente mais 
de 13.800 pesquisadores. O sistema de classificação de pesquisadores ado-
tado para concessão dessas bolsas tornou-se um “selo” de qualidade e iden-
tificação dos pesquisadores mais produtivos do país. 

Um segundo determinante de relevância do crescimento da produção 
científica foi o fortalecimento da infraestrutura para pesquisa e recursos 
para execução de projetos, resultante dos investimentos do governo federal 
e de alguns estados, que serão discutidos com mais detalhes a seguir.
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Adicionalmente, há uma crescente internacionalização da comunidade 
científica brasileira, representada não apenas por uma maior circulação 
internacional de pesquisadores, mas também pela formação de alianças 
para pesquisas conjuntas.

Finalmente, pesquisas aplicadas, desenvolvimento e adaptações de tec-
nologias e colaboração com o setor produtivo ganharam espaço crescente. 
Concomitantemente, ocorreu uma importante mudança do perfil da execu-
ção e gestão do processo produtivo de pesquisa. O foco em temas relevan-
tes, mais ambiciosos, que constituem desafios globais atualmente, exigiu 
a associação de competências diversas, ultrapassando os limites departa-
mentais ou outras restrições burocráticas institucionais. São exemplos bem-
-sucedidos dessas iniciativas o Programa de Centros de Pesquisa, Inovação e 
Desenvolvimento (Cepid) criado pela Fapesp em 2000, o Programa dos Ins-
titutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, criado pelo CNPq em 2008, os 
Programas Temáticos dentro do Programa de Apoio a Núcleos de Excelên-
cia (Pronex) voltados para malária e dengue, criados em 2009, entre outros. 

Os investimentos em ciência e tecnologia

O Brasil é o país que mais investe em ciência e tecnologia na América 
Latina, tanto em percentual do PIB quanto em valores absolutos e em valo-
res per capita (Tabela 2.2). 

No que diz respeito ao governo federal, o crescimento dos orçamentos 
executados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio de suas duas 
principais agências – CNPq e Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) –, 
e do Ministério da Educação, por intermédio da Capes e pelos orçamen-
tos das universidades federais, representam dois importantes pilares dessa 
ação. Significativa fonte de recursos para pesquisa no governo federal foi a 
criação e implantação dos fundos setoriais, cujos recursos vieram revigorar 
o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDC), 
seguidas de seu descontingenciamento progressivo a partir de 2006. 

Fontes adicionais de recursos para pesquisa vieram de outros ministé-
rios destinados à execução de programas específicos. Um exemplo é repre-
sentado pelo Ministério da Saúde em que o Departamento de Ciência e 
Tecnologia (Decit), a partir de 2002, passou a executar um programa de 
financiamento de pesquisa em saúde, em geral associado ao CNPq, à Finep 
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e à Capes, que trouxe ao sistema nacional de ciência e tecnologia cerca de 
R$ 609 milhões no período de 2002 a 2009.

Outra importante fonte de financiamento de pesquisa é representada 
pelas fundações estaduais (Fundações de Amparo à Pesquisa – FAPs). A 
Fapesp, a mais antiga delas, lidera em termos de volumes aplicados: entre 
2001 e 2009, os investimentos cresceram de R$ 493 milhões para R$ 679 
milhões anuais. Mas igualmente importante nos últimos anos foi o fortale-
cimento do apoio à pesquisa em outros estados do país. Em primeiro lugar, 
ocorreu a progressiva regularização dos repasses dos governos estaduais 
para algumas fundações que já estavam instaladas, como a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) e a Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). 

Além disso, quase todos os estados estabeleceram suas fundações, que 
passaram a ter uma vida bastante ativa, em especial como parceiras das 
agências federais. Por exemplo, no programa dos Institutos Nacionais de 
Ciência e Tecnologia, coordenado pelo CNPq, dos R$ 609 milhões aplica-
dos nos primeiros três anos, R$ 215 milhões vieram das FAPs. 

Tabela 2.2. Investimentos em C&T (em milhões de R$) por parte de algumas das principais fontes 
de recursos para pesquisa no país. São indicados os recursos aplicados no sistema de pesquisa e 
educação superior (excluindo-se, por exemplo, as aplicações da CAPES em ensino básico).

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

CNPq* 732 767 659 795 946 1.037 1.148 1.210 1.414 1.493

Finep$ 126 265 276 454 506 616 840 1.250 1.451 1.834

Finep$$ {} 67 63 95 116 135 157 184 Não 
disponível

Não 
disponível

Fapesp 460 493 455 354 393 481 521 549 637 679 

Capes1 Não 
disponível

Não 
disponível

380 439 579 671 742 814 1.023 1320

DECIT** {} {} 0,2 13 82 139 161 35 112 47

Total 1.770 2.055 2.506 2.944 3.412 3.858 4.637 5.373

*Valor global, incluindo orçamento próprio, recursos do FNDCT e repasses de ministérios (MCT e 
outros ministérios).
$Finep: excluída subvenção econômica. 
$$Finep: valor desembolsado no programa Pro-Infra. A Finep possui outras linhas de apoio à pesquisa 
e inovação criado em 2001.
1Capes: excluindo recursos para Educação Básica e Universidade Aberta do Brasil.
** O DECIT começou a fazer investimento em pesquisa em 2002.
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Perfil da produção científica brasileira

O Web of Sciences lista 94.406 publicações com endereço no Brasil no 
período de cinco anos (1996 a 2000), das quais 149 (0,16%) têm duzentas ou 
mais citações. A análise desse subconjunto de publicações de alto impacto 
é útil para compreender o perfil da produção científica brasileira. Em pri-
meiro lugar, a maior parte desses trabalhos foi resultante de colaboração com 
pesquisadores do exterior. Isso poderia ser um elemento positivo, revelando 
a internacionalização da pesquisa brasileira e a interação dos nossos cientis-
tas com o exterior. No entanto, na maioria das vezes, são trabalhos em que 
aparecem apenas um ou dois autores brasileiros entre um grande número de 
estrangeiros, e a iniciativa do trabalho está fora do Brasil. Apenas 26 desses 
trabalhos com duzentas ou mais citações originaram-se claramente no Brasil, 
quer por serem exclusivos de grupos brasileiros ou, quando ocorre colabora-
ção, pelo fato de o autor correspondente ter endereço no Brasil (Tabela 2.3).

Tabela 2.3. Área do conhecimento de 26 trabalhos publicados entre 
2001 e 2005 por pesquisadores brasileiros ou com endereço principal 
no Brasil, que receberam mais de 200 citações.

Área Trabalhos publicados

Medicina 7

Química 5

Física 5

Genômica 2

Computação 2

Bioquímica e biologia celular 2

Engenharia 1

Genética 1

Ecologia 1

Total 26

Quanto aos demais 123 trabalhos em colaboração, em muitos casos há 
autores brasileiros únicos inseridos em grupos do exterior, em geral repre-
sentando visitas ou estágios de pesquisadores brasileiros. No entanto, três 
situações merecem consideração especial. Em primeiro lugar, há os traba-
lhos da área de física nuclear, executados em grupos cooperativos cujos dados 
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experimentais se originam de grandes instalações internacionais e são com-
partilhados para análise com pesquisadores distribuídos pelo mundo todo. 
O Brasil participa regularmente desses grupos, sendo os endereços brasi-
leiros inseridos nos trabalhos, em sua maioria, sediados na Universidade 
de São Paulo. Serve como exemplo o RHIC Brookhaven National Lab’s 
Relativistic Heavy Ion Collider com seus quatro detectores Star, Phobos, 
Phenix e Brahms, sendo o CNPq e a Fapesp agências de apoio integradas ao 
consórcio.2 Em segundo lugar, na mesma linha estão os trabalhos de astro-
nomia, astrofísica ou física, em que os pesquisadores brasileiros se asso-
ciam a instalações internacionais para análise de dados, como, por exemplo, 
aqueles originados do ESO (European Southern Observatory)3 ou Pierre 
Auger Collaboration que, em 2007 publicou em Science uma explicação 
para a origem dos raios cósmicos de altíssima energia.4

Na terceira situação especial a ser considerada entre os trabalhos de alto 
impacto realizados em grandes grupos de colaboração estão 34 trabalhos 
de medicina de dois tipos (Quadro 2.1). Os primeiros são trabalhos com-
parativos entre pacientes de diferentes origens geográficas ou padroniza-
ções da descrição de doenças, e a participação de pesquisadores brasileiros, 
mesmo quando não são os líderes do trabalho, reflete reconhecimento de 
competência. 

Outros tipos de trabalhos, mais numerosos, são os testes clínicos (clinical 
trials). Nesse caso, um medicamento (ou mais raramente um procedimento) 
é avaliado em condições similares à prática médica, tanto para examinar 
seus efeitos terapêuticos objetivamente, como para identificar e quantificar 
efeitos indesejáveis. Esse procedimento é uma etapa essencial no processo 
de aceitação de um novo medicamento para prescrição médica, para seu 
licenciamento por agências regulatórias (como a Food and Drug Adminis-
tration, nos Estados Unidos, ou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
no Brasil) e para que se incorpore aos procedimentos-padrões da prática 

 2 Por exemplo: Identified charged particle spectra and yields in Au plus Au collisions at 
root(SNN)=200 GeV. S. S. Adler et al. Physical Review C v.69, n.034909, 2004 (325 autores 
de 52 instituições, 337 citações).

 3 Por exemplo: First stars V. Abundance patterns from C to Zn and supernova yields in the 
early Galaxy. Cayrel R et al. Astronomy and Astrophysics v.416, p.1117-38, 2004 (14 auto-
res de 9 instituições, 324 citações).

 4 Por exemplo: Abraham J et al. Correlation of the highest-energy cosmic rays with nearby 
extragalactic objects. Science v.318, p. 938-43, 2007 (445 autores, 210 citações).

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   47Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   47 05/05/2011   23:41:1005/05/2011   23:41:10



48 RICARDO UBIRACI SENNES • ANTONIO BRITTO FILHO (ORGS.)

médica, portanto, para que um novo medicamento alcance o mercado. A 
experiência demonstra que os testes desse tipo podem conceber resultados 
mais confiáveis (porque estão menos sujeitos à manipulação) se forem do 
tipo multicêntrico, ou seja, conduzidos em vários centros médicos conco-
mitantemente (com a vantagem adicional de que o número necessário de 
pacientes para se obter significância pode ser atingido mais rapidamente). 
Nesse caso, os vários centros participantes devem ter competência e quali-
dade equivalentes, ou seja, a inclusão de centros brasileiros, mesmo quando 
não lideram esses estudos, revela sua excelência técnico-científica.

Por outro lado, a proliferação desse tipo de estudos tem diminuído seu 
impacto, pois o excesso de informações não permite que seus resultados 
sejam sintetizados de maneira lógica e com a atenção necessária: hoje, são 
publicados cerca de 75 testes clínicos por dia, envolvendo mais de 2 milhões 
de pessoas testadas anualmente (Bastian, Glasziou, 2010).

Uma parcela significativa da pesquisa brasileira é feita em colaboração 
com outros países (Tabela 2.4). Essa é uma tendência mundial, uma vez que 
a globalização atinge também a ciência e a produção do conhecimento. O 
trânsito internacional de cientistas é uma tradição, em geral não submetida 
a grandes restrições de natureza política ou de interesses econômicos. Mas, 
à medida que o conhecimento científico se torna um importante motor 
da economia, o livre trânsito de pessoas e ideias relacionadas à ciência e à 
tecnologia, progressivamente, sofrem influências de fatores econômicos e 
políticos e dos interesses dos outros países. 

Quadro 2.1. Exemplos de artigos médicos, com participação de instituições brasileiras, que 
receberam mais de mil citações, do tipo de teste clínico multicêntrico ou de padronização de 
abordagens ou classificação de doenças.

Fried MW et al. Peginterferon Alfa-2a plus Ribavirin for Chronic Hepatitis C Virus Infection. 
N Engl J Med. 2002; 347:975-82.
Citado 2.443 vezes, com 1.121 pacientes analisados.

Morice M et al. A randomized comparison of a sirolimus-eluting stent with a standard stent for 
coronary revascularization. N Eng J Med. 2002; 346:1773-80.
Citado 1.697 vezes, com 238 pacientes analisados.

Shepherd FA et al. Erlotinib in previously treated non-small-cell lung cancer. N Eng J Med. 
2005; 353:123-32.
Citado 1.437 vezes, com 731 pacientes analisados.

Balch CM, et al. Final version of the American Joint Committee on Cancer staging system for 
cutaneous melanoma. J Clinic Oncology. 2001; 19:3635-48.
Citado 1.133 vezes. Artigo tipo padronização. 
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Tabela 2.4. Colaboração internacional: países com os quais os pesquisadores brasileiros mais 
colaboraram em termos de publicações científicas no período de 2003 a 2007.

País No de artigos Total do Brasil (%)

Estados Unidos 13.349 11,1

Reino Unido 4.162 3,5

França 4.131 3,4

Alemanha 3.727 3,1

Itália 2.358 2,0

Canadá 2.382 2,0

Espanha 2.313 1,9

Fonte: Adams, King (2009).

Comparação com outros países

O aspecto mais ressaltado é o de que o Brasil é o país que teve o segundo 
maior crescimento relativo da produção científica no mundo, atrás apenas 
da China. Assim, no período de 1996 a 2008, o número de artigos com 
endereço no Brasil multiplicou-se por 4 (o da China multiplicou-se por 
10,5), enquanto o do México, dos Estados Unidos e da Alemanha multi-
plicaram-se, respectivamente, por 2.6; 1,2 e 1,5 (Figura 2.1). Esse cresci-
mento quantitativo levou o Brasil para a 14a posição no ranking mundial em 
2008, acima de países tradicionalmente fortes em ciência e tecnologia, como 
a Suíça, a Suécia e a Rússia. 

Concomitantemente, houve um progresso, menos evidente no que diz 
respeito ao impacto dessas publicações. A maneira mais direta de medir 
esse impacto é por meio do número de citações recebidas pelos artigos com 
endereço no país. Quando os dois parâmetros são considerados, o Brasil 
ainda aparece distante do grupo principal de dez países que ocupam as nove 
primeiras posições, tanto em quantidade quanto em qualidade (Figura 2.2), 
sendo que a Austrália ocupa a 11a posição em quantidade de artigos, mas 
a 9a em qualidade; enquanto a Índia ocupa a 10a posição em quantidade de 
artigos, mas a 16a em qualidade.

Outro aspecto também importante da produção científica brasileira é o 
seu perfil, muito diverso daquele de um país de desenvolvimento acelerado, 
como a China (Tabelas 2.5 e 2.6). No Brasil, as áreas mais produtivas são 
medicina, ciências biológicas e agronomia, e física e astronomia; a engenha-
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ria aparece somente na 5a posição, e a computação, na 10a. Por outro lado, na 
China, os primeiros lugares são ocupados por engenharia, física e astrono-
mia, ciências de materiais e computação, mostrando que o desenvolvimento 
tecnológico daquele país está fundamentado em fortes bases científicas. 
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Figura 2.2. Posição mundial (rank) segundo o número de documentos publicados e o núme-
ro de citações recebidas pelo Brasil, a Rússia, a Coreia do Sul, a Suécia e a Índia em compa-
ração aos dez líderes mundiais de produção científica: Estados Unidos, China, Alemanha, 
Reino Unido, França, Japão, Canadá, Itália, Espanha e Austrália.

Tabela 2.5. Comparação do perfil de produção científica entre Brasil e China. Áreas com maior 
produção científica no período de 10 anos, de 2000 a 2009.

Rank
da área
no país

Brasil China 

Total de artigos no período = 
237.484

Total de artigos no período = 
1.384.263 

1o Medicina Engenharia

2o Ciências biológicas e agronomia Física e astronomia

3o Física e astronomia Ciência de materiais

4o Bioquímica, genética e biologia 
molecular

Ciências da computação 

5o Engenharia Química

Continua
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A questão da transferência tecnológica

Uma das mais frequentes críticas que se faz à produção científica e tecno-
lógica brasileira é a existência de uma dissociação entre a produção acadêmica 
(publicações) e a sua vertente aplicada (patentes). Enquanto a produção cien-
tífica brasileira está progredindo, com aumento da quantidade e a qualidade 
das publicações científicas, o número de patentes depositadas é ainda irrisório: 
o país é responsável por cerca de 1,8% da produção científica mundial quali-
ficada, ao passo que somente cerca de 0,2% das patentes aqui se originam. 

Continuação

Rank
da área
no país

Brasil China 

Total de artigos no período = 
237.484

Total de artigos no período = 
1.384.263 

6o Química Medicina

8o Imunologia e microbiologia Matemática

9o Matemática Engenharia química

10o Ciência da computação Ciências da terra e planetárias

11o Farmacologia, toxicologia, farmácia Ciências biológicas e agronomia

12o Ciências ambientais Energia

13o Ciências da terra e planetárias Ciências ambientais

14o Engenharia química Farmacologia, toxicologia, farmácia

15o Neurociências Ciências sociais

Tabela 2.6. Posição mundial (rank) em número de artigos e em número de citações em algumas 
áreas do conhecimento para Brasil, Espanha e China em 2008.

No de artigos No de citações

Brasil Espanha China Brasil Espanha China

Odontologia 2o 8o 14o 2o 13o 10o

Agricultura e ciências biológicas 10o 8o 2o 14o 8o 6o

Ciências sociais 10o 9o 5o 29o 9o 7o

Medicina 14o 9o 4o 17o 10o 13o

Ciências de materiais 16o 13o 1o 23o 9o 1o

Física e astronomia 16o 11o 2o 22o 10o 2o

Computação 18o 9o 2o 24o 9o 2o

Engenharia 21o 12o 1o 22o 11o 2o

Administração e contabilidade 27o 10o 3o 32o 9o 6o
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Essa observação tem sustentado interpretações variadas quanto às cau-
sas, dentre as quais se apontam o isolamento dos pesquisadores das universi-
dades; a falta de experiência desses pesquisadores com o sistema produtivo; 
as normas de promoção acadêmica que valorizam a publicação de trabalhos; 
as agências como CNPq, Capes e Fapesp que apoiam propostas em bases 
competitivas levando em conta o currículo do pesquisador onde sobressaem 
os seus trabalhos publicados; as queixas de que a produção de perfil tecno-
lógico é subvalorizada. No entanto, em países desenvolvidos como os Esta-
dos Unidos, a Alemanha, a Coreia, o Japão e a Espanha, líderes mundiais 
em número de patentes depositadas, os critérios de promoção acadêmica e 
avaliação do perfil do pesquisador, para concessão de apoio à pesquisa, por 
parte das agências, são tão ou mais estritos do que os vigentes no Brasil.

O que há, então, de errado com o Brasil? Nada de errado. O predomínio 
de publicações em relação aos pedidos de proteção de propriedade intelec-
tual reflete a preponderância dos cientistas que estão no ambiente acadê-
mico em relação aos que são empregados pelo setor empresarial. Mas isso 
está mudando, em especial no estado de São Paulo, onde os pesquisadores 
do setor produtivo já predominam numericamente, refletindo um amadu-
recimento do setor empresarial. Como consequência, o número de patentes 
originadas do setor empresarial atualmente já é muito maior do que as que 
se originam do setor acadêmico. Ora, à medida que essa população de cien-
tistas aumenta e se consolida, a produção de patentes também cresce muito 
rapidamente. A dissociação observada, então, é apenas um fato transitório, 
que foi supervalorizado nos últimos anos. 

Ciência e tecnologia genuinamente nacionais são empreendimentos 
muito recentes no Brasil, mesmo quando comparado a outros países das 
Américas, como os Estados Unidos, cuja principal universidade, a Univer-
sidade de Harvard, foi construída em 1636, por exemplo, enquanto nossa 
primeira e mais importante universidade de pesquisa, a Universidade de 
São Paulo, foi criada em 1934. No entanto, o interesse pela inovação é ainda 
muito mais recente do que a consolidação do sistema de ciência e tecnologia. 

Assim, toda a estrutura de apoio à C&T iniciou-se entre as décadas 
de 1940 e 1970: fundação da USP (1934), criação do CNPq e da Capes 
(1951), da Fapesp (1962), da Finep (1967), implantação do período inte-
gral nas universidades e dos cursos de pós-graduação (década de 1960). Por 
outro lado, o mais antigo marco relacionado à inovação é a criação do Ins-

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   52Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   52 05/05/2011   23:41:1005/05/2011   23:41:10



INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO BRASIL 53

tituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) em 1970, seguido da Lei 
de Patentes de 1996. Somente a partir do ano 2000 é que os instrumentos 
relacionados à inovação foram se consolidando, como a atualização da Lei 
de Patentes (2001); a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exte-
rior (PITCE, 2004); a criação da Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Indus-
trial, ambos em 2004, época em que começam a ser aprovados os marcos 
legais: Lei da Inovação (2004), Lei do Bem (2005), Lei da Inovação Paulista 
(2008), Decreto n.54.690 do Governo Paulista que regulamenta a Lei de 
Inovação Paulista (2009). 

Da mesma forma, é bastante recente o apoio à pesquisa tecnológica e à 
inovação, em especial na forma de estímulo ao desenvolvimento de empre-
sas de base tecnológica ou apoio direto à inovação nas empresas: o Pro-
grama Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (Pite) e o Pesquisa 
Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe) foram lançados pela Fapesp em 
1995 e 1997, respectivamente, seguidos do Programa de Apoio à Pesquisa 
em Empresas (Pappe) e do Programa de Subvenção Econômica à Inovação 
nas Empresas pela Finep, cujo primeiro edital ocorreu em 2006.

Perspectiva

O quadro descrito nas páginas anteriores serve de base para uma visão 
otimista de futuro (Petherick, 2010), ao mesmo tempo em que se identifi-
cam alguns aspectos que merecem bastante atenção, pois poderão modifi-
car a evolução da pesquisa científica no país. 

O primeiro deles é a questão da qualidade: enquanto o volume de 
publicações científicas brasileiras cresceu consideravelmente, sua quali-
dade ainda não é tão expressiva. Maior qualidade dos trabalhos se refletirá 
em aumento do número de citações por trabalho e do número de traba-
lhos publicados em revistas de reconhecida expressão e alta competitivi-
dade, como, por exemplo, Nature, Science, PNAS, New England Journal of 
Medicine, Lancet e Physical Review Letters, entre outras. Mas, maior qua-
lidade depende de um complexo conjunto de fatores: persistência (ou cres-
cimento) dos investimentos; valorização da qualidade na área acadêmica e, 
principalmente, reorganização da execução e gestão do processo produtivo 
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de pesquisa com foco em temas relevantes e mais ambiciosos; associação de 
competências diversas, sem respeitar os limites departamentais ou outras 
restrições burocráticas institucionais.

O segundo aspecto a ser considerado é a questão do perfil da produ-
ção, em termos de áreas mais fortes. No Brasil, há um claro predomínio das 
ciências da vida, em contraste com países de desenvolvimento acelerado, 
como a China e a Coreia do Sul, onde predominam as engenharias, a física, 
as ciências de materiais e a computação. Sem sugerir que se copie o modelo 
daqueles países, se o Brasil espera ter um forte desenvolvimento econômico 
e social com base no conhecimento, os gestores de C&T e os pesquisadores 
brasileiros terão de considerar essa comparação.

Finalmente, no que diz respeito à relação entre a produção de conheci-
mento científico e sua transferência e a inovação na indústria, o país vive 
uma fase em que os dois processos estão defasados, mas há suficiente evi-
dência de que eles tenderão ao sincronismo e fortalecimento mútuos em 
breve. Obviamente, isso depende muito mais do setor produtivo, onde 
ocorre a inovação. Por isso, em um país extremamente heterogêneo, essa 
convergência é mais evidente em estados como São Paulo, Minas Gerais e 
Rio de Janeiro.

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   54Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   54 05/05/2011   23:41:1005/05/2011   23:41:10



3
AVALIAÇÃO DO PERFIL ATUAL 

DA PESQUISA APLICADA NO BRASIL

Fernando Galembeck

A atualidade da pesquisa aplicada

Atualmente, a atividade de pesquisa é muito complexa e diversificada, 
tanto em relação à motivação, aos locais de atividade, à formação e modos 
de atuação dos pesquisadores quanto aos seus impactos. Compreendem-
-se pesquisas básica e aplicada; desenvolvimento de produtos, processos, 
inovação e impactos econômicos e sociais; como descritores de atividades 
que conectam nós de redes de pessoas, organizações, ideias, conceitos e 
interesses sociais e estratégicos. Esse entendimento desaconselha qualquer 
esforço de definição rigorosa de pesquisa aplicada e de mútua exclusão 
entre a última, a pesquisa básica e o desenvolvimento. 

A pesquisa básica (que responde a inquietações intelectuais) e a aplicada 
(que procura atender a necessidades sociais, econômicas ou estratégicas 
dentro de prazos e custos bem definidos) conviveram em muitos lugares e 
épocas diferentes, mas, hoje em dia, superpõem-se intensamente, compar-
tilhando facilidades, recursos financeiros e o tempo dos pesquisadores. Em 
contrapartida, os resultados foram e são também compartilhados em dife-
rentes níveis e modos, por pessoas com interesses – culturais, econômicos 
ou estratégicos – também distintos.

As perspectivas de aplicação e de obtenção de vantagens econômicas 
ou estratégicas dominam globalmente a atividade de pesquisa. Tais vanta-
gens podem decorrer diretamente dos próprios resultados econômicos da 
pesquisa ou resultar de benesses derivadas do status obtidos por pesqui-
sadores ou instituições. Por isso, no mundo desenvolvido, a maior parte 
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da pesquisa é aplicada, seja quanto às motivações, seja quanto às metas e 
aos objetivos. É inegável a existência de importantes atividades de pesquisa 
cujo principal resultado é cultural, impactando nossa visão do mundo 
(Weltanschauung), mas há muito mais pesquisadores trabalhando para 
melhor se situarem no mundo do que para apenas melhor compreendê-lo. 
Mesmo órgãos governamentais muito afeitos à pesquisa básica passaram a 
fomentar, de diferentes maneiras, a pesquisa aplicada. Esse quadro não é 
novo e já foi detalhadamente descrito em 1993, por Georges Ferné (1995, 
p.72-104).

Um conceito que tem inspirado muitos pesquisadores é o “quadrante 
de Pasteur” (Stokes, 1997). Ele pode ser descrito em um gráfico cartesiano 
com duas coordenadas: uma representa as consequências práticas da pes-
quisa; a outra representa a contribuição ao conhecimento. Niels Bohr e 
Thomas Alva Edison são exemplos de pesquisadores que se destacam em 
uma das coordenadas, mas não na outra. O químico Louis Pasteur é um 
exemplo de pesquisador destacado em ambas as coordenadas, situando-se, 
portanto, no quadrante simetricamente oposto à origem. Pasteur demons-
trou, por meio de seu trabalho, a inexistência de qualquer conflito básico 
entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Ao contrário, mostrou como 
os dois focos da atividade de pesquisa podem, perfeitamente, coexistir na 
atividade de uma mesma pessoa. Infelizmente, muitos pesquisadores bra-
sileiros e autoridades com funções dirigentes em ministérios e órgãos de 
fomento à pesquisa insistem na distinção e mesmo oposição entre a pes-
quisa básica e a aplicada, desconsiderando as possibilidades e os benefícios 
da convergência entre elas. Uma explicação provável para tal distinção seria 
a falta de informação e o desconhecimento da história passada e recente das 
pesquisas científicas.

Outro exemplo de benéfica convergência é o de Carl Bosch, Prêmio 
Nobel de Química de 1931. Seu nome é associado ao processo Haber-Bosch 
de síntese da amônia, que hoje consome pouco menos de 2% de toda a ener-
gia gerada pelo homem e responde pelo fornecimento de proteínas a pelo 
menos um terço da humanidade. Além disso, foi o principal articulador 
da criação da I.G. Farbenindustrie, cujo conselho de administração presi-
diu por 12 anos. Em 1933, tentou alertar o então chanceler da Alemanha, 
Adolf Hitler, para os problemas que estavam sendo criados pelas políticas 
do nazismo. Bosch morreu em 1940 (Lanz, 1980, p.18).
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Indicadores de atividade e de resultados

O acompanhamento da atividade de pesquisa aplicada e a sua avalia-
ção são mais complexos que os da pesquisa básica. A pesquisa aplicada é 
hoje avaliada usando-se um sem-número de indicadores, que crescem con-
tinuamente, gerando uma copiosa literatura e até mesmo uma nova área 
de pesquisa, a bibliometria. Pesquisadores brasileiros mostram um grande 
empenho na proposição, discussão e uso de indicadores, gastando nisso 
uma parte significativa da sua energia. 

Por sua vez, a pesquisa aplicada pode ser facilmente avaliada durante 
um longo prazo, ou seja, em ciclos de alguns anos, usando-se como indi-
cadores os resultados econômicos do desenvolvimento tecnológico e da 
inovação. A avaliação em curto prazo é um processo bem conhecido em 
alguns ambientes empresariais, mas é pouco praticada no contexto oficial 
e público do sistema brasileiro de ciência e tecnologia. Isso ocorre porque 
esse sistema tem sido dominado nos últimos anos por órgãos de governo 
e por pesquisadores acadêmicos pouco experientes em pesquisa aplicada.

No Brasil, o uso de resultados econômicos, em longo prazo, tem sido sis-
temática e rigorosamente negligenciado por órgãos oficiais na avaliação da 
pesquisa aplicada. Essa afirmação é baseada em vários exemplos, começando 
pelo caso do “complexo cana”, em São Paulo. O álcool brasileiro tornou-
-se um enorme sucesso reconhecido internacionalmente, graças ao trabalho 
intenso de muitos pesquisadores de universidades e de empresas, desta-
cando-se os do Centro de Tecnologia Canavieira (http://www.copersucar.
com.br/institucional/por/empresa/tecnologia.asp), os do extinto Instituto 
do Açúcar e do Álcool, de universidades como a USP, principalmente por 
meio da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq) e do Ins-
tituto Agronômico de Campinas. Nesse processo, foi decisivo o mecanismo 
de garantia de preço ao produtor, executado pelo governo federal por meio 
do Proálcool. Em 2002, um simpósio internacional realizado na Unicamp 
revelou um fato marcante: o álcool produzido no estado de São Paulo com-
petia economicamente com o petróleo encontrado no mercado internacio-
nal, sem qualquer subsídio.

Todo esse fantástico esforço de pesquisa aplicada, e o sucesso resultante, 
foram sistematicamente negligenciados nos discursos de autoridades. Para 
alguns dirigentes e pesquisadores paulistas, só recentemente começou a 
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pesquisa “de nível internacional” na área do álcool. Essa afirmação talvez 
seja originária de uma constatação: a construção do case do álcool brasi-
leiro, desde a seleção de variedades da cana até a invenção do carro flex, não 
está associada a papers brilhantes ou patentes revolucionárias. Isso leva a 
uma conclusão: utilizar indicadores acadêmicos em pesquisa aplicada é 
um erro.

Avaliar o bom desempenho de pesquisadores e instituições em pesquisa 
aplicada, em prazos curtos, também pode ser feito objetivamente desde 
que as metas da pesquisa sejam definidas com clareza. Nesse caso, o indi-
cador de desempenho é o grau de cumprimento das metas, nos prazos e 
dentro das condições preestabelecidas. Programas de pesquisa e desenvol-
vimento que envolvem algumas ou muitas pessoas costumam incorporar 
entre os seus mecanismos de avaliação reuniões periódicas (por exemplo, 
mensais) nas quais os pesquisadores apresentam seus resultados e são defi-
nidas as metas para as próximas etapas. Em um quadro como esse, as ava-
liações de desempenho de indivíduos, grupos ou organizações são muito 
objetivas. 

Na avaliação do programa de pesquisa e desenvolvimento de uma 
empresa pode-se usar como indicador a parcela do faturamento ou o seu 
aumento resultante de desenvolvimentos realizados em um período recente, 
por exemplo, nos últimos cinco anos. 

Infelizmente, para os gestores financeiros de empresas é sempre tenta-
dor comparar o retorno do investimento em P&D (pesquisa e desenvolvi-
mento) com o possível retorno financeiro que o mesmo investimento obte-
ria no mercado de títulos, para se avaliar o sucesso da pesquisa. No Brasil, 
devido às políticas de juros elevados, esse tipo de avaliação é obviamente 
menos favorável às atividades de pesquisa que em todos os outros países, 
nos quais os juros são mais baixos.

Outro fator desfavorável é de natureza cultural. Um estrategista de uma 
empresa finlandesa está familiarizado com uma economia bastante apoiada 
em florestas de crescimento lento: entre o plantio e o corte de uma árvore, 
na Escandinávia, passam-se décadas. Já no Brasil, bastam sete anos para 
se colher a madeira do eucalipto. Essa maravilhosa vantagem agrícola cria 
uma desvantagem cultural: não estamos acostumados, no Brasil, a planejar, 
acompanhar e avaliar atividades na escala de tempo compatível com gran-
des projetos de P&D.
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No setor público a situação é ainda pior, uma vez que tudo recomeça a 
cada quatro anos. Qualquer objetivo que garanta sucesso eleitoral prevalece 
sobre os grandes objetivos estratégicos nacionais, inclusive os de pesquisa.

Patentes

Agências brasileiras de fomento têm tentado usar patentes como indi-
cadores de sucesso de pesquisadores e de cursos de pós-graduação, em 
pesquisa aplicada. Patentes são, sem dúvida, importantes produtos da 
atividade de P&D e podem ser utilizadas para construir indicadores, mas 
sempre com muita atenção às suas características. Uma application é uma 
evidência de resultados de pesquisa, mas poderá não resistir ao escrutí-
nio do examinador. No Brasil, encontramos um grave problema, que é a 
enorme demora ainda vigente no exame de pedidos de patentes pelo Inpi 
(Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Por isso mesmo, é comum 
que uma patente requerida, mas ainda não concedida, já esteja licenciada, 
gerando resultado econômico. Isso sugere o uso de indicadores de avaliação 
baseados nas patentes licenciadas, mesmo que ainda não concedidas.

A extensão de um pedido para o exterior tem sido, por vezes, tratada 
como uma característica positiva de um pedido de patente, mas ela depende 
apenas da existência de quem paga pelas despesas. Se quem paga é uma 
empresa licenciada ou um investidor, isso mostra um elevado grau de con-
fiança na qualidade ou perspectiva de sucesso da patente. Se uma institui-
ção de pesquisa titular de uma patente paga por sua extensão ao exterior, 
isso demonstra não só confiança, mas também que ainda não foi possível 
convencer possíveis parceiros. 

Uma demonstração muito forte da qualidade e da importância de uma 
patente é o lançamento de um produto ou a inserção de um processo nela 
baseado. Essa é evidência do sucesso de um trabalho de pesquisa aplicada, 
mas o fato pode ocorrer apenas muito tempo depois de o trabalho ter sido 
feito. Por isso, serve apenas para avaliação em longo prazo.

Há outros pontos importantes em relação a patentes. Por exemplo, mui-
tos pedidos de patentes destinam-se a fechar rotas tecnológicas ou a firma-
rem uma posição comercial perante concorrentes, mais do que basearem o 
desenvolvimento de novos produtos ou processos. No vasto folclore mun-

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   59Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   59 05/05/2011   23:41:1005/05/2011   23:41:10



60 RICARDO UBIRACI SENNES • ANTONIO BRITTO FILHO (ORGS.)

dial de patentes, afirma-se que, pelo menos a metade do portfólio de uma 
das principais empresas do mundo tem apenas uma função estratégica, de 
proteção contra possíveis concorrentes. O exame de portfólios de patentes 
de diferentes empresas revela muitas redundâncias e repetições aparentes, 
que têm a função de reforçar ou melhorar a proteção de propriedade inte-
lectual, sem que isso necessariamente se traduza em produtos.

Exames de patentes depositadas no banco brasileiro do Inpi ou nos ban-
cos do Uspto (United States Patent and Trademark Office) e do Espacenet 
(Classification System of the European Patent Office) revelam muitos fatos 
interessantes. Um exame detalhado está além do escopo deste trabalho, 
mas é interessante mostrar dois tipos de dados.

A Tabela 3.1 mostra números de patentes concedidas, de autoria de 
inventores brasileiros no Uspto, na última década (http://www.uspto.
gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/asgstca/brx_ror.htm). As patentes es-
tão agru padas segundo os titulares que mais depositaram. Chama a aten-
ção, nesta tabela, uma presença forte de empresas multinacionais entre as 
titulares. O critério de origem usado pelo Uspto é a residência do primeiro 
inventor declarado no pedido de patente. Portanto, pode-se concluir que há 
uma atividade bem-sucedida de pesquisa aplicada realizada no Brasil por 
empresas estrangeiras que aqui operam. 

Por outro lado, a Tabela 3.2 mostra que o Brasil tem uma posição mo-
desta, como origem de patentes depositadas no Uspto, com um ritmo de 
crescimento um pouco inferior ao da Finlândia, mas superior ao da Itália, 
da Argentina e do Canadá.

Por outro lado, a posição brasileira não é nada confortável perante a da 
Argentina quando se considera a grande diferença entre as populações dos 
dois países e, mais ainda, quando se consideram as citações de artigos cien-
tíficos no Web of Science.

Os números de citações de artigos brasileiros e argentinos eram seme-
lhantes, em meados dos anos 1970. O número de citações de artigos brasi-
leiros cresceu muito pronunciadamente, mostrando uma inflexão em 1986 
(época da criação do Ministério da Ciência e Tecnologia), em 1994 (época 
do Plano Real e início do período FHC) e outra em 2005. Hoje, o número 
de citações de artigos brasileiros é o quádruplo do de artigos argentinos e no 
período 1996-2010 foi, em média, o triplo. Portanto, o grande crescimento 
nas citações da produção acadêmica brasileira não foi acompanhado por um 
aumento correspondente no número de patentes depositadas no Uspto.
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A conclusão é simples: muitos brasileiros valorizam – mais que os argen-
tinos – indicadores de prestígio, mas que não têm nenhum significado claro 
na geração de riqueza e empregos.

Posição do Brasil nas estatísticas da WIPO (2010)

Os relatórios anuais da World Intellectual Property Organization 
(Wipo – Organização Mundial de Propriedade Intelectual) são riquíssimas 
fontes de informação sobre os indicadores de propriedade intelectual, em 
todo o mundo. O relatório de 2010 foi comentado no site da Abifina (Asso), 
logo após sua divulgação, nos seguintes termos: 

A Ompi publicou, no dia 15 de setembro de 2010, o Relatório com Indica-
dores de Propriedade Intelectual de 2010 […] analisa as principais tendências 
da Propriedade Intelectual nos anos de 2008 e 2009. Segundo o documento […] 
a atividade inovativa e a demanda pela proteção de PI decaíram durante a última 
crise econômica mundial, mas começa a se recuperar em 2010, mostrando como 
a crise afetou as estratégias de inovação das empresas. Os dados de depósitos de 
patentes no mundo em 2008 comparados aos de 2007 mostram que houve uma 
diminuição do crescimento de patentes. O relatório indica, por exemplo, que 
houve um aumento considerável nos pedidos de patentes relacionados à energia 
pelo PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes): de 584 pedidos em 
2000 para 3.424 em 2009. Dados preliminares de 2009 mostram que somente 
o escritório de PI da China teve aumento nos pedidos de patentes (8,5%). Com 

Tabela 3.2. Números de patentes depositadas por inventores de alguns países, no USPTO.

País Patentes depositadas 
em 1963-2009

Patentes depositadas 
em 1996-2009

Relação entre 1963-2009 
e 1996-2009

Índia              4.759 4.266 1,11

Finlândia            15.134 10.290 1,47

Brasil              2.197 1.322 1,66

Canadá            87.976 44.899 1,95

Argentina              1.294 .596 2,17

Itália            47.692 20.776 2,29

Fonte: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/all_tech.pdf.
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relação ao investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D), os dados de 
gastos nesse setor revelam que, em média, as empresas começaram a reduzir 
essas despesas em 2009: na verdade, desde 2007 já havia uma desaceleração do 
crescimento, sendo que de 2008 para 2009 foi identificado um real decréscimo 
no orçamento de P&D (-1,7%). Desde 2009 os pedidos de patentes e marcas 
voltaram a crescer, respectivamente, pelo sistema PCT e Protocolo de Madri, 
dando sinais de otimismo. Segundo Francis Gurry, Diretor Geral da Ompi, os 
primeiros seis meses de 2010 mostram uma modesta recuperação nessas moda-
lidades de depósito: “o cenário da inovação após a crise será diferente daquele 
de uma década atrás. Provavelmente haverá uma mudança geográfica contínua 
da atividade inovativa na direção dos novos atores, especialmente na Ásia”. 
(http://www.abifina.org.br/noticias.asp?secao=18&noticia=1281)

A Tabela 3.3 mostra a evolução no número de pedidos feitos no âmbito 
do PCT por alguns países com características comparáveis às do Brasil. A 
posição brasileira não é vantajosa face aos outros Brics, além de Cingapura 
e da Coreia. Quanto ao ritmo de crescimento, o Brasil perde para a China, 
a Turquia e a Malásia. 

Tabela 3.3. Números de “PCT applications” depositados por alguns países, nos últimos cinco anos.

2005 2006 2007 2008 2009

República da Coreia 4.689 5.946 7.065 7.900 8.049

China 2.512 3.937 5.465 6.126 7.906

Índia 679 836 901 1.070 835

Federação Russa 660 697 735 803 662

Cingapura 455 483 522 563 578

Brasil 270 334 398 472 496

Turquia 174 269 359 393 385

África do Sul 360 424 406 399 376

Malásia         38          60 111 205 226

Fonte: WIPO (2010).

Outros resultados da pesquisa aplicada

Muitos resultados importantes da pesquisa aplicada são confidenciais, 
portanto, não são divulgados além de círculos restritos. Não é possível 
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construir indicadores desses resultados, além dos já mencionados resulta-
dos econômicos. Os concorrentes podem fazer uma avaliação objetiva do 
sucesso de uma organização em pesquisa aplicada, usando os métodos da 
engenharia reversa. Por outro lado, os gastos em P&D devem ser declara-
dos em balanços de empresas de capital aberto. Desse modo, eles são, em 
princípio, públicos.

Os lugares da pesquisa aplicada

A pesquisa aplicada pode ser realizada em praticamente todos os locais da 
atividade humana – é emblemático o exemplo de Henry Ford, que realizou 
testes de motores na cozinha de sua casa (http://www.wiley.com/legacy/
products/subject/business/forbes/ford.html). Outro exemplo curioso é 
o do Acheflan, um produto bem-sucedido farmacêutico criado no Brasil, 
que teve uma etapa importante do processo de pesquisa executada em uma 
partida de futebol amador (http://www.cpopular.com.br/cenarioxxi/
conteudo/mostra_noticia.asp?noticia=1366560&area=2259&authent=44
BFEA3703CDEB4374EDFC0406EC88).

Na atualidade, diversas etapas da pesquisa aplicada podem ser exe-
cutadas em diferentes lugares. Ela pode requerer, em alguns momentos, 
laboratórios extremamente sofisticados, da mesma forma que outras etapas 
podem ser executadas em um passeio no campo ou durante uma campanha 
de produção industrial. O requisito mínimo para a existência de pesquisa 
aplicada é a inquietação ou motivação de uma pessoa, aliada à sua capaci-
dade de observação, à capacidade de definir um problema e à persistência 
para resolvê-lo, onde quer que se encontre ou trabalhe o pesquisador.

Na cultura brasileira, muito formalista, o lugar da pesquisa é um labo-
ratório ou instituição de pesquisa aplicada. Se esse lugar não estiver devi-
damente registrado em alguma base de dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) ou do Sistema Brasileiro de Tecnologia 
(Sibratec), poderá passar completamente despercebido por analistas e auto-
ridades. Por isso, muitas pessoas que fazem e fizeram pesquisa aplicada 
não são reconhecidas como pesquisadores aplicados, porque a fizeram fora 
dos lugares “apropriados” ou sem obedecer a uma liturgia que justificasse 
o rótulo. A palavra “liturgia” é usada de propósito neste caso para enfatizar 
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o quanto se ignora a existência de um fato (a pesquisa aplicada) por ele ser 
praticado sem que os atores estivessem paramentados para tal.

De um ponto de vista puramente formal, um lugar da pesquisa aplicada 
é uma instituição à qual foi atribuída a missão da pesquisa aplicada. Por 
isso mesmo, não é raro ouvirmos e lermos “reflexões” cujos autores se per-
guntam “mas isso é função da universidade?”, diante de uma notícia sobre 
pesquisa aplicada na universidade. 

No Brasil há muitas instituições criadas e vocacionadas para a pesquisa 
aplicada, mas infelizmente várias delas acabaram apenas mimetizando o 
sistema universitário, por razões internas e externas (STEINER, 2005). 
Por outro lado, não se pode negar a grande contribuição feita por várias des-
sas organizações, como o Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas (IPT), a Embrapa e, em diferentes momentos, 
muitos outros institutos de pesquisa.

Uma crítica feita no Brasil reproduz críticas de pesquisadores em outros 
países: os resultados das instituições mission-oriented são frequentemente 
pequenos, e os grandes avanços científicos não ocorrem nesses lugares. Um 
exemplo foi notado recentemente, durante um importante evento interna-
cional realizado no Rio de Janeiro,1 quando Ahmed Zewail, um destacado 
professor do Caltech – já ganhador de um Prêmio Nobel de Química e pos-
sível ganhador de um segundo prêmio – fez enfática defesa dos gastos em 
pesquisa básica, criticando grandes gastos na construção de prédios para 
fazer pesquisa orientada para missões. Ele não explicou sua motivação e 
não foi possível saber se ele estava se referindo a casos brasileiros, norte-
-americanos ou globais. Tememos que ele tenha sido inspirado por alguns 
fatos ocorridos recentemente no Brasil, nos quais muito dinheiro foi gasto 
em prédios e equipamentos caríssimos, e que foram colocados sob os cuida-
dos de gestores incompetentes ou desinteressados da missão de suas insti-
tuições. Infelizmente, gestores como Carl Bosch, que dominam o conheci-
mento científico de fronteira e as técnicas de gestão são incomuns.

Grande parte do debate sobre a importância e o significado das institui-
ções que se concentram em um ou outro tipo de foco se deve, antes de tudo, 
à nossa prática de exacerbar os antagonismos entre entidades e pessoas que 
são de fato complementares, tratando simples diferenças como se fossem 

 1 17th International Microscopy Conference realizado em 20 a 24 de setembro de 2010.

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   66Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   66 05/05/2011   23:41:1005/05/2011   23:41:10



INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO BRASIL 67

conflitos. A palavra “ordem”, que está no dístico da nossa bandeira, é lida 
como se excluísse “diversificação”.2 

Os atores da pesquisa aplicada

No mundo atual, um pesquisador aplicado é uma pessoa com alguma 
formação em nível superior, preferivelmente na área em que atua. Em vários 
casos, a formação inclui um doutorado, como ocorre tradicionalmente na 
indústria química alemã, e mais recentemente nas grandes empresas ame-
ricanas de high-tech. Entretanto, um diploma na área de pesquisa ou um 
doutorado não são exigências básicas feitas uniformemente a pesquisado-
res aplicados e profissionais de desenvolvimento, por exemplo, nos Estados 
Unidos. 

No item anterior foi mostrado que a pesquisa aplicada pode ser execu-
tada em diferentes lugares. Neste item, será mostrado que ela também pode 
ser e é executada por pessoas diversas, com distintas formações, vínculos 
empregatícios e motivações.

Uma evidência que foi e ainda é muito usada, para se tentar mostrar a 
pouca atividade de pesquisa em empresas brasileiras, é a pequena fração 
de doutores brasileiros atuando em empresas, se comparados a outros paí-
ses. Esse é um argumento falacioso, desmentido por um exemplo muito 
bem conhecido: durante décadas, o sistema estadual de pesquisa, em São 
Paulo, não exigiu dos pesquisadores a titulação em nível de doutor. Mui-
tos pesquisadores destacados, que muito contribuíram para a riqueza deste 
Estado e do país, nunca fizeram doutorado. Apesar disso, os pesquisadores 
dos institutos que atingiram certo nível na carreira foram reconhecidos pela 
Fapesp, por exemplo, como tendo equivalência aos docentes universitários 
doutorados, para todos os fins de pleito e obtenção de recursos de fomento 
à pesquisa. 

Isso se justifica plenamente porque a carreira de pesquisador nos ins-
titutos não exigia ou valorizava os títulos da pós-graduação. Um exemplo 
que testemunhei foi o do Instituto Adolfo Lutz, cuja divisão de Química e 
Bromatologia possuía, por volta de 1990, um único pesquisador com dou-

 2 Luis Carlos Gomide de Freitas, comunicação pessoal.
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torado. Da mesma forma, a indústria nunca contratou pessoal baseada em 
diplomas, preferindo basear-se em competências. Por isso mesmo, um dos 
principais responsáveis pelo excelente centro de pesquisas da Embraco, 
respeitado internacionalmente, lá ingressou com um diploma de técnico de 
nível médio.

Conheci uma pessoa que dirigia um grupo de mais de trinta profissio-
nais em um laboratório de análises e ensaios extremamente bem montado 
em uma empresa industrial do ABC Paulista. A observação das atividades 
do laboratório revelou a existência de muitos momentos de ociosidade, do 
pessoal e dos equipamentos. Certa vez, questionei a um dos pesquisadores 
se o grupo tinha alguma atividade de pesquisa em curso e ele respondeu 
que não, pois não existiam estímulos para isso... Obviamente, tratava-se 
de alguém com todas as condições materiais para fazer pesquisa, mas que 
não tinha uma atitude minimamente favorável a isso. Uma total falta de 
punch, drive ou qualquer outra palavra que se queira usar. É muito impor-
tante reconhecer situações como essa, nas quais a simples falta de interesse 
e motivação de um indivíduo impede que algo importante aconteça.

Há também os casos opostos, como a notável descoberta do “feijão 
carioca”, variedade de feijão que hoje responde por cerca de 80% do con-
sumo brasileiro. Esta contou vários atores: um agricultor que também 
trabalhava como agrônomo extensionista em uma “Casa da Lavoura” da 
Secretaria de Agricultura; dirigentes de órgãos da Secretaria de Agricultura 
e do Instituto Agronômico de Campinas (IAC); e mais Luís D’Artagnan de 
Almeida, um jovem engenheiro-agrônomo, recém-formado e recém-admi-
tido como pesquisador no IAC. O processo se deu da seguinte maneira: um 
tio do agricultor percebeu o aparecimento de um feijoeiro muito diferente 
dos que plantava e aparentemente muito produtivo e mostrou ao exten-
sionista. Ele recolheu sementes, que seguiram seu caminho por meio dos 
órgãos da secretaria de agricultura, até chegarem ao IAC, onde dirigentes 
determinaram ao recém-admitido pesquisador que usasse as sementes para 
fazer uma avaliação. O produto resultante foi o “feijão carioca”, que rece-
beu esse nome pelo seu peculiar padrão de cores que lembrava as do “leitão 
carioca”. O agricultor foi atento e percebeu uma oportunidade, o exten-
sionista também foi atento e percebeu uma oportunidade, os dirigentes 
do IAC e o jovem pesquisador resolveram fazer pesquisa aplicada – sem a 
preocupação de publicar os resultados em uma revista de alto impacto – e o 
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sucesso desse trabalho pode ser hoje constatado em milhões de lares brasi-
leiros diariamente (Graziano, 2007)

Essa história exemplifica um ponto muito importante da pesquisa apli-
cada: ela é feita por muitas pessoas, que trabalham juntas ou formam uma 
cadeia, ou rede. É muito comum ouvir professores destacando o papel de 
uma ou outra pessoa, em qualquer processo de descoberta e invenção. 
Isso pode ser verdade em pesquisa fundamental, na qual um ato mental, 
uma reflexão ou observação feita por uma só pessoa desencadeia toda uma 
grande mudança no conhecimento. No caso da pesquisa aplicada, a rede de 
pessoas tem papel decisivo, porque ela exige a execução de muitas ativida-
des diferentes. A inexistência ou ruptura de qualquer elo da cadeia – ainda 
que pequeno – impede o surgimento do resultado.

O caso do feijão carioca e outros análogos deveriam ser conheci-
dos e ensinados, nas escolas brasileiras de todos os níveis. Vários relatos 
detalhados são encontrados na internet (http://www.grupocultivar.com.
br/noticias/noticia.asp?noticiaId=13800&titulo=artigo-feijao-carioca-
quase-meio-seculo-de-sucesso).

Programas de pesquisa aplicada

Programas de pesquisa aplicada são criados em vários tipos de organi-
zações. Nas empresas, são formulados em torno de um produto, família de 
produtos e respectivos processos de fabricação. 

Exemplos de sucesso

Dois famosos casos de programas governamentais de pesquisa apli-
cada são o projeto Manhattan e o projeto de desenvolvimento de borrachas 
sintéticas para pneus, ambos executados nos Estados Unidos durante a 
Segunda Guerra Mundial. Foram projetos bem-sucedidos, embora tives-
sem sido iniciados sem que toda a informação científica básica necessária 
fosse disponível. 

No Brasil, vários programas de pesquisa aplicada podem ser apontados 
como casos exemplares, destacando-se o do álcool de cana, o do automóvel 
flex, o da celulose de eucalipto, de clones de seringueiras e o da prospecção e 
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produção de petróleo. Em todos esses casos, os principais agentes foram as 
empresas, com uma contribuição bastante variável das universidades e dos 
institutos de pesquisas. Exceto no caso da Petrobras, as empresas responsá-
veis por esses sucessos são privadas.

O caso do eucalipto é notável e desenvolve-se há décadas, mas é fre-
quentemente ignorado. A descrição sucinta feita por João Lucio de Aze-
vedo em 1993 revela várias características que explicam o sucesso: 

O Ipef (Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais) foi criado há 25 anos 
na Esalq/USP, em Piracicaba, reunindo cinco empresas privadas (Champion, 
Duratex, Rigesa, Ind. Papel Leon Feffer e Madeirit) para resolver problemas 
na área. Hoje, conta com 23 empresas associadas, e os resultados obtidos têm 
sido surpreendentemente bons. Basta citar que a média de produtividade, que 
estava na faixa de 15 m3/ha/ano, subiu hoje para 30 m3/ha/ano nas empresas 
associadas ao Ipef. Esse Instituto contribuiu, através de pesquisas básicas e for-
mação e treinamento de pessoal para atuação nas empresas, com esse aumento 
de produtividade. Também seu centro de sementes, reconhecido pela FAO, é 
o maior do Hemisfério Sul em material genético, com comercialização de três 
toneladas de sementes por ano, inclusive exportando-as para Indonésia, Vene-
zuela e Tailândia. Só como exemplo, recentemente vendeu 300 kg de sementes 
de Eucalyptus urophilla para a Indonésia, que é o país de origem da espécie. 
(Azevedo, 1993)

Um caso negativo: a microeletrônica

São vários os casos em que o progresso ficou muito aquém do desejável 
devido à falta de esforços de pesquisa consequentes e contínuas. O mais 
óbvio, no cenário brasileiro dos últimos trinta anos, é o da microeletrônica 
e da indústria de materiais e dispositivos para as tecnologias de informação 
e comunicação. 

Em meados dos anos 1980, o Brasil tinha uma próspera indústria de in-
formática, especialmente de microcomputadores, que era motivo de muitos 
exaltados discursos de autoridades governamentais e de lobistas de vários 
tipos. Essa fase foi efêmera, terminando com a abertura econômica do iní-
cio dos anos 1990, que atingiu sobremaneira toda a indústria brasileira, li-
quidando alguns setores. Entretanto, o desenvolvimento e a produção de 
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equipamentos de informática e dos respectivos sistemas nunca deixou de 
existir, preservando e criando algumas marcas importantes, como a Itautec 
e a Positivo. A tecnologia bancária brasileira adquiriu destaque global e 
contribuiu para o sucesso dos bancos brasileiros que internacionalizaram 
as atividades. Além disso, criou-se em sua esteira uma tecnologia eleitoral 
de alta qualidade e eficiência, demonstrada repetidamente a cada dois anos 
no Brasil.

Por outro lado, a produção de materiais e dispositivos para essa indús-
tria tornou-se quase irrelevante. Em 2003, o Brasil contava com apenas três 
empresas de semicondutores, de porte pequeno ou médio e com um fatu-
ramento modesto. Em 2010, ao término de um período em que os recursos 
para pesquisa e desenvolvimento foram mais abundantes que em qualquer 
momento anterior, e de dois Programas de Aceleração do Crescimento 
(PACs) do governo federal, a situação continua praticamente a mesma. O 
fato mais relevante nesse período foi a inauguração da estatal Ceitec S/A, 
em Porto Alegre, em 2010 (http://www.mct.gov.br/index.php/content/
view/316563.html), em um processo iniciado há cerca de dez anos. O 
último parágrafo do informe oficial declara: “A fábrica, em fase final de 
implantação e certificação, será a única da América Latina capaz de produ-
zir chips”. Portanto, a inauguração precedeu o final da introdução. Entre-
tanto, a Ceitec S/A está bem estruturada e tem entre seus dirigentes algu-
mas pessoas com experiência internacional na área, o que autoriza uma boa 
expectativa quanto ao surgimento de novos resultados positivos, ainda em 
2010. Vale a pena observar atentamente essa empresa, pois poderá tornar-se 
um modelo de organização e gestão de iniciativas em outras áreas. 

Tive a oportunidade de observar, como membro externo de um cole-
giado, durante parte da década atual, as atividades no Centro de Pesquisas 
Renato Archer (Cenpra) do MCT, criado para atuar na área de informá-
tica. Não foram observadas evidências de que a instituição atuasse segundo 
diretrizes sólidas concordadas com as autoridades do MCT e que recebesse 
recursos significativos para cumprir qualquer missão. Segundo a página do 
Cenpra, na internet, um dos seus destaques é o Instituto Nacional de Ciên-
cia Tecnologia – Nano e Micro Tecnologia (INCT-Namitec), coordenado 
pelo prof. Jacobus Swarc. A existência desse INCT evidencia a alta qua-
lidade científica da equipe coordenada pelo professor Jacobus. Por outro 
lado, nem os mecanismos de criação e manutenção dos INCTs nem os 
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recursos que lhes são disponíveis são adequados a um centro nacional de 
P&D nessa área.

Por várias razões, a situação atual dessa área é um misto de frustrações, 
expectativas, indefinições e promessas, mais do que de realidades pujan-
tes (http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_
content&task=view&id=3963). Na falta de diretrizes fortes e de progra-
mas significativos, a maioria das pessoas e organizações que poderiam estar 
contribuindo para a construção de uma inteligência brasileira em materiais 
para informática estão competindo duramente entre si, por recursos finan-
ceiros das agências, superpondo e, por vezes, neutralizando mutuamente 
seus esforços.

Apropriação dos resultados da pesquisa aplicada

Quando a pesquisa aplicada é realizada em ambiente privado, seus 
resultados também são propriedade privada e cabem aos seus detentores as 
decisões relativas à divulgação e exploração deles. 

A divulgação de resultados pode interessar ao detentor da informação, 
pois pode atrair investidores e pode facilitar a criação de parcerias tecnoló-
gicas ou comerciais de vários tipos. 

A divulgação de resultados tem de ser precedida por decisões sobre a 
proteção de propriedade intelectual. Os eventuais pedidos de proteção 
devem ser elaborados com cuidado e competência, sendo protocolados com 
rapidez.

Por outro lado, o detentor da propriedade intelectual pode decidir por 
mantê-la sob sigilo, o que é usado em muitos casos notórios, como os de 
refrigerantes, cervejas e muitos alimentos processados. O sigilo evita que 
a informação relevante seja publicada, o que acontece em um pedido de 
patente, mas expõe o produto ao risco da cópia, imitação e, portanto, da sua 
comoditização.

No Brasil atual, há muitos recursos sendo gastos por órgãos de governo, 
em pesquisa aplicada. Nesses casos, as decisões sobre apropriação dos 
resultados são complexas.

A Embrapa, por exemplo, é titular de algumas patentes (Tabela 3.1), 
mas, grande parte do conhecimento gerado no seu âmbito chega ao produ-
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tor e ao mercado por meio dos vários mecanismos do extensionismo, como 
as Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ematers) e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Isso é positivo 
e garante um retorno social do uso de recursos públicos.

Por outro lado, poucas universidades brasileiras mostram atenção 
à proteção da propriedade intelectual gerada pelos seus pesquisadores, 
destacando-se atualmente a Unicamp e a Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). O caso da Unicamp é bem conhecido, em decorrência 
de uma legislação interna, do final dos anos 1980, que determinou que os 
pesquisadores (docentes e pós-graduandos) da universidade só publicas-
sem resultados que mostrassem possibilidades de aplicação prática depois 
de providenciarem a proteção da propriedade intelectual. Ao longo de mais 
de vinte anos, sucessivas gestões foram criando condições para que docen-
tes exercessem o papel de inventores, o que tem ocorrido em toda a uni-
versidade, mas de maneira desigual. A área de Química tem hoje grande 
destaque, tanto na Unicamp como na UFMG e isso é também percebido 
nas avaliações da pós-graduação feitas pela Capes.3 Uma análise mais pro-
funda desse caso vai além dos objetivos deste texto, mas pode-se afirmar 
que seja um exemplo muito claro da validade dos conceitos expostos por 
Gladwell no livro The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big 
Difference (2000), destacando os três fatores importantes na propagação de 
uma mensagem, ideia ou atitude: the law of the few, the stickiness factor e the 
power of context.4 

Um exemplo negativo da proteção de propriedade intelectual é o das 
dificuldades encontradas pelos Institutos de Pesquisa vinculados à admi-
nistração direta do estado de São Paulo, ao tentarem licenciar patentes 
resultantes de projetos Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid), 
financiados pela Fapesp, com recursos do próprio estado, para empresas 
farmacêuticas interessadas em sua exploração.5 A principal causa do pro-
blema foi a falta de construção de um arcabouço legal para o licenciamento.

 3 Comunicação pessoal de Vitor Francisco Ferreira, membro do comitê assessor de Química 
da Capes, em setembro de 2010.

 4 “A lei do pouco”, “o fator aderência” e “o poder do contexto” (tradução livre).
 5 Relatado e discutido em reunião de um grupo setorial do Conselho Nacional de Ciência e 

Tecnologia, realizada em São Paulo, em 2009.
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Propostas para mudança

O quadro da pesquisa aplicada no Brasil tem muitos aspectos que devem 
ser preservados, ao lado de outros que têm de mudar para satisfazer tantos 
interesses públicos como legítimos interesses privados.

Nas empresas

A sobrevivência de qualquer empresa depende, atualmente, da incor-
poração de resultados da pesquisa aplicada. Se a empresa é detentora des-
ses resultados, eles são incorporados aos seus ativos. Se não é detentora, ela 
deverá pagar para usá-los e o pagamento será feito de muitas formas diferen-
tes, explícitas ou não. Qualquer empresa deve ter atividades de P&D, como 
parte do seu plano estratégico. Caso decida não tê-las, deve ter estratégias 
claras de incorporação de resultados de outros. A P&D serve para resolver 
problemas imediatos, mas serve também para revelar oportunidades laten-
tes que passariam despercebidas se não houvesse um esforço de reflexão, 
observação e experimentação estimulado por uma atitude gerencial positiva. 

Casos muito bem-sucedidos e bem conhecidos mostram a importância 
de uma empresa definir, a priori, seu compromisso com atividades de pes-
quisa. Um exemplo notável é o da DuPont, na qual a visão de Lammot du 
Pont combinava 

an interesting blend of visionary research and tough-minded, even blunt, prac-
ticality...convinced that Dupont could have it both ways, and that vision and 
practicality need not conflict. 

Um trecho exemplar é o seguinte: 

Because basic research paid off only if it was sustained over the long run, 
Stine argued that it whould be shielded from management trimming during 
hard times. (Kinnane, 2002, p.115)

Essa visão foi um dos fatores que levaram a DuPont à posição de maior 
empresa química do mundo e uma das maiores corporações globais, por 
muitas décadas.
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Várias empresas brasileiras mantêm compromissos sólidos e de longa 
duração com atividades de pesquisa, aplicada ou básica, mas esta não é 
ainda a atitude dominante. A globalização foi acompanhada de um pro-
cesso de supervalorização dos ganhos financeiros que desencorajaram 
investimentos de longo prazo e de risco, como a pesquisa. A crise de 2008 
mostrou a estupidez dessa atitude, zerando imensos ativos que bem pode-
riam ter sido utilizados em pesquisa e em outras formas de criação de bens 
futuros. Talvez, por isso mesmo, o pós-crise revele um renovado interesse 
de empresas em pesquisa.

No Brasil, empresas engajadas em pesquisa estão vinculadas à Asso-
ciação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras 
(Anpei), que reúne 106 empresas como associadas titulares. Na maioria, 
são empresas industriais bem conhecidas pelos resultados de sua pesquisa 
básica como, por exemplo, a Petrobras, a Suzano, a Oxiteno, a Braskem, a 
Siemens e a Natura. Entretanto, há um grande número de empresas com 
notáveis atividades de P&D que não são associadas à Anpei. Algumas 
ausências notáveis são empresas do setor químico-farmacêutico, como Bio-
lab e Cristália, que têm uma atividade de pesquisa aplicada significativa e 
bem-sucedida. 

Além das decisões de investimento em pesquisa, que devem ser decisões 
tomadas a priori em alto nível gerencial, a mudança do padrão de atividades 
de pesquisa em empresas exige a sua desoneração, principalmente por meio 
da eliminação de algumas taxas e impostos (Calmanovici, 2010).

Os encargos trabalhistas são muito pesados. Para remunerar um pesqui-
sador com mil reais, o empregador desembolsa quase a mesma importância 
em encargos e impostos de vários tipos, pelos quais o Estado não oferece 
praticamente nenhum retorno em segurança, saúde, educação e responsa-
bilidades constitucionais.

Além disso, a vasta legislação introduzida episodicamente nos últi-
mos trinta anos – e que supostamente deveria estimular as atividades de 
P&D em empresas – tem deixado de lado questões muito básicas, como o 
imposto de importação de equipamentos de pesquisa. Por isso mesmo, o 
uso da legislação pelas empresas ainda é limitado.  Até hoje, segundo infor-
mação que recebi do dirigente do centro de P&D de uma empresa muito 
destacada, uma empresa brasileira tem de desembolsar cerca de 80% de 
impostos para importar um instrumento que será usado em P&D, o que a 
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coloca em uma óbvia desvantagem perante qualquer congênere instalada 
em outro país. A desoneração do imposto de importação de equipamen-
tos de pesquisa em universidades foi conseguida muito laboriosamente e 
ocorreu, ao menos em parte, devido à grande pressão do Banco Mundial, 
financiador do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (PADCT).

Para esse autor, é incrível que a Lei de Inovação, Lei do Bem e outras 
legislações introduzidas recentemente pelos governos federal e estaduais, 
com grande publicidade, não tenham enfrentado de maneira clara e efetiva 
o problema dos “custos Brasil” da pesquisa.

Nas instituições de pesquisa

Nas universidades e institutos de pesquisa, a “inovação” é hoje um tema 
de discussão frequente e também de muita publicidade. Tal como no item 
anterior, sobram ações de baixa eficiência e faltam iniciativas simples e de 
baixo custo que podem provocar mudanças reais no quadro atual.

A reação brasileira ao Bayh-Dole Act tardou mais de duas décadas e 
enfatizou as superestruturas burocráticas, mais do que as mudanças na vida 
universitária e na educação dos estudantes.

A grande maioria dos jovens pesquisadores brasileiros e dos estudan-
tes de graduação ou pós-graduação almeja publicar papers em revistas de 
alto impacto, mas poucos se interessam em realmente conseguir aplicar 
algum dos seus resultados de pesquisa. Esse comportamento é facilmente 
compreensível, considerando os critérios adotados em concursos públicos 
para a admissão de docentes e pesquisadores em universidades. Os mesmos 
critérios presidem à promoção de docentes e têm contribuído para que a 
produção de artigos científicos no Brasil tenha crescido muito, numerica-
mente. Infelizmente, as estratégias e atitudes que levam a uma grande pro-
dução científica, exacerbadas como são atualmente no Brasil, opõem-se às 
atitudes e estratégias que produzem tecnologia e inovação.

Tenho trabalhado na criação de exemplos que mostrem a absoluta com-
patibilidade entre a pesquisa fundamental e a sua aplicação, e esses exem-
plos estão se tornando numerosos na área da Química, no Brasil. Infeliz-
mente, muitas lideranças em outras áreas e em órgãos de fomento atuam em 
sentido oposto a este. 
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Nas agências governamentais e bancos de fomento 
à pesquisa 

As práticas das agências brasileiras de fomento são desanimadoramente 
complexas e consomem grande parte do tempo dos pesquisadores em pro-
cedimentos mais adequados a secretárias, office-boys e contabilistas. Esse 
problema é em parte estrutural, estando ligado à existência da Lei n.8.666, 
que trata das aquisições de bens e serviços com recursos públicos. Parte do 
problema é gerencial e se manifesta pela falta de simples educação e respon-
sabilidade profissional de funcionários de vários escalões. Muitos proble-
mas são resolvidos quando se apela aos níveis superiores, o que demonstra 
uma fraqueza, mais do que uma força do sistema.

Pesquisadores norte-americanos queixam-se do longo tempo gasto na 
preparação de projetos de pesquisa. Pesquisadores brasileiros queixam-se 
do longo tempo gasto com orçamentos, justificativas, pedidos de autoriza-
ção de remanejamentos, prestações de contas e atividades correlatas. Essa 
distinção cria uma brutal diferença de eficiência entre os dois sistemas.

Muitas mudanças introduzidas nos últimos anos pelas agências foram 
negativas e colocam um pesquisador sênior em posição de enorme vulnera-
bilidade, face à sua corresponsabilidade em um sem-número de relatórios, 
prestações de contas de viagens de outros pesquisadores e outros peque-
nos itens.

Tal como se acha, o sistema formado pelas agências federais e estaduais 
precisa de um forte choque de gestão. É preciso redefinir ou reafirmar seus 
objetivos, que devem ir muito além de garantir emprego a numerosos con-
tingentes de funcionários. Alguns exemplos muito positivos de mudanças 
têm sido mostrados pelo CNPq.

Nos cursos e na formação de pessoal

No lamentável quadro da educação brasileira, os cursos técnicos e supe-
riores não são exceção. Os próprios diagnósticos são precários, face à resis-
tência de muitos estudantes e universidades à participação em processos de 
benchmarking e mesmo de simples avaliação.

Existe em todos os cursos um contingente de estudantes motivados e 
qualificados, que se comparam muito bem com seus colegas de outros paí-

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   77Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   77 05/05/2011   23:41:1105/05/2011   23:41:11



78 RICARDO UBIRACI SENNES • ANTONIO BRITTO FILHO (ORGS.)

ses. Sua fração, dentro de cada curso, varia muito; por exemplo, nos cursos 
de graduação em química, no Brasil, está entre 20 e 30% dos alunos matri-
culados. A existência desses grupos é muito importante, pois mostra que é 
possível conseguir excelência, mesmo nas condições brasileiras atuais. 

Uma postura excessivamente frequente em muitas universidades públi-
cas é a de um laissez-faire idealizado. Os exemplos de “compromisso da 
mediocridade”, em que o professor finge ensinar e o aluno finge aprender, 
são abundantes. A isso, soma-se o abuso de feriados e o fato de segundas e 
sextas-feiras serem dias de baixa frequência, em muitos campi. 

Nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha, as elites que assu-
mem papéis de liderança na pesquisa aplicada são formadas nas grandes 
universidades de pesquisa. Nos Estados Unidos, frequentemente, trata-se 
de instituições privadas sem fins lucrativos. Na França e na Itália, estudan-
tes muito promissores dirigem-se às Écoles e Scuolas, para seus estudos de 
graduação. No Brasil, não existe nenhuma dessas duas figuras, em escala 
importante, mas temos bons exemplos de “Escolas”, como o Instituto Tec-
nológico de Aeronáutica (ITA). Outros deveriam ser criados. No ensino 
médio, também importante para a pesquisa aplicada, o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) mostram excelência.

Conclusão

O Brasil deve muito da sua atual riqueza aos resultados de pesquisa apli-
cada obtidos em vários setores do agronegócio, indústria e serviços. Esses 
resultados poderão se tornar muito mais pujantes se forem superados ou 
resolvidos vários problemas educacionais, culturais, institucionais e legais 
que são obstáculos desnecessários ao desenvolvimento de atividades de 
pesquisa geradoras de riquezas. Em particular, o Estado brasileiro onera as 
atividades de pesquisa aplicada de várias formas e produz ações conflitan-
tes, embora seja também uma importantíssima fonte de recursos. 

Hoje, estão presentes muitos elementos materiais necessários, em um con-
texto que demanda e pode produzir resultados brilhantes de pesquisa básica. 
Entretanto, é preciso construir planos e programas que viabilizem ações 
coerentes, convergentes e inteligentes, geradoras de resultados positivos.
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INOVAÇÃO COMO 
ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
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“Inovar por necessidade” e “não inovar somente para o mercado domés-
tico” são frases que ao fim e ao cabo simbolizam o que os autores na sequên-
cia discorrerão.

Sérgio Queiroz analisa historicamente a questão da internacionalização 
da pesquisa e do desenvolvimento focando as empresas multinacionais que 
dão, por sua vez, a tônica da inovação no mercado global. Pela complexi-
dade administrativa (relação matriz-filial), científica ou cultural, Queiroz 
aponta algumas tendências recentes de atração de investimentos de P&D 
como a China e Índia, ou seja, a descentralização da pesquisa e desenvol-
vimento países fora da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) que reúne os países mais desenvolvidos do mundo. 
Queiroz ainda sustenta que a interdependência tende a se tornar o tipo de 
relação matriz-filial, ainda que a matriz tenha maior controle sobre as ati-
vidades e recursos de P&D, as filiais desenvolvem novas competências, 
abrem novos mercados e, portanto, novos papéis na inovação.

Nesse sentido, Ronald Dauscha aborda conceitualmente a inovação, 
suas causas, implicações e correlações entre diversos atores como empre-
sas, universidades e governos. Justamente, por ter passado por experiências 
nesses setores, Dauscha pode testemunhar os avanços e os aprendizados 
que as agência governamentais tiveram. A descentralização da P&D tam-
bém é abordada por Dauscha, argumenta ele que as competências dentro 
das empresas sempre serão limitadas seja por falta de recursos, pela estag-
nação das mesmas de forma que as empresas buscarão fora dos seus muros 
impulsionar ideias inovadoras em agência governamentais, universidades, 
institutos de pesquisa além de clientes e fornecedores.
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Anselmo Takaki, Gabriel Kohlmann e Ricardo Sennes mapeiam a des-
centralização da P&D no setor da indústria farmacêutica, corroborando 
com a tendência inicialmente apontada por Queiroz. Por uma perspectiva 
histórica, Takaki, Kohlmann e Sennes traçam a evolução de como as matri-
zes de multinacionais se relacionavam com as filiais em termos de inovação. 
De fato, de uma visão centralizada na década de 1950, as multinacionais ao 
longo do tempo souberam se adaptar ou mesmo criar condições para que 
as inovações não cessassem, desembocando na inovação aberta, conceito já 
bem consolidado e praticado mundialmente. Não obstante, os autores ana-
lisam algumas possibilidades de atratividade de que o Brasil pode se inserir 
mais solidamente no jogo global da inovação como as parcerias público-
-privadas e o desenvolvimento da pesquisa clínica.

De forma inversa, Glauco Arbiz e Luis Caseiro discorrem sobre o movi-
mento contrário: a trajetória das empresas brasileiras no exterior. Eles cha-
mam de “novo ativismo de Estado” a formulação de políticas públicas para 
direcionar a internacionalização das empresas brasileiras, como foi a Polí-
tica Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), em 2004, e 
desde então uma série de medidas foram tomadas pelo governo para cata-
pultar as empresas brasileiras no exterior. As empresas analisadas por Arbix 
e Caseiro são a Embraer, a Marcopolo e a Natura. De diferentes segmentos, 
essas três empresas, porém, têm em sua natureza a internacionalização e 
inovação que são faces da mesma moeda. 
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4
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO DIRETO 

ESTRANGEIRO EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
Sérgio Robles Reis de Queiroz

Introdução

As duas últimas décadas têm testemunhado uma crescente disposição 
das empresas multinacionais (EMNs) para expandir suas atividades tec-
nológicas, notadamente pesquisa e desenvolvimento (P&D), para além dos 
países sedes. Esse movimento de internacionalização da tecnologia tem 
sido objeto de análise de vasta literatura abordando diversos aspectos, os 
determinantes do processo, seu alcance, a natureza das atividades interna-
cionalizadas, benefícios e custos sobre os países receptores e países de ori-
gem dos investimentos em P&D, entre outros.

Uma série de perguntas decorre de imediato do debate em torno des-
tas questões: existe uma oportunidade de intensificação das atividades de 
P&D nos países que atraem investimento direto externo (IDE) em P&D? 
Caso exista, o Brasil a está aproveitando? Como melhorar esse aproveita-
mento? Este capítulo pretende endereçar algumas dessas perguntas.

Tendências relativas ao IDE em P&D no mundo

A realização de atividades tecnológicas de EMNs fora de seus países de 
origem não é propriamente um fenômeno novo. Já há muitas décadas exis-
tem filiais dessas empresas que contam com centros de P&D e empregam 
cientistas e engenheiros. A novidade está na intensidade do fenômeno nos 
anos mais recentes e na mudança na natureza das responsabilidades e ativi-
dades subsidiárias.
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Essa diferença pode ser estabelecida entre a visão tradicional e a nova 
visão das atividades de P&D das EMNs (Gammeltoft, 2005). Segundo a 
visão tradicional, que se aplica adequadamente até o final dos anos 1970, 
as EMNs normalmente centralizam sua atividade de P&D e transferem a 
tecnologia para as filiais que fazem a adaptação aos mercados e às condições 
de produção locais. Nesse caso, as competências centrais estão fortemente 
concentradas nos países de origem e as responsabilidades tecnológicas das 
subsidiárias são limitadas.

Já a nova visão aponta para um modelo mais descentralizado de produ-
ção do conhecimento e de inovação tecnológica. Mesmo admitindo que as 
atividades mais intensivas em ciência e mais dependentes de conhecimento 
tácito permaneçam nas matrizes das EMNs, as filiais ganham novas compe-
tências e responsabilidades nas redes de P&D que começam a ser estrutura-
das por essas companhias. A “solução transnacional” proposta por Ghoshal 
e Bartlett (1998) apresenta uma configuração de ativos e capacidades mais 
dispersos e especializados, além de articulados de forma interdependente, o 
que representa bem essa nova visão em contraste com os modelos tradicio-
nais de empresas que ou centralizam demasiado sua P&D e não exploram 
devidamente ativos valiosos em outros países – a empresa “global” – ou se 
comportam como empresas multidomésticas (Porter, 1986) que não racio-
nalizam o conjunto das atividades de P&D realizadas pela corporação – a 
empresa “multinacional”.

Essa maior dispersão internacional da P&D corporativa vem sendo cap-
tada pelos diversos indicadores de esforço ou resultado tecnológico como o 
gasto em P&D ou as patentes depositadas pelas filiais.

A Tabela 4.1 mostra o aumento contínuo do gasto em P&D fora do país 
de origem para as três áreas da tríade, Europa, Japão e América do Norte.

Tabela 4.1. Porcentagem correspondente a investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) 
no exterior.

1995 1998 2001 2004 (estimado)

Europa Ocidental 25,7 30,3 33,4 43,7

Japão 4,7 7,0 10,5 14,6

América do Norte 23,2 28,4   31,7 35,1

Nota: baseado na pesquisa de 209 companhias multinacionais. As zonas geográficas referem-se às origens 
das multinacionais.
Fonte: Reger (2002).
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Da mesma forma, a Figura 4.1 revela o aumento, entre 1995 e 2005, do 
peso da P&D realizada por filiais estrangeiras no gasto em P&D do setor 
empresarial em diversos países da Organização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE). Em economias pequenas e altamente 
internacionalizadas, como Bélgica, Hungria e Irlanda (as três primeiras 
da Figura 4.1) espera-se uma participação elevada das filiais de EMNs 
no gasto empresarial em P&D. Mas é notável, na Figura 4.1, que em eco-
nomias de porte considerável essa participação tenha atingido, em 2005, 
valores em torno de 30% (Alemanha e França) ou mesmo próximo dos 40% 
(Reino Unido).
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Figura 4.1. Porcentagem das filiais sob controle externo no total de gastos empresariais em 
P&D.
Nota: República Tcheca: 1996; Finlândia, Hungria, Holanda, Turquia: 1997; Portugal: 1999; Hungria: 
2003; Áustria, Canadá, Itália, Japão, Holanda: 2004.

Fonte: OECD (2008).

Para o caso das empresas americanas, a Tabela 4.2 mostra um peso ainda 
muito considerável do gasto em P&D realizado na companhia mãe, mas 
também indica um nítido crescimento do gasto das filiais no período de 
1994 a 2004.
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Tabela 4.2. Investimentos em P&D realizados pelas companhias multinacionais americanas e de 
suas filiais entre 1994 e 2004.

Investimentos em P&D (milhões de 
dólares)

Porcentagem das 
multinacionais

Ano Matriz Filiais no exterior Total Matriz Filiais no exterior

1994 91.574 11.877 103.451 88,6 11,5

1995 97.667 12.582 110.249 88,6 11,4

1996 100.551 14.039 114.590 87,7 12,3

1997 106.800 14.593 121.393 88 12

1998 113.777 14.664 128.441 88,6 11,4

1999 126.291 18.144 144.435 87,4 12,6

2000 135.467 20.457 115.924 86,9 13,1

2001 143.017 19.702 162.719 87,9 12,1

2002 136.977 21.063 158.040 86.7 13,3

2003 139.884 22.793 162.677 86 14

2004 152.384 27.529 179.913 84,7 15,3

Notas: São contabilizadas como filiais no exterior as empresas cuja participação acionária da matriz for 
maior que 50%.

Fonte: Bureau of Economic Analysis, Survey of U.S. Direct Investment Abroad (annual series). www.bea.gov/
bea/di/di1usdop.htm, acesso em 24 abr. 2007 e National Science Board (2008).

Além das evidências empíricas do fenômeno da globalização da tecno-
logia, a bibliografia sobre o tema discute uma série de aspectos relaciona-
dos, tais como os seus determinantes. Por exemplo, se a questão central é o 
acesso e o suporte a mercados locais; acesso à ciência e à tecnologia local, 
ou redução do custo total da P&D corporativa. No caso da natureza da 
P&D externa, a questão levantada é se o foco está colocado na pesquisa 
ou no desenvolvimento; no aumento da base de competência tecnológica 
doméstica versus exploração dessa base no exterior (Kummerle, 1997); na 
maior ou menor intensidade em ciência; maior ou menor dependência de 
conhecimento tácito; na atuação em campos de suas competências centrais 
ou não. Ou ainda nos impactos da internacionalização da P&D, avaliando 
benefícios, custos e potenciais, tanto para os países de origem como para os 
países hospedeiros. Esta é a longa discussão sobre os efeitos de transbor-
damento (spillovers) de conhecimento que o IDE em P&D pode eventual-
mente gerar.
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Sem entrar nesses diversos debates – que certamente seriam úteis para 
melhor esclarecer a mudança qualitativa subjacente à passagem da visão 
tradicional para a nova visão das atividades de P&D das EMNs –, caberia 
destacar outra vertente da literatura que levanta uma série de dúvidas sobre 
a intensidade e o alcance do fenômeno, o que poderíamos chamar de “céti-
cos da globalização”. Por exemplo, ao comentar a internacionalização do 
processo de inovação, Mowery (2009, p.25) afirma:

[…] a abrangência e características da globalização da P&D pós-1985 podem ser 
exageradas. Particularmente, porque as atividades inventivas das multinacio-
nais aparentam ser muito menos “globalizadas” do que o conhecimento conven-
cional e estatísticas de P&D sugerem. A natureza dos limites nacionais reflete 
uma dependência das suas atividades inventivas em relação às fontes (domésti-
cas) do conhecimento científico e tecnológico. Diferentes indicadores nos levam 
a diferentes conclusões na abrangência e natureza da globalização de P&D.

Além da base de conhecimento doméstica continuar desempenhando 
um papel decisivo no processo de inovação das grandes empresas, outros 
autores chamam a atenção para o fato de que, ainda que crescente – medida 
por gasto em P&D ou por patentes –, a internacionalização da tecnolo-
gia segue em um patamar relativamente baixo. Como ficou destacado na 
Tabela 4.2, a participação das filiais aumenta, mas permanece em nível 
pouco acima dos 15%.

Outro ponto importante levantado pelos “céticos da globalização” é a 
concentração do fenômeno nos países avançados. A internacionalização 
seria mais bem caracterizada como triadização, haja vista que a maior parte 
dos fluxos de IDE em P&D é observada entre a Europa, os Estados Unidos 
e o Japão (ETAN, 1998).

A Tabela 4.3 ilustra o ano de 2003 em que, para as três maiores eco-
nomias da Europa, somando-se, ainda, o Japão, os Estados Unidos foram 
de longe o principal destino dos gastos em P&D das filiais estrangeiras no 
exterior. Outros países fora da Europa receberam investimentos em P&D 
muito pequenos provindos da Alemanha, da França e do Reino Unido – o 
Japão foi o que apresentou o maior valor (19%), provavelmente realizado 
em seus vizinhos asiáticos. No caso dos Estados Unidos, o percentual gasto 
fora da Europa e do Japão é expressivo (33%), mas inclui o Canadá.
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Tabela 4.3. Porcentagem dos gastos em P&D de filiais estrangeiras no exterior, por país de destino 
(2003).

País de origem

País de destino Estados Unidos Japão Alemanha França Reino Unido

Estados Unidos 47% 69% 35% 63%

França 9% 5% 10% 2%

Reino Unido 18% 9% 5% 16%

Japão 8% 4% 20% 2%

Itália 4% 2% 3% 2% 2%

Bélgica 2% 3% 2% 4% 2%

Holanda 3% 8% 1% 2% 2%

Alemanha 19% 5% 18% 11%

Suécia 4% 0% 0% 0% 15%

Outros 33% 19% 2% 1% 1%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte: OECD (2008a).

Em suma, a argumentação dos céticos destaca pelo menos três pontos. 
Primeiro, a parte maior, mais complexa e mais sofisticada da P&D continua 
sendo realizada no país de origem e, consequentemente, o sistema nacio-
nal de inovação continua tendo uma influência determinante no desem-
penho inovativo das empresas. Segundo, a P&D continua sendo uma fun-
ção corporativa pouco internacionalizada quando comparada com vendas 
ou mesmo produção. Terceiro, a P&D internacionalizada fora da tríade 
(Europa, Estados Unidos e Japão) é muito pequena.

Contudo, um movimento que se torna mais nítido na década de 2000 
confere à China e à Índia, especialmente à primeira, o papel de protagonis-
tas na cena da P&D global. Como têm apontado um número crescente de 
observadores, os dois gigantes asiáticos estabeleceram agendas ambiciosas 
de desenvolvimento tecnológico e posicionaram-se como polos significa-
tivos de atração de IDE em P&D por parte das grandes empresas interna-
cionais (Bruche, 2009; Couto et al., 2006). A Tabela 4.4 revela claramente 
o enorme poder de atração de investimentos em P&D adquirido pela Ásia 
no período recente.

Reportando-se a diversas fontes, Bruche (2009) afirma que a China pas-
sou de algo como cinquenta centros de P&D de EMNs em 2000 para um 
número em torno de 1.100 no final de 2007. Movimento similar pode ser 

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   88Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   88 05/05/2011   23:41:1105/05/2011   23:41:11



INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO BRASIL 89

observado na Índia, que passou de aproximadamente cem laboratórios de 
P&D de filiais em 2000 para quase seiscentos no fim de 2007. Embora o 
autor reconheça que essa mudança se encontre ainda em seus estágios ini-
ciais, e que a cadeia de valor da inovação das EMNs continue caracterizada 
por uma estrutura hierárquica cujo polo dominante permanece ancorado 
na tríade, a percepção é de que a tendência para o futuro favorece a posição 
dessas economias emergentes na atração de IDE em P&D. Segundo Bruche 
(2009):

A contínua mudança do crescimento do mercado futuro para ambos países e 
Ásia como um todo tenderá a aumentar mais do que diminuir a necessidade das 
multinacionais em desenvolver produtos e processos adaptados a estes merca-
dos. As suas filiais com seus laboratórios de P&D continuarão seus aprendiza-
dos e consolidando suas competências, facilitando e legitimando suas deman-
das por autonomia em P&D.1

A conclusão de Chen (2006) é muito parecida. O acelerado processo 
de capacitação tecnológica das filiais instaladas na China e a evolução de 
“unidades de P&D experimental” para “fortes unidades de pesquisa” 
apontam para a possibilidade de mudança na hierarquia atual. Em artigo 

 1 The continuing shift of future market growth to both countries and Asia as a whole will tend to 
increase rather than decrease the need for MNCs to develop products and production processes 
suited to these markets. Their R&D subsidiaries will continue their learning and competence-
-building processes, facilitating the assumption of more demanding R&D mandates.

Tabela 4.4. Fontes e destinos dos investimentos em P&D por multinacionais (MNC) entre 2002 
e 2005 (em milhões de dólares).

Fonte do 
investimento

% Destino do 
investimento

% Investimento 
doméstico 

líquido

América do Norte 24.781 50,2 7.078 14,3 –17.703

Região da Ásia e do Pacífico 7.011 14,2 28.560 57,9 21.549

União Europeia 13.807 28 11.001 22,3 –2.806

Outros* 3.746 7,6 2.705 5.5 –1.041

Total 49.345 100 49.345 100 –
* Inclui outros países europeus, da América Latina, o Caribe, o Oriente Médio e a África.
Fonte: Adaptado de Huggins et al. (2007, p.442).
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mais recente, Chen (2008) mostra que o caso de Beijing exemplifica a pos-
sibilidade de integração do sistema local de inovação nas redes globais de 
desenvolvimento tecnológico das EMNs, de modo a contemplar atividades 
de P&D avançadas para as filiais chinesas.

Em suma, o que os casos da China e, em menor medida, os da Índia 
parecem indicar é que o poder de atração de IDE em P&D exercido por 
economias emergentes com grandes mercados e em forte expansão, no 
devido tempo e acompanhado de investimentos adequados – notadamente 
na formação de recursos humanos de alto nível – acabará também por criar 
competências e por atrair centros de P&D technology driven. Assim, a “tria-
dização”, representada por uma estrutura ainda fortemente hierárquica da 
cadeia de inovação, tenderá a ceder lugar a uma internacionalização de fato.

A ambígua inserção brasileira nas tendências 
internacionais

A partir da análise da seção anterior questiona-se: Qual a posição do 
Brasil nesse processo de internacionalização da tecnologia?

Em novembro de 2010, a GE anunciou a instalação de um centro glo-
bal de P&D no Rio de Janeiro, um investimento de US$ 100 milhões que 
deverá empregar duzentos cientistas e engenheiros. Em junho de 2010, a 
IBM revelou a intenção de investir US$ 250 milhões em um centro de P&D 
no Brasil, compartilhado entre Rio de Janeiro e São Paulo, empregando 
cem pesquisadores nos próximos três anos.

Seriam essas notícias uma sinalização de que o Brasil, ainda que em 
posição inferior à China e à Índia, estaria disputando uma fatia significa-
tiva do IDE em P&D?

Não se pode descartar a possibilidade de o país estar, de fato, ingres-
sando em uma fase de desenvolvimento em que as condições para atrair esse 
tipo de investimento são mais favoráveis. No entanto, o quadro observado 
até aqui é de fraca inserção do Brasil no movimento da P&D global.

A Figura 4.2 deixa evidente que a perda de participação da Europa e do 
Japão como destino do IDE em P&D das EMNs americanas corresponde a 
um aumento da Ásia, com exceção do Japão, e que a América Latina segue 
em um patamar de atração de P&D muito pequeno e até decrescente.
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Figura 4.2. Porcentagem regional de investimentos em P&D 
por filiais de multinacionais americanas no exterior entre 
1994 e 2004.
Notas: dados para a maioria das filiais. Estimativas preliminares 
para 2004.
Fonte: National Science Board (2008).
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Em survey conduzido pela United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD – Conferência das Nações Unidas sobre Comér-
cio e Desenvolvimento) sobre a localização de centros de P&D por EMNs, 
na avaliação dos países mais atrativos para esse tipo de investimento, o Bra-
sil ficou em um distante 19o lugar, muito atrás da China e da Índia, pri-
meiro e terceiro, respectivamente (Figura 4.3).
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Figura 4.3. Localidades externas mais atrativas para P&D em países selecionados (em % das 
respostas).
Fonte: OCDE (2008a).

Outras evidências podem ser coletadas para mostrar que o Brasil está 
distante da China ou da Índia em matéria de atração de atividades de P&D. 
Todavia, também devem ser registrados avanços importantes nas capacida-
des e responsabilidades tecnológicas de muitas filiais de EMNs.

A partir de 81 respondentes de survey realizado em trabalho sobre a 
atuação tecnológica de filiais de EMNs no Brasil (Queiroz et al., 2007), 
Bonani (2010) observa uma forte concentração das subsidiárias nas duas 
categorias intermediárias/superiores de competências acumuladas – UTR 
(Unidade Tecnológica Regional) e UTG (Unidade Tecnológica Global) – 
conforme mostra a última linha da Tabela 4.5. Esse dado revela que, no 
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Brasil, a presença de unidades de pesquisa mais avançada (UTC – Unidade 
Tecnológica Corporativa) é pequena, mas também é pequeno o número de 
subsidiárias que fazem P&D dentro do “modelo tradicional” (UTT – Uni-
dade de Transferência de Tecnologia e UTL – Unidade Tecnológica Local). 

Tabela 4.5. Competências acumuladas.

Sigla UTT UTL UTR UTG UTC

Nome Unidade de 
Transferência 
de Tecnologia 
(modelo 
“tradicional”)

Unidade 
Tecnológica 
Local (modelo 
“tradicional”)

Unidade 
Tecnológica 
Regional (“novo 
modelo”)

Unidade 
Tecnológica 
Global (“novo 
modelo”)

Unidade 
Tecnológica 
Corporativa 
(“novo 
modelo”)

Função Adaptações 
periféricas de 
tecnologias 
ao mercado 
local

Suporte com 
Desenvolvimento 
esporádico

Desenvolvimento 
contínuo

Desenvolvimento 
contínuo

Pesquisa 
pré-
-competitiva

Abrangência Local Local Regional Global Global

Autonomia Muito Baixa Baixa Média Média/Alta Alta

Número 
de filiais do 
survey

3 4 23 42 9

Fonte: adaptado de Bonani (2010).

É também importante considerar que a Tabela 4.1 sugere a existência de 
um processo de aprendizado tecnológico realizado pelas filiais instaladas no 
Brasil, em que muitas iniciaram suas atividades de P&D dentro do modelo 
“tradicional”, adaptando para as condições locais processos e produtos 
desenvolvidos nas matrizes e evoluindo gradualmente para atividades tec-
nológicas mais complexas.

A indústria automobilística no Brasil apresenta um bom número de 
exemplos de filiais que acumularam capacidades tecnológicas, as chamadas 
“quatro grandes” – GM, Fiat, VW e Ford –, e passaram a assumir respon-
sabilidades globais na P&D corporativa. O caso da GM, que vai da “tropi-
calização” ao desenvolvimento global de produtos, ilustra de modo exem-
plar essa trajetória evolutiva (UNCTAD, 2005).

Uma questão interessante relacionada a esse assunto é: em que setores se 
concentram os gastos em P&D das filiais de firmas estrangeiras instaladas 
no Brasil?
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Os dados da Pesquisa de Inovação Tecnológica de 2005 (Pintec, 2005), 
compilados na Tabela 4.6, oferecem, com bastante nitidez, uma resposta 
para a pergunta. Observa-se na segunda coluna que mais da metade da P&D 
total das indústrias de transformação é realizada em apenas quatro setores: 
fabricação de automóveis etc.; fabricação de coque e refino de petróleo etc.; 
fabricação de outros equipamentos de transporte; fabricação de produtos 
químicos (a terceira coluna da tabela mostra a participação acumulada). O 
destaque vai para a fabricação de automóveis, que responde sozinha por um 
quinto do gasto total de P&D das indústrias de transformação, de longe, o 
maior percentual. Esse é também o setor da Classificação Nacional de Ati-
vidades Econômicas (CNAE) em que se constata, na quarta coluna, a maior 
participação estrangeira na P&D total (97,4%). 

Os dois setores seguintes – fabricação de coque e refino de petróleo e 
fabricação de outros equipamentos de transporte – são os únicos que com-
binam um peso significativo na P&D total e uma participação estrangeira 
muito baixa. Não por acaso, são os que contêm a Petrobras e a Embraer.

Os dez primeiros setores ou subsetores, que respondem por mais de 80% 
dos gastos de P&D, apresentam elevada presença das filiais estrangeiras no 
esforço de P&D (excetuando-se os dois setores anteriormente menciona-
dos). Entre eles, apenas produtos farmacêuticos, aparelhos e equipamentos 
de comunicações podem ser considerados alta tecnologia (novamente, des-
considerando a indústria aeronáutica, que é parte de outros equipamentos 
de transporte, com pequena presença do capital estrangeiro).

Em suma, as EMNs concentram suas atividades de P&D no Brasil em 
setores de média-alta intensidade tecnológica, segundo a classificação da 
OCDE, cujo tamanho e o crescimento do mercado são fatores decisivos de 
atração. A indústria automobilística é a que melhor representa esse modo de 
inserção global das filiais brasileiras. A forte presença em indústrias como 
a química, máquinas e equipamentos, materiais elétricos e autopeças tam-
bém reforça esse papel do capital estrangeiro na P&D de setores de média-
-alta intensidade tecnológica. Se incluirmos a siderurgia e a fabricação de 
produtos metalúrgicos em geral, veremos que é nessa espécie de “núcleo 
duro” da indústria brasileira, o chamado complexo metal-mecânico, que 
está a maior parte do esforço de P&D em geral, e das subsidiárias de EMNs 
em particular.

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   94Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   94 05/05/2011   23:41:1105/05/2011   23:41:11



INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO BRASIL 95

T
ab

el
a 

4.
6.

 D
ad

os
 d

a 
Pi

nt
ec

 2
00

5.

C
N

A
E

P
ar

tic
ip

aç
ão

 n
a 

P
&

D
 

to
ta

l d
as

 In
dú

st
ri

as
 d

e 
tr

an
sf

or
m

aç
ão

 (%
)

A
cu

m
ul

ad
o 

(%
)

P
ar

tic
ip

aç
ão

 
es

tr
an

ge
ir

a 
na

 
P

&
D

 to
ta

l (
%

)

In
dú

st
ri

as
 d

e 
tr

an
sf

or
m

aç
ão

10
0,

0 

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
au

to
m

óv
ei

s,
 c

am
in

ho
ne

ta
s e

 u
til

itá
ri

os
, c

am
in

hõ
es

 e
 ô

ni
bu

s  
   

20
,0

 
   

   
20

,0
 

97
,4

 

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
co

qu
e,

 re
fi

no
 d

e 
pe

tr
ól

eo
, e

la
bo

ra
çã

o 
de

 c
om

bu
st

ív
ei

s n
uc

le
ar

es
 

e 
pr

od
uç

ão
 d

e 
ál

co
ol

13
,6

 
   

   
33

,6
 

–

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
ou

tr
os

 e
qu

ip
am

en
to

s d
e 

tr
an

sp
or

te
   

10
,5

 
   

   
44

,1
 

3,
0 

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
pr

od
ut

os
 q

uí
m

ic
os

9,
0 

   
   

53
,1

 
47

,7
 

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
ap

ar
el

ho
s e

 e
qu

ip
am

en
to

s d
e 

co
m

un
ic

aç
õe

s
7,

0 
   

   
60

,1
 

72
,6

 

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
m

áq
ui

na
s,

 a
pa

re
lh

os
 e

 m
at

er
ia

is
 e

lé
tr

ic
os

5,
2 

   
   

65
,3

 
63

,3
 

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
m

áq
ui

na
s e

 e
qu

ip
am

en
to

s  
  

4,
9 

   
   

70
,2

 
41

,4
 

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
pr

od
ut

os
 fa

rm
ac

êu
tic

os
   

 
4,

0 
   

   
74

,2
 

64
,4

 

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
pr

od
ut

os
 a

lim
en

tíc
io

s
3,

5 
   

   
77

,7
 

38
,5

 

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
pe

ça
s e

 a
ce

ss
ór

io
s p

ar
a 

ve
íc

ul
os

3,
4 

   
   

81
,1

 
54

,9
 

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
ar

tig
os

 d
e 

bo
rr

ac
ha

 e
 p

lá
st

ic
o 

  
2,

7 
   

   
83

,8
 

46
,6

 

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
m

áq
ui

na
s p

ar
a 

es
cr

itó
ri

o 
e 

eq
ui

pa
m

en
to

s d
e 

in
fo

rm
át

ic
a 

   
   

2,
4 

   
   

86
,2

 
59

,3
 

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
eq

ui
pa

m
en

to
s d

e 
in

st
ru

m
en

ta
çã

o 
m

éd
ic

o-
ho

sp
ita

la
re

s,
 

in
st

ru
m

en
to

s d
e 

pr
ec

is
ão

 e
 ó

tic
os

, e
qu

ip
am

en
to

s p
ar

a 
au

to
m

aç
ão

 in
du

st
ri

al
, 

cr
on

ôm
et

ro
s e

 re
ló

gi
os

2,
2 

   
   

88
,4

 
11

,6
*

Pr
od

ut
os

 si
de

rú
rg

ic
os

  
2,

1 
   

   
90

,5
 

41
,8

 C
on

tin
ua

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   95Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   95 05/05/2011   23:41:1105/05/2011   23:41:11



96 RICARDO UBIRACI SENNES • ANTONIO BRITTO FILHO (ORGS.)

C
on

tin
ua

çã
o

C
N

A
E

P
ar

tic
ip

aç
ão

 n
a 

P
&

D
 

to
ta

l d
as

 In
dú

st
ri

as
 d

e 
tr

an
sf

or
m

aç
ão

 (%
)

A
cu

m
ul

ad
o 

(%
)

P
ar

tic
ip

aç
ão

 
es

tr
an

ge
ir

a 
na

 
P

&
D

 to
ta

l (
%

)

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
pr

od
ut

os
 d

e 
m

in
er

ai
s n

ão
 m

et
ál

ic
os

  
1,

5 
   

   
92

,0
 

23
,7

*

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
pr

od
ut

os
 d

e 
m

et
al

1,
2 

   
   

93
,2

 
33

,9
 

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
pa

pe
l, 

em
ba

la
ge

ns
 e

 a
rt

ef
at

os
 d

e 
pa

pe
l

0,
9 

   
   

94
,1

 
29

,0
*

Pr
ep

ar
aç

ão
 d

e 
co

ur
os

 e
 fa

br
ic

aç
ão

 d
e 

ar
te

fa
to

s d
e 

co
ur

o,
 a

rt
ig

os
 d

e 
vi

ag
em

 e
 

ca
lç

ad
os

   
0,

9 
   

   
95

,0
 

0,
3 

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
ar

tig
os

 d
o 

m
ob

ili
ár

io
   

 
0,

8 
   

   
95

,8
 

2,
3 

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
pr

od
ut

os
 tê

xt
ei

s  
   

 
0,

7 
   

   
96

,5
 

4,
8 

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
m

at
er

ia
l e

le
tr

ôn
ic

o 
bá

si
co

   
0,

5 
   

   
97

,0
 

75
,2

 

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
pr

od
ut

os
 d

iv
er

so
s  

  
0,

5 
   

   
97

,4
 

26
,9

 

C
on

fe
cç

ão
 d

e 
ar

tig
os

 d
o 

ve
st

uá
ri

o 
e 

ac
es

só
ri

os
   

0,
4 

   
   

97
,9

 
18

,2
 

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
ca

bi
ne

s,
 c

ar
ro

ce
ri

as
, r

eb
oq

ue
s e

 re
co

nd
ic

io
na

m
en

to
 d

e 
m

ot
or

es
0,

4 
   

   
98

,3
 

3,
2 

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
be

bi
da

s  
   

  
0,

4 
   

   
98

,7
 

7,
4*  

M
et

al
ur

gi
a 

de
 m

et
ai

s n
ão

 fe
rr

os
os

 e
 fu

nd
iç

ão
   

  
0,

3 
   

   
99

,0
 

24
,2

*  

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
pr

od
ut

os
 d

o 
fu

m
o 

   
  

0,
3 

   
   

99
,3

 
–

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
pr

od
ut

os
 d

e 
m

ad
ei

ra
   

   
0,

3 
   

   
99

,5
 

–

E
di

çã
o,

 im
pr

es
sã

o 
e 

re
pr

od
uç

ão
 d

e 
gr

av
aç

õe
s  

 
0,

2 
   

   
99

,8
 

56
,7

 

Fa
br

ic
aç

ão
 d

e 
ce

lu
lo

se
 e

 o
ut

ra
s p

as
ta

s
0,

2 
   

 1
00

,0
 

–
*  E

xc
lu

i a
 P

&
D

 e
xt

er
na

.

Fo
nt

e:
 P

in
te

c 
20

05
/I

B
G

E
 (2

00
5)

.

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   96Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   96 05/05/2011   23:41:1105/05/2011   23:41:11



INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO BRASIL 97

Estudo sobre políticas e fatores de atração de atividades de P&D para 
o Brasil, que realizou entrevistas junto a 55 filiais de EMNs (Queiroz et 
al., 2009) confirma a percepção de que o país, a exemplo da China e da 
Índia, independentemente do menor vigor, apresenta boas perspectivas de 
ampliar os investimentos externos em P&D do tipo market-oriented, em 
que mercados relevantes mundialmente e em expansão dão a tônica. Como 
mostra a Tabela 4.7, tamanho e crescimento do mercado pesam fortemente 
na decisão das matrizes das EMNs instaladas no Brasil no momento de 
ampliar os esforços tecnológicos.

Tabela 4.7. Principais fatores que influenciam na decisão da matriz de investir em P&D no Brasil 

Fatores
Respostas 

ponderadas pela 
importância

Disponibilidade de pessoal capacitado em qualidade 92

Custo de fazer P&D no Brasil 46 

Crescimento do mercado 31

Tamanho do mercado 31

Nível de excelência do setor acadêmico e de pesquisas na área de interesse 30

Presença de unidade fabril (proximidade com a fabricação) 28

Custo de mão de obra qualificada 20

Incentivos e políticas públicas favoráveis 20

Fonte: Queiroz et al. (2009).

Todavia, vale observar também, na mesma Tabela 4.7, que o fator que 
mais pesa na decisão é a disponibilidade de pessoal qualificado. Afinal, não 
se pode negligenciar o fato de que a atividade de P&D é, antes de tudo, uma 
atividade intensiva em conhecimento e exigente de cérebros. A existência 
de gente com as qualificações necessárias em quantidade suficiente é uma 
condição sine qua non para estabelecer uma operação de P&D. Daí a impor-
tância de averiguar como se situa o Brasil com relação a esse aspecto.

Atração de P&D orientada para a tecnologia: a ainda 
frágil posição do Brasil

É frequente a afirmação de que existe um desequilíbrio estrutural em 
nosso sistema nacional de inovação. Consistiria fundamentalmente de um 
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razoável, até intenso no período recente, desenvolvimento da ciência, ao 
passo que a tecnologia avança muito mais lentamente.

De fato, a produção científica brasileira vem crescendo consistente-
mente nas últimas duas décadas na comparação com outros países, e hoje 
o país publica mais de 2% dos artigos científicos do mundo (Figura 4.4). 
Os quase doze mil doutorados concedidos anualmente também destacam a 
posição que o país ocupa no mundo da ciência.
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periódicos, especialmente em 2008.
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Figura 4.4. Artigos científicos escritos por autores de instituições brasileiras entre 1992 e 
2008. 
Fonte: Brito Cruz e Chaimovich (2010).

Por outro lado, o gasto total em P&D no Brasil é de 1,1% do produto 
interno bruto (PIB), contra 2,3% do PIB para o conjunto dos países da 
OCDE. O gasto empresarial em P&D como percentual do PIB, em torno 
de 0,5%, contrasta ainda mais fortemente com o que se observa nos países 
desenvolvidos, em que esse número quase sempre está acima dos 2%. A 
Pintec (IBGE) mostra que apenas 16% das empresas inovadoras do setor 
industrial realizaram dispêndio nas atividades internas de P&D em 2005. 
O número de patentes brasileiras registradas no United States Patent and 
Trademark Office (USPTO) ou no European Patent Office (EPO) é muito 
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baixo. Em suma, há uma série de evidências da fragilidade tecnológica do 
Brasil e, justamente por isso, tem-se observado recentemente um grande 
número de iniciativas governamentais, concernente tanto à esfera federal 
quanto à estadual, para fomentar o desenvolvimento tecnológico. 

Entretanto, merece muitos reparos a ideia de que a debilidade brasileira 
esteja apenas na tecnologia ou de que o Brasil esteja se convertendo em uma 
potência científica. Voltando aos dados apresentados, vemos na Figura 4.5 
que a posição do Brasil é muito precária quando comparada com outros paí-
ses por meio de indicadores mais representativos de seu verdadeiro desen-
volvimento científico, como o número de artigos científicos por milhão de 
habitantes.
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Figura 4.5. Artigos científicos (2008) – população por milhão.
Fonte: National Science Board (2008).

Da mesma forma, se o número absoluto de doutores formados no Brasil é 
expressivo (10.705 em 2008), o número de doutores por cada mil habitantes 
permanece em um patamar muito aquém dos países cientificamente avan-
çados. Segundo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE, 2010), o 
país tem apenas 1,4 doutores por mil habitantes na faixa etária entre 25 e 64 
anos de idade (dados de 2008), um número baixo se comparado aos 15,4 da 
Alemanha ou mais ainda se a comparação for com os 23 exibidos pela Suíça 
(dados de 2003). Mais preocupante ainda é a queda na participação dos 
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doutores formados em ciências exatas e engenharias no período analisado 
pelo trabalho, entre 1996 e 2008. Apenas 11,4% dos doutores formados em 
2008 são das engenharias.

Essa deficiência na formação de engenheiros parece, inclusive, ser mais 
profunda, quando se olha para os dados de graduação. A Figura 4.6 revela 
o flagrante contraste entre países como China e Coreia, de um lado e Brasil, 
de outro, em relação à participação dos graduados em ciência e engenharia 
no total de graduados.
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Figura 4.6. Contraste entre países como China, Coreia e Brasil quanto à participação dos 
graduados em ciência e engenharia no total de graduados.

Fonte: OECD (2008c).

Conclui-se, portanto, que, a despeito dos avanços recentes, existe um 
longo caminho a percorrer para o Brasil se tornar de fato um país capaz de 
atrair atividades de P&D technology-oriented. Em indústrias como a farma-
cêutica, em que a existência de clusters acadêmicos consolidados, a produ-
ção científica de fronteira e a grande disponibilidade de pessoal altamente 
qualificado e treinado são os fatores decisivos, o Brasil enfrenta dificulda-
des que somente poderão ser superadas no longo prazo. Em contraste com 
setores como o automobilístico, em que o esforço tecnológico é muito mais 
market-oriented, na farmacêutica o tamanho e o crescimento do mercado 
local não tem a mesma importância.
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Assim sendo, o sucesso na atração de atividades de P&D no futuro, 
depende de ações que corrijam as deficiências apontadas e reforcem os ele-
mentos favoráveis, por exemplo, acelerando o aprendizado tecnológico nos 
setores em que hoje o país desfruta de vantagens em função de seu mercado 
e de seu histórico de acúmulo de capacidades. Em resumo, dependerá das 
políticas públicas que o país adotar...

Implicações para a política pública

Indiscutivelmente, as políticas de governo têm efeito importante sobre 
a capacidade de atração de P&D. Se, como visto anteriormente, a disponi-
bilidade de recursos humanos altamente qualificados é um fator de atra-
ção relevante, a política educacional, de ciência e tecnologia e tudo o mais 
que afete a formação desses recursos humanos em quantidade e qualidade, 
influenciará nas decisões de investimento em P&D das EMNs. Da mesma 
forma, as políticas relacionadas com infraestrutura, propriedade intelec-
tual, desenvolvimento industrial, comércio exterior, ou mesmo a política 
macroeconômica – que afeta o ritmo e as características do crescimento da 
economia em seu conjunto –, de algum modo repercutirão sobre diferentes 
fatores de atração e criarão condições mais ou menos favoráveis ao investi-
mento externo em tecnologia.

No entanto, vamos nos ater às políticas diretamente focadas em atrair 
investimentos externos, hoje adotadas pela grande maioria dos países. 
Estudo sobre esse tema (Queiroz et al., 2009) analisou dezessete países, em 
maior ou menor medida, bem-sucedidos na formulação de políticas de atra-
ção de IDE em P&D: Argentina, Austrália, Canadá, Chile, China, Cinga-
pura, Espanha, Hungria, Índia, Israel, Irlanda, Malásia, México, Taiwan, 
Polônia, Rússia e República Checa. 

A estrutura institucional de atração de IDE está entre os fatores determi-
nantes do sucesso dos países que melhor projetam potencial para realização 
de atividades de P&D. A maioria dos países analisados possui algum tipo 
de agência ou departamento, responsável pela promoção e atração de IDE. 
As agências de promoção de investimentos (APIs) são instituições orien-
tadas para a busca e recepção de investidores estrangeiros, o que incentiva 
e facilita o acesso aos países, bem como promove vantagens nacionais. A 

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   101Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   101 05/05/2011   23:41:1105/05/2011   23:41:11



102 RICARDO UBIRACI SENNES • ANTONIO BRITTO FILHO (ORGS.)

disseminação pelo mundo e a ação conjunta por meio da World Associa-
tion of Investment Promotion Agencies (Waipa – Associação Mundial das 
Agências de Promoção de Investimento) refletem a crescente importância 
dada pelos governos a esse tema. A Waipa, desde sua criação, em 1995, tem 
registrado um número crescente de membros associados, representando 
países, regiões, cidades e zonas de livre comércio do mundo todo: de 112 
em 2002, passou para 191 membros de 149 países em 2006, e 243 membros 
de 158 países em 2009.

As práticas vigentes nas APIs são diversas, mas a análise de várias 
delas permite afirmar que três atividades são recorrentes e de extrema 
importância: 

1. Marketing territorial: atividades voltadas para promover mais 
amplamente o país ou região de alçada da agência, destacando seus 
pontos favoráveis à realização de investimentos externos em geral e 
às atividades de P&D em particular.

2. Prospecção de oportunidades: triagem de empresas/institui-
ções a serem acompanhadas de perto e alvo de ações de marketing 
direcionado.

3. Serviços de apoio ao investidor: inclui, na fase de definição do 
investimento, desde o auxílio para localização do sítio adequado até 
a resolução de questões diversas – ambientais, fiscais etc. – junto 
às respectivas instâncias de governo, bem como, na fase posterior à 
implantação, o acompanhamento que vise à retenção e expansão dos 
investimentos, o chamado aftercare.

No Brasil, essa estrutura institucional para atração de IDE ainda não está 
madura. No âmbito federal, diversas instâncias tratam do tema: a Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil); a 
Rede Nacional de Informações sobre o Investimento (Renai) e a Sala de Inves-
timentos – Casa Civil, com atribuições superpostas e lacunas importantes. 
No âmbito estadual também existem iniciativas importantes, notadamente 
o Instituto de Desenvolvimento Integrado (Indi) de Minas Gerais e mais 
recentemente a Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Com-
petitividade (Investe-SP), embora de alcance naturalmente mais restrito.

É preciso fortalecer essas APIs, definir com clareza as ações de atração 
de IDE e melhorar a coordenação entre as diferentes instâncias de governo 
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que têm relação com o tema. São medidas necessárias para o desenvolvi-
mento de uma estrutura institucional adequada para os desafios de disputar 
para valer os investimentos globais em P&D das EMNs.

O estudo mencionado (Queiroz et al., 2009) identificou ainda, como 
elemento importante das políticas dos países bem-sucedidos na atração de 
IDE em P&D, a continuidade e seletividade dessas políticas. Certos países se 
destacam por terem construído ao longo de décadas uma estrutura de C&T 
e um aparato institucional adequado para atrair investimentos. Fazem, 
além disso, a distinção entre setores e atividades corporativas consideradas 
estratégicas para o desenvolvimento.

A Tabela 4.8 apresenta uma caracterização qualitativa das políticas de 
atração de IDE dos países estudados por região, de acordo com as princi-
pais características. 

A continuidade significa a permanência e manutenção de uma política 
por vários governos, refletindo um empenho e direcionamento governa-
mental em determinado tema. 

A consistência de determinada política relaciona-se à articulação e coe-
rência com outras (macroeconômica, industrial, tecnológica etc.) que pro-
movam o desenvolvimento do país, bem como a atração de investimentos 
em atividades de P&D.

Por fim, a seletividade caracteriza-se pela escolha de setores industriais 
e atividades corporativas, isto é, seleção e promoção de setores industriais 
específicos (ciências da vida, TICs) e atividades corporativas (produção, 
P&D) com o objetivo de atrair setores e atividades mais dinâmicas tecno-
logicamente, que perpassam outros setores e podem aproximar o país da 
fronteira tecnológica.

Outros fatores relevantes que sobressaíram do estudo comparativo sobre 
políticas foram a qualificação da mão de obra, a infraestrutura de C&T, os 
incentivos fiscais e o quadro institucional referente à propriedade intelec-
tual. A partir do que foi discutido, pode-se concluir que todos os fatores 
geram impactos evidentes sobre o potencial de atração de investimentos em 
P&D.

Caberia, para finalizar, uma observação sobre o ponto dos incentivos 
fiscais e financeiros. A disputa cada vez mais acirrada por IDE tem pro-
movido um incremento generalizado desses incentivos por parte de muitos 
países e regiões. No entanto, é um grave equívoco reduzir as políticas de 
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atração de investimentos, em particular investimentos em P&D, à simples 
administração de incentivos de qualquer natureza. Estes devem ser vis-
tos sempre como a “cereja do bolo”, como eventual critério de desempate 
diante de condições muito similares. É preciso ter clareza de que fatores, 
como mercado existente e potencial; disponibilidade e qualidade da mão 
de obra; quadro institucional etc., irão sempre predominar sobre vanta-
gens fiscais ou financeiras com prazo determinado para acabar. As políticas 
públicas voltadas para atrair IDE em P&D não devem ignorar esse fato.

Tabela 4.8. Características das políticas de atração de IDE para países/regiões selecionados. 

Países/
Regiões

Duração Continuidade Consistência Seletividade

Atividades 
corporativas

Setores 
industriais

Asiáticos 30 anos Existente Alta Existente, com 
resultados 
efetivos na 
atração de 
investimentos 
em P&D.

Farmacêutico, 
biotecnologia, 
TICs.

Leste 
Europeu

15 a 20 
anos

Existente Estão 
buscando 
ampliá-la.

Existente, 
porém com 
resultados 
pouco efetivos 
em P&D.

Automotivo, 
eletrônicos, 
software e 
aeronáutico.

América 
Latina 
(Argentina, 
Chile, 
México)

10 a 15 
anos

Inexistente Baixa Inexistente Inexistente. 
Promovem 
IDE em geral.

Brasil Mais de 
30 anos

Inexistente Baixa, 
política 
macro se opõe 
aos objetivos 
da política 
industrial e 
de atração de 
IDE

Inexistente Promove IDE 
em geral. 
PITCE: BK, 
semicondutores, 
farmacêutico, 
software.

Israel, 
Irlanda

Mais de 
30 anos

Existente Alta Existente, com 
resultados 
efetivos na 
atração de 
P&D.

Farmacêutico, 
biotecnologia, 
TICs.

Fonte: Queiroz et al. (2009).
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5
A INOVAÇÃO NA EMPRESA: 

IMPERATIVO PARA UMA MUDANÇA ESTRATÉGICA1

Ronaldo Dauscha

Introdução

Este capítulo baseia-se na experiência de um executivo de empresa sem-
pre ligado às atividades de pesquisa e desenvolvimento, tecnologia e inova-
ção, e sua proposta consiste em demonstrar a importância da aproximação 
do discurso público e das políticas industriais voltadas à ciência, tecnologia 
e inovação (esta última, com iniciativas muito recentes) e seus desdobra-
mentos em termos de fomentos e linhas de apoio à inovação e às ações efe-
tivas que devem acontecer dentro das empresas.

Aspectos importantes da inovação nas empresas são revistos, desde sua 
moderna conceituação em termos de inovação em negócios, até a neces-
sidade de inclusão de imperativos, como a sustentabilidade e a gestão de 
conhecimento. Propõe-se uma nova abordagem e novos serviços, visando 
a introduzir uma sólida gestão de inovação nas empresas, por meio de suas 
entidades representativas, preponderantemente, associações e federações, 
reduzindo assim o “gap de governança” a partir da execução de um conjunto 
estruturado de atores em rede, com conhecimento e competências legítimos, 
voltados a compartilhar e otimizar os recursos e conhecimentos disponíveis.

E, ao final, são expostos três exemplos de uma gestão consistente de ino-
vação, um na própria empresa e outros dois no modelo sugerido de se apro-
veitar a capilaridade e a proximidade com as empresas de uma federação e 
de uma associação setorial.

 1 Agradecemos ao sr. João Delgado e à sra. Anita Dedding da Abimaq por contribuírem com 
o texto do IPDMAQ.
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O papel do governo e das agências públicas

Sabemos que a inovação é a peça chave para a competitividade das 
empresas e para o desenvolvimento do país e, ainda, determinante para o 
aumento da produtividade e da renda real de uma nação. As atuais políticas 
de ciência, tecnologia e inovação no Brasil abordam principalmente qua-
tro aspectos: o fomento à capacitação de recursos humanos e infraestrutura 
na academia; o estímulo à aproximação de empresas com as universidades 
por meio de programas e incentivos; a orientação local e a descentralização 
regional de políticas; e, mais recentemente, a indução direta de atividades 
de inovação nas empresas. Esta última – que é realizada com muitos atores 
envolvidos com o tema, a partir da disponibilização de linhas de financia-
mento, fomentos subsidiados e alguns serviços – é, com certeza, o arca-
bouço menos desenvolvido, conhecido e aplicado pelo setor privado.

Entre agências, órgãos governamentais e associações, podemos citar uma 
série de entidades que atuam em inovação e que hoje compõem o sistema 
nacional de ciência, tecnologia e inovação, são elas: o Ministério de Ciência 
e Tecnologia (MCT); a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep); o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); o Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC); a Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial (ABDI); o Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos (CGEE); o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq); a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvi-
mento das Empresas Inovadoras (Anpei); a Associação Nacional de Entida-
des Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec); a Associação 
Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica (Abipti) e o Movimento 
Brasil Competitivo (MBC). Também compõem esse sistema os parques 
tecnológicos, as incubadoras, as universidades públicas e privadas, os cen-
tros de pesquisa, os institutos nacionais de ciência e tecnologia, entre outros.

Ultimamente, o governo federal tem se esforçado em garantir maior 
articulação entre os vários atores envolvidos com o tema da inovação, den-
tro e fora do governo, envolvendo, por meio de um comitê executivo e de 
reuniões, as diversas pastas, bem como agências de fomento, conselhos e 
secretarias estaduais, como mostra a Figura 5.1. 

Embora as empresas estejam aqui representadas na base dessa ilustra-
ção, estão mais como destinatárias dos recursos e serviços, do que como 
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partícipes do desenho de novas políticas industriais de inovação. E como 
dito anteriormente, ainda desconhecem a grande maioria dos fomentos e 
incentivos existentes, que cresceram muito nos últimos anos.

Nesta linha, podemos mencionar as Leis de Inovação, federal e esta-
duais; a Lei do Bem; a Lei de Informática; os Fundos Setoriais; a Subven-
ção Econômica; o Programa Juro Zero, o Programa Prime, para empresas 
incubadas; as Fundações de Amparo à Pesquisa estaduais, com seus pro-
gramas independentes ou em parceria com o governo federal; os financia-
mentos com juros equalizados, os editais Sesi/Senai, bem como o programa 
de Apoio a Serviços Tecnológicos (Sibratec) e o próprio Plano de Ciência, 
Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional (PACTi). 

O papel do governo e das agências públicas é avaliar os indicadores eco-
nômicos e específicos em inovação do país e, em conjunto com uma série 
de atores, desenhar e introduzir uma política de inovação nas empresas. A 
questão é como levar esse conjunto de ferramentas e serviços às empresas 
que estão distantes e mergulhadas na difícil equação da sobrevivência do 
dia a dia dos seus negócios. É preciso mudar a cultura e a abertura para 
inovação dessas empresas.

$ $

$

Maior Interlocução

Governo Federal
MCT Comitê executivo

MCT
FINEP      CONSECTI
CNPq          CONFAP

Universidades Empresas

SIBRATEC
Institutos Tecnológicos

Centros de P&D

Governo Estadual
Secretarias para C, T&I

e FAP

Figura 5.1. Sistema nacional de inovação.
Fonte: Ministério de Ciência e Tecnologia.
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Inovação e abrangência 360 graus

Antes de analisar sobre como levar às empresas uma série de possibi-
lidades para permitir a inovação, é importante pontuar rapidamente este 
conceito. 

Embora explícita ou implicitamente já abordado pelos autores anterio-
res, até aqui revisitamos alguns conceitos importantes do que significa o 
processo de inovação nas empresas. Tal definição está muito bem detalhada 
no Manual de Oslo, que se baseia em larga experiência da evolução das ati-
vidades de inovação em países desenvolvidos da Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Para esta temática, tal 
padrão deve ser o modelo a ser comparado e seguido. Não podemos replicar 
tudo para o Brasil, mas em matéria de inovação devemos nos espelhar nos 
melhores do mundo.

Neste documento fica claro que, para uma empresa ser considerada ino-
vadora, é necessário que

apresente continuamente atividades de inovação em uma das várias formas 
existentes (listadas mais para a frente) e que se dá pela implementação de um 
produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, que precisa 
ter sido efetivamente introduzido no mercado, ou um processo novo ou signi-
ficativamente melhorado e implementado na empresa. O requisito mínimo é 
que sejam novos ou significativamente melhorados para a realidade atual da 
empresa (não precisa ser necessariamente inédito para o mercado). (Manual de 
Oslo)

Adicionalmente, as inovações precisam trazer claramente um valor adi-
cionado para a organização, para não haver dúvida de que, sem a compo-
nente de geração de valor, não devem ser consideradas como inovação.

As inovações podem ser de vários tipos, classificadas como produto, 
processo, organizacionais ou de marketing. A inovação chamada tecnoló-
gica (na qual está inserida a pesquisa e desenvolvimento – P&D) abrange os 
primeiros dois tipos de inovação. As inovações em marketing e as organiza-
cionais são mais recentes, ainda pouco reconhecidas em países não desen-
volvidos. No entanto, justamente a inovação em negócios deve ser adotada 
como a mais ampla possível, permitindo que seja considerada inovadora a 
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empresa que realiza mudanças, simples ou radicais, em vários aspectos da 
gestão e não apenas em seus produtos ou serviços.

Várias ações e atividades podem ser alvo de inovações, como a inova-
ção incremental em produtos, P&D mais radical, novas metodologias de 
desenvolvimento de softwares ou algoritmos, serviços, tecnologias de fabri-
cação melhorada, logística de entrega e operações, a forma de distribuição, 
a inovação organizacional, o marketing, entre muitos outros. As inovações 
de marketing podem referir-se a qualquer método específico (concepção do 
produto ou embalagem, posicionamento, formação de preços, promoção) 
desde que ele tenha sido usado pela primeira vez pela empresa. 

As inovações consideradas de produto podem estar relacionadas a 
“simples” inovações incrementais, ou seja, são inovações que acarretam 
produtos até já existentes no mercado, mas que, para aquela empresa em 
específico, significa uma novidade. Como exemplo, supõe-se que uma 
indústria que fabrica lápis há dezenas de anos, passe por uma necessidade 
de aumentar seu faturamento e rentabilidade e comece a produzir cane-
tas. Embora canetas já sejam de largo conhecimento e uso pelo mercado, 
para aquela organização trata-se de uma inovação em produto, ainda que 
continue dentro de sua linha de “instrumentos de escrita”. Outra questão 
importante é deixar claro que a inovação não se restringe à magnitude ou 
à intensidade, já que muitos defendem que a inovação só acontece quando 
ocorrem inovações radicais ou quando se gera uma patente com base em 
uma invenção.

Todas as atividades de P&D financiadas ou desenvolvidas pelas empre-
sas são consideradas atividades de inovação. Elas incluem a P&D intramu-
ros (ou seja, dentro da organização) e extramuros (em cooperação ou rela-
cionamento com outras empresas ou parceiros externos). O P&D inclui o 
desenvolvimento de softwares e a realização de avanços científicos e tecno-
lógicos, bem como a resolução de incertezas científicas e tecnológicas em 
uma base sistemática. O desenvolvimento de serviços é classificado como 
P&D, caso resulte em novo conhecimento ou compreenda o uso de novos 
conhecimentos para antever novas aplicações.

O grau médio de atividade de P&D em empresas de uma nação, instân-
cia mais avançada das atividades de inovação, tem correlação direta com 
o nível de desenvolvimento econômico dos países, com se pode ver pela 
Figura 5.2.
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Figura 5.2. Inovação tecnológica e renda per capita.
Fonte: Cepal.

O desafio para os empresários é entender e incorporar maiores inves-
timentos em inovação, que, em geral, levam – além de maior competi-
tividade local, nacional ou internacional do negócio – a um aumento do 
poder aquisitivo da população e, consequentemente, do mercado como 
um todo, inclusive, no âmbito de atuação. Para o governo, uma população 
com maior renda leva a todos os desdobramentos desejáveis, como maior 
grau de instrução, melhores indicadores sociais, menos violência, mais 
impostos e menos dependência do mercado interno, uma vez que a pauta 
de exportação se torna de maior valor agregado e menos dependente de 
commodities etc.

Considerando a inovação muito mais abrangente do que a atividade 
de inovação tecnológica (obviamente, uma das mais importantes), muitos 
agentes usam o conceito de “Inovação 360 graus” idealizado por Mohan 
Sawhney. Na Figura 5.3, ele consegue externar em uma única ilustração o 
que falamos nos parágrafos anteriores, ficando claro que a inovação pode e 
deve ser um conjunto de iniciativas em vários fronts, além de poder ser incre-
mental, radical e substancial (esta última, intermediária às duas anteriores).
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Figura 5.3. Uma visão 360o da Inovação em negócios.
Fonte: Mohan Sawhney (2002).

O que é e como acontece a inovação: 
o conceito de rede

A inovação, além de não acontecer mais exclusivamente em uma única 
área da empresa, necessita – para que seja eficaz, rápida e com custo otimi-
zado – de um desenho cooperativo e compartilhado, que envolva uma série 
de atores que antes só eram consultados ou informados ao final do processo 
de inovação.

Inicialmente, deve ficar clara a necessidade de que a inovação intramuros 
seja a mais abrangente dentro da empresa. Ou seja, as atividades de P&D, 
que eram exclusivas de uma diretoria ou departamento estanque, com orça-
mento predefinido e com metas próprias de esforço sem relacionamento 
com outras áreas e indicadores da organização, não são mais admissíveis 
nos atuais tempos de evolução tecnológica e mercadológica, tão dinâmica, 
competitiva e inter-relacionada.
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Esse processo deve começar pelos colaboradores, que precisam ser incen-
tivados a se transformarem em intraempreendedores. É preciso também en-
volver os líderes, a quem cabe estimular uma cultura de inovação, motivando 
a geração de ideias na organização e, antes de tudo, não punindo aqueles que 
se arriscam em novas empreitadas e iniciativas, mas muitas vezes falhando.

Todas as áreas da empresa também precisam estar conectadas em um 
processo articulado e integrado de planejamento, compartilhamento e exe-
cução de ideias que gerem valor agregado para a própria empresa, sejam 
elas de processos, produtos ou serviços: a área comercial, o marketing, a 
P&D, o supply chain, a área de serviços, o pós-venda, entre outros.

Contudo, embora esta configuração já caracterize uma inovação em rede, 
ela ainda se limita a conhecimentos, culturas e recursos restritos à realidade e 
capacidade da própria organização. É fora dos “muros” da empresa que está 
o restante das competências tecnológicas, do capital necessário e disposto a 
compartilhar os riscos e a impulsionar as ideias mais inovadoras, da inteli-
gência de mercado etc. Neste bloco de atores, que devem ser incluídos em 
rede, podemos citar órgãos governamentais com oferta de fomentos e incen-
tivos públicos, financeiros, econômicos e fiscais à inovação, redes e investi-
dores tipo “anjos”, seed, de venture capital ou private equity, universidades e 

Pesquisa Desenvolvimento

Licenciamento
de patentes Produtos

estruturados
para scale up

Spin out
tecnológicas

Tempo

Ideias e tecnologias
internalizadas

Patentes ou
de

desenvolvimento
internalizados

know-how

Comercialização

Figura 5.4. Modelo de inovação aberta. 

Fonte: Chesbrough.
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institutos de pesquisa públicos ou privados, laboratórios de teste e metrolo-
gia e escritórios de prestação de serviços (como a de propriedade intelectual). 
Mas, principalmente, os clientes e fornecedores, parceiros de primeira hora a 
serem considerados em uma estratégia legítima de inovação compartilhada.

Este conceito é o de “inovação aberta”, onde são consideradas tanto as 
fontes externas quanto as provenientes da geração de ideias e tecnologias 
internas, muitas vezes, sem utilização possível para o negócio da organiza-
ção. Contudo, essas podem ser comercializadas por meio de licenciamento, 
venda ou participação em empresas spin-offs, aumentando as receitas de 
forma indireta.

As empresas como protagonistas da inovação: 
a MEI e a ANPEI

A Mobilização Empresarial para a Inovação (MEI) foi espelhada na 
Innovation National Initiative (INI) conduzida pelo Competitiveness 
Council americano, e idealizada, organizada e lançada no Brasil pela Con-
federação Nacional da Indústria (CNI) em 2009, com apoio de uma série 
de parceiros como MBC, BNDES, Finep, Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Anpei, Federações das Indústrias 
dos Estados, Associações Setoriais, entre outros.

Transcrevendo algumas partes dos textos sobre a MEI, redigidos pela 
organização do movimento, o ponto focal da mobilização empresarial para a 
inovação é sensibilizar as empresas para o desafio de inovar e realizar ativi-
dades de P&D, bem como atividades de inovação mais abrangentes como 
descritas anteriormente. A tarefa que se coloca é mobilizar as empresas e 
os principais executivos do setor privado brasileiro para a relevância dessa 
agenda. A meta é um maior protagonismo privado na agenda da inovação, 
porque a empresa é seu ator fundamental. A inovação pode, deve e precisa ter 
parceria e ser apoiada pelo governo no aprimoramento das políticas públicas.

A indústria é uma parceira dessas iniciativas, por meio da CNI, das 
Federações Estaduais de Indústrias, das Associações Setoriais da Indús-
tria, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), do Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai) e do Serviço Social da Indústria (Sesi). Há, ainda, 
outros parceiros estaduais que têm se dedicado à promoção da inovação na 
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indústria, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp), que estão empenhados nesta importante agenda.

Uma INI bem-sucedida pressupõe uma forte capacidade de planeja-
mento e coordenação. Existe hoje, diferentemente do passado, um conjunto 
expressivo de instituições voltadas para a agenda da inovação. Mas, ao 
mesmo tempo, isso trás um desafio adicional de coordenar essas ações e evi-
tar superposições. Há muitas iniciativas em curso, como a Rede de Agentes 
de Política Industrial (Renapi) da ABDI, o Portal Inovação (MCT/ABDI/
CGEE), o próprio componente de mobilização da Política de Desenvol-
vimento Produtivo (PDP), várias iniciativas para a melhoria da gestão da 
inovação para pequenas e médias empresas (MBC/ABDI/Sebrae/Finep/
IEL), os Agentes Locais de Inovação do Sebrae, manuais para inovação e 
acesso às fontes de financiamento (MBC/Protec) e cursos e seminários vol-
tados ao tema.

Recentemente, o MCT também lançou o Sistema Brasileiro de Tecno-
logia (Sibratec) para dar apoio a centros de P&D e à extensão e assistência 
tecnológica para empresas. Em muitos estados, o Senai e vários institutos 
tecnológicos atuam provendo serviços técnicos e assessoria às empresas. Ao 
lado disso, a cooperação universidade-indústria tem avançado, em especial, 
com a criação de Agências de Inovação e de Núcleos de Inovação Tecnoló-
gicas (NITs) em muitas universidades.

As principais ações da MEI se concentram nos seguintes pontos: sensibili-
zação e mobilização; disseminação de informações e difusão de metodologias; 
capacitação e treinamento; apoio à consultoria especializada; apoio à gestão 
da inovação; apoio a centros de serviços tecnológicos e de P&D empresarial; 
descentralização e estímulo à organização de iniciativas estaduais e locais e 
coordenação de ações e governança. A meta da MEI, por sua vez, é possuir, 
até 2013, 35 Núcleos de Inovação, 30 mil empresas sensibilizadas e 15 mil 
empresas capacitadas em gestão de inovação, além de outros objetivos.

Uma governança rígida e centralizada, embora com atores distribuídos 
no país inteiro, é importante para o sucesso da iniciativa, como mostra a 
Figura 5.5.

Outra entidade importante de apoio aos gestores de inovação nas empre-
sas é a Anpei – uma associação de âmbito nacional, sem fins lucrativos, que 
congrega empresas e várias instituições dos mais diversos setores da econo-
mia e que têm como ponto de convergência e missão a busca da competiti-
vidade por meio da inovação tecnológica.
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Figura 5.5. Modelo de atuação da MEI.

Fonte: CNI (Confederação Nacional da Indústria).

O papel dos atores próximos das empresas: federações 
e associações setoriais

Fica claro aqui, pelas metas definidas a serem atingidas pela MEI – tendo 
em vista a complexidade em mudar a cultura de inovação na maior parte das 
empresas –, que apenas com boas políticas de inovação e fomento não é 
possível mudar a cultura e a prática de inovação, preponderantemente, em 
médias e pequenas organizações. 

Em um país onde o espírito empreendedor ainda não é tão disseminado 
ou arraigado como ocorre em outros, iniciar um processo de gestão de ino-
vação, introduzi-lo e mantê-lo não pode ser deixado ao mero acaso ou à 
espera de uma “geração espontânea” dentro do ambiente empresarial. A 
tese proposta é a de que essa ponte com as empresas, viabilizando a apro-
ximação entre políticas públicas e suas ferramentas (incentivos, fomentos, 
leis etc.), recursos materiais e humanos existentes, instituições e outros 
agentes no país, seja induzida e construída por entidades representativas 
das empresas, como as associações e federações das indústrias. 

A importância do papel das federações das indústrias fica clara quando 
se considera a capilaridade de suas instituições como Senai, Sesi e IEL, 
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representadas em todos os estados por meio de inúmeras regionais e unida-
des, e de suas atividades de educação profissional, consultorias tecnológi-
cas, inovações sociais, gestão de talentos e atividades de gestão de inovação. 
Se essas competências e ações puderem ser consolidadas e alinhadas por 
núcleos centralizados e legítimos nessas entidades, haverá uma rede poten-
cial de fortes agentes de inovação. 

Já as associações setoriais, muito próximas das demandas e estratégias 
de suas empresas e segmentos representados, são operadores potenciais de 
ações de suporte e indução à inovação, com um importante corte nacional.

O Caso C2i: o Centro Internacional de Inovação da Fiep

Apresentado ao mercado em 2009, o C2i (Centro Internacional de Inova-
ção), é uma iniciativa capitaneada pela Federação das Indústrias do Estado 
do Paraná (Fiep) e é um exemplo de um núcleo próximo às empresas para 
indução da inovação e consolidação de todos os conceitos anteriormente 
apresentados. O C2i é o resultado de um processo evolutivo, desenhado 
cuidadosamente durante os últimos anos pela Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná para promover a inovação nas empresas paranaenses. A 
partir da larga experiência em inovação do Senai, Sesi e IEL, decidiu-se 
migrar de um conceito clássico de comitê temático em inovação, passando 
por uma diretoria de inovação, até a decisão de focar em uma ação efetiva, 
com o propósito de promover os empreendimentos inovadores no estado, 
por meio de um centro indutor de inovação nas empresas.

O C2i oferece produtos e serviços para empresas industriais paranaen-
ses de todos os portes e de todos os setores econômicos, preocupadas em 
aumentar a produtividade, a competitividade e a sustentabilidade por meio 
do desenvolvimento de processos de inovação.

O C2i tem três eixos de atuação: um “ecossistema” físico com uma série 
de parceiros (laboratórios, observatórios, associações, ONGs etc.); uma 
gestão do conhecimento estruturada; e um programa de inovação abran-
gente para as empresas, com as fases de sensibilização, diagnóstico, plano 
de inovação e capacitação. Os objetivos são: ser uma “concessionária de 
inovação” que articula produtos e serviços de inovação para as empresas, 
com a premissa de aproveitar as melhores competências existentes no Sis-
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tema Fiep (Senai, Sesi, IEL e a própria Fiep) e alcançar as melhores práti-
cas de produtos e serviços disponíveis por meio de parceiros externos. Em 
alguns casos, novas metodologias e serviços são desenvolvidos, conforme 
mostra a Figura 5.6.
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Figura 5.6. Modelo de atuação do C2i.

Fonte: Fiep. 

O C2i também oferece educação voltada à gestão das empresas que ino-
vam ou querem inovar por meio da a Universidade da Indústria (Unindus), 
criada em 2005 dentro do Sistema Fiep.

Oito competências importantes e fundamentais foram escolhidas como 
aquelas que podem ser inibidoras ou promotoras da inovação nas empresas, 
envolvendo as competências de parceiros internos ou atores externos: cul-
tura da criatividade; gestão da tecnologia (propriedade intelectual, tecno-
logia industrial básica, pesquisa e desenvolvimento, parcerias tecnológicas 
etc.); captação de fontes de capital público e privado; empreendedorismo 
(inclusive o intraempreendedorismo); gestão do design; inovação em negó-
cios; inovação e sustentabilidade; e gestão de conhecimento.

O design e sua gestão têm se tornado cada vez mais um processo estraté-
gico para muitas empresas e uma vantagem de posicionamento de produto 
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no mercado para várias outras, sendo parte integrante e fundamental do 
processo de inovação contínua para aumento da competitividade. 

Paralelamente a esses oito domínios, as empresas foram segmentadas 
em quatro graus de maturidade inovativa:

• nível I: são aquelas que não sabem o que significa inovar; 
• nível II: as que já estão sensibilizadas ou interessadas em começar a 

inovar;
• nível III: abrange as que já inovam, mas não de forma estruturada ou 

sistemática;
• nível IV: as que têm inovação como uma de suas estratégias e pos-

suem processos organizados para este fim.

Para cada um desses níveis de empresas, o centro de inovação possui 
um pacote de serviços educacionais ou de consultoria que combina os oito 
domínios de referência em inovação descritos anteriormente e incentiva a 
evolução da indústria na direção de uma maior maturidade em inovação, 
disponibilizando programas voltados a todas as indústrias com prioridade 
para inteligência consultiva, educação e formação, sensibilização e mobili-
zação, e, por último, conhecimento e inovação, conforme ilustrado a seguir.

Conhecimento
em Inovação

Rede de
Inovação

Palestras
Workshops

Cursos
Capacitações

Consultorias
Serviços
Escritórios de
Projetos

Sensibilização
e Mobilização

Educação e
Formação

Fomento e difusão da INOVAÇÃO nas empresas

Inteligência
em Inovação

Figura 5.7. Atividades do C2i.

Fonte: Fiep. 
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A partir das premissas definidas com os eixos de inovação e os níveis 
de maturidade de inovação das empresas, o Programa de Inovação for-
matado pelo C2i oferece às empresas, de forma customizada, pacotes de 
produtos e serviços de naturezas diversas, a saber: eventos sistemáticos 
de sensibilização em todas as regiões do estado; consultorias em gestão de 
inovação; módulos de criatividade para indução de ambientes inovadores; 
mobilização de “rotas estratégicas portadores de futuro do Paraná” ou em 
APLs; implantação de uma rede de empreendedores e detecção e estímulo 
de empresas com grande potencial de desenvolvimento, incluindo a inter-
nacionalização; aplicação de soluções por meio da matemática industrial; 
disponibilização de um escritório de projetos para aplicação a fomentos e 
incentivos públicos ou de capital de risco; disseminação e oferta de servi-
ços em novos conceitos de design estratégico e conscientização e consultoria 
para uma inovação sustentável, entre outros.

São várias as parcerias que fazem parte do centro físico do C2i, entre 
elas, a Anpei, o Centro de Design do Paraná, a associação Junior Chamber 
International (JCI), a Fundação Araucária, o Paraná Metrologia, a Agência 
Curitiba de Desenvolvimento, o Sebrae, a Endeavor, a BMF & Bovespa e 
outros. Para criar uma sinergia ainda maior e fortalecer o ambiente inova-
dor do C2i, grande parte dos parceiros estão localizados fisicamente dentro 
do espaço do próprio C2I. 

Outra abordagem em prol da inovação do C2i é a organização e hospe-
dagem de iniciativas que propulsionem a inovação nas empresas, por meio 
de eventos importantes como a III Bienal Brasileira de Design 2010, a X 
Conferência Anpei de Inovação Tecnológica, a TOP Innovation e a Mostra 
de Pesquisa e Inovação. 

O portal “Rede de Inovação” também faz parte desse sistema mais 
amplo. A estrutura de navegação segue os mesmos quatro níveis de matu-
ridade utilizados para a segmentação do grau de inovação nas empresas, ou 
seja, o interessado só precisa navegar naquele ambiente que mais se apro-
xima de sua realidade. 

Em apenas 12 meses, o portal teve mais de 20.400 visitas de quarenta 
países (principalmente Brasil, Portugal e Estados Unidos), totalizando 
mais de 57 mil hits e mais de novecentos membros registrados, além de 31 
comunidades virtuais de compartilhamento de conhecimento e experiên-
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cias abertas. Foram realizados 83 autodiagnósticos de maturidade inova-
tiva por empresas e a rede possui 26 parceiros institucionais, envolvendo 
ICTs, centros de pesquisa, universidades, empresas especialistas, ONGs 
etc. Além disso, conta com bibliotecas, uma videoteca, um banco de casos 
de sucesso e uma rede social. 

Para que o Programa de Inovação tivesse uma abrangência em todo o 
estado, além da total integração com as ações do Senai, Sesi e IEL, foi criado 
o papel de “Antenas de Inovação” para os colaboradores do Sistema Fiep 
com perfil inovador e aptidão para disseminar, junto de empresas para-
naenses, os conceitos, produtos e serviços do programa. Além disto, eles 
identificam as demandas e necessidades das empresas e sugerem melhorias 
para os produtos e serviços. Esses agentes conversam não só com o centro 
de inovação, mas entre si, formando uma intensa rede, conceito fundamen-
tal de todo o Sistema de Inovação.

Gestão de inovação na empresa: O Case IPDMAQ

A Indústria Brasileira de Máquinas e Equipamentos, desde 2003, conta 
com o apoio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da 
Indústria de Máquinas e Equipamentos (IPDMAQ) para a realização de 
suas atividades de inovação. Criada pela Associação Brasileira de Máqui-
nas e Equipamentos (Abimaq), visa a prover às empresas com produtos 
e serviços de apoio, em âmbito nacional, para impulsionar o crescimento 
sustentável e a competitividade desse setor. 

Cabe destacar que a Abimaq representa cerca de 4.500 empresas dos 
mais diferentes segmentos fabricantes de bens de capital. Desse universo, 
60% composto de pequenas empresas, cujo desempenho tem impacto direto 
sobre os demais setores produtivos nacionais. Possui em seu quadro asso-
ciativo 1.400 empresas, que respondem por mais de 75% do faturamento 
do setor.

Esse setor contribui para a economia brasileira com um faturamento de 
R$ 70 bilhões ao ano. Trata-se de um setor estratégico, que de acordo com 
Acha et al. (2004), é o ponto de entrada da tecnologia em um sistema eco-
nômico, gerando tecnologias e difundindo-as para outros setores e cadeias 
produtivas.
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Além disso, o setor de bens de capital gera mais de 240 mil empregos 
diretos. Segundo o Ipea, o setor emprega 20 pessoas na cadeia para cada 
milhão de faturamento, representando um total de 1,6 milhão de empre-
gos na cadeia, o que é um dos maiores da economia, sendo, por exemplo, o 
dobro da cadeia automobilística.

Caracterizado por sua grande heterogeneidade, dada a grande variabili-
dade de tipos, de usos e de finalidades dos produtos, a inovação nesse setor 
é determinante para o grau de competitividade nos mercados nacional e 
internacional.

Nesse sentido, o IPDMAQ desenvolve ações junto de empresas fabri-
cantes de máquinas e equipamentos, para incentivá-las na formulação e 
execução de estratégias, planos e programas de inovação, visando à con-
cepção de um novo produto ou processo de fabricação, de serviços ou do 
aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social. E ainda com a agregação 
de novas funcionalidades ou características aos produtos ou processos que 
impliquem melhorias incrementais – e efetivo ganho de qualidade ou pro-
dutividade –, resultando em uma maior competitividade no mercado.

Cabe destacar o Serviço de Coaching Empresarial em Tecnologia e Ino-
vação, cujo objetivo é a orientação de empresas na elaboração de propostas 
de projetos de P&D e Inovação, em especial em projetos cooperativos; iden-
tificação de instrumentos de apoio à inovação (financiamento, subvenção 
econômica, incentivos fiscais, mestres e doutores na empresa); orientação 
às empresas nos campos da metrologia, normalização e avaliação da confor-
midade e de propriedade intelectual. Além disso, tem como meta contribuir 
para o incremento das atividades de prospecção tecnológica de interesse das 
empresas do setor; apoiar empresas com vistas a desenvolver atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação; gerar informações que orientem o 
processo de inovação e as políticas tecnológicas para o setor de máquinas 
e equipamentos mecânicos; divulgar o marco legal da inovação e estimular 
o uso dos instrumentos, mecanismos e programas de apoio ao desenvolvi-
mento tecnológico das empresas do setor de bens de capital. Como resul-
tado recente dessa atuação foram pré-selecionados 31 projetos de empresas 
associadas à Abimaq, nos termos da “Chamada Pública MCT/FINEP/
AT – Cooperação ICTs-Empresas – PRÉ-SAL – 3/2010”, no valor total de 
R$ 100 milhões, apresentadas por empresas associadas, nos segmentos de 
instrumentação/automação, caldeiras, válvulas e umbilicais submarinos.
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Gestão de inovação na empresa: o case Siemens do Brasil 

Em 2000, a Siemens do Brasil iniciou um projeto para introdução de 
uma gestão de inovação integrada ao grupo todo, adicionalmente a todas 
suas iniciativas de localização já existentes no Brasil, como fábricas distri-
buídas em vários estados e centros de pesquisa e desenvolvimento. O con-
ceito foi materializado a partir da criação de uma área chamada Corporate 
Technology (CT), visando a suprir todos os segmentos e áreas de negócio 
da organização, com metodologias e ferramentas de instrumentalização 
para a gestão da inovação. O modelo de gestão de inovação e de tecnologia 
da Siemens Brasil, colocado em prática de 2002 a 2007, foi considerado um 
dos mais avançados de gestão de inovação e tecnologia, desenhado especial-
mente para a realidade de uma grande empresa multinacional, multisseto-
rial e com estratégia clara de localização e internacionalização. 

O primeiro passo para a definição de metas, conquista e acompanha-
mento dos objetivos foi criar uma governança que permitisse um envolvi-
mento desde o alto escalão da empresa, até os integrantes da equipe da CT. 
Para isso, foram instituídos o Conselho de Tecnologia, formado pelo presi-
dente da organização e seus diretores e o Comitê Executivo de Tecnologia, 
integrado por representantes de todas as Unidades de Negócio (UNEs) da 
empresa, conforme mostra a Figura 5.8. 

O Comitê de Tecnologia era formado pelos gerentes de tecnologia das 
várias áreas de negócio, que, por sua vez, eram nominados pelos diretores 
das áreas como elementos que serviriam de ponte entre as estratégias seto-
riais e as iniciativas de indução e apoio do corporate technology.

A partir desses dois fóruns, a área de corporate technology orientava suas 
ações, especialmente na atração de parcerias externas; no tema de transfe-
rência de tecnologia; no desenvolvimento de metodologias e sistemas em 
C&T&I; na aplicação do processo de planejamento estratégico tecnológico; 
na orientação e no suporte para obtenção de fomentos públicos; no apoio 
ao tema de propriedade intelectual e da regulamentação e normalização. 
Adicionalmente, essa área mantinha contato com a área de corporate tech-
nology mundial, que contava com mais de 2 mil pesquisadores distribuídos 
ao redor do mundo, em várias áreas tecnológicas e temáticas.

Para dar um norte a todas estas ações, foi criada pelo Comitê de Tecno-
logia e validada pelo CT uma Política de Inovação e Tecnologia. Ao longo 
dos anos, uma série de ações foram desenhadas e executadas na Siemens, e 
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várias iniciativas externas foram desenvolvidas, sempre visando ao fomento 
da inovação e da tecnologia nas unidades de negócios da organização, con-
forme ilustra a Figura 5.9.
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Figura 5.8. Governança e estrutura da gestão de tecnologia e da inovação.

Fonte: Siemens Ltda.
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Fonte: Siemens Ltda.
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Dentre as várias ferramentas estavam um Portal de Inovação (primeiro 
e único no Brasil naquela época, utilizado para captar ideias e oportunida-
des externas); uma versão adaptada da metodologia de análise e engenharia 
de valor (para otimizar produtos já existentes); um instrumento de avalia-
ção da viabilidade de novos produtos; um processo inovador de planeja-
mento estratégico tecnológico para uma empresa multinacional; uma área 
de suporte para os temas de propriedade intelectual (incluindo aí uma pre-
miação interna) e para normas técnicas, bem como, de suporte à utilização 
de fomentos públicos. Para permitir a troca de informações e experiências 
entre as várias áreas de inovação tecnológica e gestão de inovação na Sie-
mens, o CT participava de uma série de encontros internacionais de Comu-
nidades de Prática de Gestão de Inovação da Siemens mundial.

No âmbito externo, sempre acompanhando a conjuntura macroeco-
nômica do país, a estratégia era contribuir ativamente com as políticas 
industriais, tecnológicas e de inovação, e de fazer o máximo uso das leis de 
incentivo e fomentos à inovação (Lei de Informática, Lei do Bem, Fun-
dos Setoriais etc.), além de participar ativamente em vários fóruns, orga-
nizações e associações nacionais em inovação (Anpei, Uniemp, CGEE, 
Finep etc.).

Como reconhecimento a esse modelo de gestão de inovação inédito 
no país, a Siemens recebeu vários prêmios, entre eles o 1o lugar do Prê-
mio Finep em 2002, 3o lugar em 2003 e 1o lugar em 2004 (nível regional – 
Sudeste), 2o lugar na categoria “Grande Empresa” do Prêmio Finep 
em 2004 (nível nacional), Prêmio Master em 2004 e 1o lugar do Prêmio 
Finep 2004, categoria “Produto”, (nível regional – Norte).

A partir de 2006, a Siemens instituiu seu próprio prêmio para inovação 
no Brasil – o “Prêmio Werner von Siemens de Inovação Tecnológica” –, 
incentivando estudantes e pesquisadores a apresentar ideias e soluções nas 
áreas de ciência, tecnologia e inovação, e com cunho de inclusão e contri-
buição sociais, prêmio este que já se consolidou no mercado.

Conclusão

Acredito que, antes de conseguir levar todo o arcabouço hoje existente 
de ferramentas de fomento à inovação até as empresas, o país deve repen-
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sar, primeiramente, se este é adequado e suficiente. Como foi discutido, 
o volume e a diversidade de oferta em fomentos e incentivos têm crescido 
muito, mas é preciso admitir que hoje a pesquisa é, predominantemente, 
feita pelas universidades; que existe uma dispersão de recursos em muitos 
projetos; que poucas empresas conhecem e usam esses fomentos; e que sua 
utilização se concentra em grandes empresas (que possuem melhor estru-
tura e conhecimento legal para utilizá-los).

Fica claro aqui que a inovação ainda é secundária na estratégia das empre-
sas, talvez motivada por um empresariado marcado por longos períodos de 
incertezas e choques na economia; pela falta de tradição do empresário em 
investir em inovação; por uma iniciativa governamental ainda recente de 
apoio ao desenvolvimento em tecnologias mais sofisticadas e inovação; e 
pelas influências macroeconômicas, como o câmbio valorizado e os juros 
altos que de nada ajudam em iniciativas de inovação nas empresas.

Como soluções para acelerar o processo de inovação no país e para 
alcançarmos outras nações que já estão em ritmo muito mais avançado que 
o nosso, poderíamos sugerir, como primeira e mais prioritária ação a ser 
perseguida como estratégia de Estado, uma mudança radical na qualidade 
dos ensinos fundamental e médio, e a inserção da temática do empreende-
dorismo e inovação no currículo educacional brasileiro.

Na sequência, parece ser muito importante continuar apoiando o empre-
sário no melhoramento dos atuais fomentos à inovação e na implantação 
de novos, bem como iniciar um processo amplo e consistente de forma-
ção de gestores de inovação. Existe atualmente uma ampla discussão em 
andamento para formação de uma Escola Brasileira de Gestão da Inovação 
estruturada em rede. 

O tema das políticas industriais para inovação deve ser reforçado, com 
um foco mais setorial, em áreas onde o Brasil já tem vantagens competiti-
vas. Por exemplo, aproveitando-se dos grandes avanços já realizados em 
Bioenergia, como o etanol, ou da extensa biodiversidade existente, capitali-
zando oportunidades iminentes como a descoberta do Pré-Sal e os eventos 
da Copa do Mundo e as Olimpíadas (várias iniciativas já foram iniciadas 
nesta linha).

Além da necessidade de implantar metas claras e de promover um acom-
panhamento constante dos resultados obtidos (por exemplo, por meio da 
Pintec), realizando as devidas e necessárias correções de rumo, precisamos 
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ampliar a representação empresarial no Sistema Nacional de Inovação. Isso 
se dará pela consolidação da importante Mobilização Empresarial pela Ino-
vação e pela implantação de Fóruns Permanentes de Incentivo à Inovação. 
Recentemente, foi anunciada pelo governo a criação da “Sala de Inovação”, 
que vai nesta linha e, embora não totalmente detalhada, promete ser uma 
iniciativa acertada.
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6
OS MOVIMENTOS DAS MULTINACIONAIS 

E A INTERNACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA, 
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

Ricardo Sennes
Gabriel Kohlmann

Anselmo Takaki

Introdução

A área de saúde é um tema crítico para todos os países por diferentes 
razões. A forma pela qual os países definem suas estratégias de lidar com 
esse tema varia em função de vários fatores: perfil infectoparasitário ou crô-
nico-degenerativo, modelos de acesso a saúde, educação, saneamento ou 
baseados nos objetivos de suas políticas públicas. Porém é sempre um tema 
estratégico, pois está vinculado à segurança e à capacidade produtiva e tec-
nológica das nações, ou seja, tem relativo poder em relação às outras áreas.

Parte desse contexto refere-se à indústria farmacêutica, que tem ocu-
pado diferentes papéis nas estratégias de saúde dos países. A origem 
dela está associada à indústria química que, por sua vez, teve seu grande 
impulso e consolidação na duas guerras mundiais, em forte associação ou 
por demanda dos estados. Desde então, a pesquisa e o desenvolvimento 
de novos medicamentos e terapias têm sido feitos “verticalmente” dentro 
das próprias empresas, mas seguiram mantendo relações diretas e indiretas 
com as demandas e o financiamento dos estados nacionais. Em outras pala-
vras, as empresas do setor definiram estratégias próprias de pesquisa básica 
e aplicada. Com o propósito de inovar, contrataram equipes profissionais 
de pesquisa para seu uso exclusivo, investindo parte considerável do fatu-
ramento para esse fim, e assumiram de maneira predominante a liderança e 
a vanguarda desse esforço.

Nos anos recentes, vários fatores têm se somado para que esse padrão tra-
dicional de pesquisa e desenvolvimento (P&D) tenha se alterado na indús-
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tria geral, mas com particular ênfase no setor farmacêutico. A tendência que 
mostraremos no decorrer deste capítulo é de que muitos setores baseados no 
avanço da ciência e da inovação, em especial a indústria farmacêutica, têm 
conduzido mudanças nas estratégias de investimento e de desenvolvimento 
de novos produtos e processos. Como atesta Gary Pisano (p.466):

we have witnessed the decline of the corporate industrial laboratory. Many 
were shuttered or spun off (e.g. Bell Labs, Xerox-PARC) and others were sca-
led back, or redirected to more traditional “development” roles. At the same 
time, we have seen the emergence of a whole new class of entrepreneurial firms 
in sectors like biotech, nanotech, and more recently in energy that are deeply 
immersed in science.

No caso da indústria farmacêutica, essas mudanças têm aberto espaços 
inusitados para países, instituições e novas empresas que no modelo anterior 
não participavam do núcleo duro do esforço de avanço científico e de inova-
ção do setor. Isso tem sido ainda mais notável no que tange à biotecnologia.

Com base nesse argumento, o texto está organizado em cinco tópicos, 
os três primeiros delineiam: o histórico dos investimentos na indústria far-
macêutica, bem como suas estratégias para a competição global; a evolução 
dos modelos de pesquisa e desenvolvimento de algumas relevantes mul-
tinacionais; as novas tendências geográficas para a pesquisa na indústria 
baseada na ciência. Nos dois últimos tópicos, discutem-se como o Brasil 
tem se inserido nessa competição, as vias políticas públicas e alguns casos 
exemplares de parcerias e inovação colaborativa.

O aumento dos investimentos e riscos dos programas de 
pesquisa farmacêutica e as novas estratégias da indústria

Depois do grande avanço dos anos pós-Segunda Guerra Mundial (anos 
1950 e 1960), a indústria farmacêutica consolida seu modelo de desenvolvi-
mento vertical, no qual a demanda por investimentos é crescente e, as estra-
tégias de pesquisa e desenvolvimento, cada vez mais sofisticadas, comple-
xas e amplas. Em alguns casos, adota-se a estratégia da “pesquisa screening” 
na qual um enorme número de combinações entre substâncias são testadas, 
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visando a identificar moléculas com potencial para serem utilizadas para a 
saúde humana.

Os investimentos em P&D divulgados pela Pharmaceutical Research 
and Manufacturers of America (PhRMA)1 demonstram montantes signi-
ficativos e uma curva crescente (de US$ 48 bilhões para US$ 65 bilhões de 
2004 a 2008), sendo esse investimento fortemente concentrado nas grandes 
empresas do setor.

Tabela 6.1. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento da indústria farmacêutica nos Estados 
Unidos.

Ano Associados PhRMA 
(bilhões de dólares)

Indústria farmacêutica 
(bilhões de dólares)

Proporção entre 
PhRMA e indústria

2008 50,3 65,2 77%

2007 47,9 63,2 76%

2006 43,4 56,1 77%

2005 39,9 51,8 77%

2004 37 47,6 78%

Fonte: Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (2009).

No entanto, mesmo com esse aumento contínuo dos investimentos em 
pesquisa por parte da indústria, tem sido notável a diminuição do número 
dos lançamentos de novos produtos e/ou tratamentos, como indica a 
Figura 6.1.

As expectativas com relação a um novo ciclo de inovações com base 
biotecnológica não têm sido confirmadas, e não foi possível reverter a ten-
dência de queda dos lançamentos de novos produtos derivados de síntese 
química. Uma das razões desse recrudescimento, como observa Pisano, são 
as incertezas da natureza biológica: 

knowledge of human biology has exploded by orders of magnitude in the past 
decades, and yet many of human biology remain a mystery. As a result, much 
drug R&D is shrouded in deep uncertainty. (Science Business, 2006, p. 42)

 1 A associação norte-americana Pharmaceutical Research and Manufacturers of America é 
compostas pelas 28 maiores empresas farmacêuticas mundiais, incluindo empresas de capi-
tal não norte-americano. 
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Figura 6.1. Novos medicamentos e/ou novas aplicações biológicas aprovados nos Estados 
Unidos e dispêndios com P&D da indústria farmacêutica norte-americana.

Fonte: Food and Drug Administration, NME Drug and New Biologic Approvals/PhRMA. Elaboração: 
Prospectiva.

Uma das questões ressaltadas atualmente na indústria é sobre como lidar 
com os crescentes investimentos, necessários para manter o mesmo padrão 
de inovação dos anos anteriores. O volume de investimentos em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação (PDI)2 preciso para viabilizar o lançamento de 
um produto bem-sucedido tem aumentado de forma significativa, sendo, 
hoje em dia, estimado em US$ 802 milhões (TUFTS CENTER FOR 
THE STUDY OF DRUG DEVELOPMENT, 2001).

Alguns elementos contribuem para isso, como custos, riscos e comple-
xidades das Fases de Testes Clínicos além do longo período de testagem. 
Somam-se a isso mudanças regulatórias que passam a impactar fortemente 
a indústria nesses processos.

Portanto, as últimas décadas trouxeram um importante desafio para a 
indústria no que tange sua aposta nas estratégias tradicionais de inovação 
verticalizadas. Diante dessa conjuntura, a indústria farmacêutica, que tem 
em seu núcleo o conhecimento científico, avança em novas fronteiras como 
a inovação aberta, cujas características fundamentais são a descentralização 
ou horizontalização da pesquisa, a montagem de redes de parcerias e uma 
forte colaboração entre empresas e/ou instituições públicas e pesquisado-
res, tanto nos países sedes das principais empresas quanto em países emer-
gentes e em desenvolvimento.

 2 Os autores referenciarão, neste capítulo, a partir desse parágrafo, as atividades de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) como a área par excellance da inovação, usando para isso o acrônimo 
PDI.
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O pressuposto é que as principais vantagens que levam as empresas a 
descentralizarem seus processos de PDI são a mitigação de riscos e inves-
timentos menores, além de aproveitar os recursos humanos envolvidos nas 
parcerias e novos mercados. 

Parcerias Público-Privadas

Pesquisas colaborativas Terceirização de serviços

Países emergentes (BRICs mais Cingapura)

Inovação Aberta

Horizontalização ou Descentralização
da Pesquisa Desenvolvimento e Inovação

Figura 6.3. Ilustração esquemática da abrangência da inovação aberta.

Fonte: Prospectiva Consultoria (2010).

Figura 6.2. Tempo e custo médio para desenvolvimento de novo medicamento.

Fonte: Triebnigg (2008). 

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   131Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   131 06/05/2011   12:56:5006/05/2011   12:56:50



132 RICARDO UBIRACI SENNES • ANTONIO BRITTO FILHO (ORGS.)

O conceito da inovação aberta cunhado por Henry Chesbrough em 2003 
consolidou-se justamente porque as empresas o tem colocado em prática. A 
tipologia para internacionalização da PDI, porém, é anterior à década de 
1970. As multinacionais, desde então, têm reinventado a estrutura orga-
nizacional de diferentes modos, buscando novos mercados e inovações. A 
tipologia usada por Oliver Gassmann e Maximilian von Zedtwitz (1999, 
p.231-50) já previa de alguma forma a “inovação aberta”. Esses pesquisa-
dores utilizaram as categorias listadas na Tabela 6.2.

Tabela 6.2. Quadro síntese da terminologia adotada por Oliver Gassmann e Maximilian von 
Zedtwitz (1999).

Categoria Definição Vantagens Desvantagens Exemplos3

P&D 
Etnocêntrico-
-centralizado

Prática padrão das 
multinacionais 
nas décadas de 
1950 e 1960, 
caracterizada 
pela centralização 
da inteligência 
científica na sede 
da empresa

Eficiência Ausência de 
percepção de 
novos mercados e 
de demandas locais

British 
Gas, 
Toyota, 
Volvo

Baixos custos devido 
à escalabilidade

Falta de exposição 
a novas tecnologias

Alta proteção contra 
transferência de 
tecnologia

Síndrome do “não 
inventado aqui” 
(NIH Syndrome)*

Rígida organização

P&D 
Geocêntrico-
-centralizado

Estrutura que 
mantém as 
vantagens da 
centralização, 
porém mais 
apta a se 
internacionalizar

Eficiência pela 
centralização

Possível 
negligência de uma 
internacionalização 
sistemática

ETL, 
Kubota, 
Nissan

Sensibilidade para 
novos mercados e 
tecnologias

Perigo de ausência 
de percepção de 
demandas locais

Bom custo-benefício 
da internacionalização 

P&D 
policêntrico-
-descentralizado

Padrão adotado 
por muitas 
multinacionais na 
década de 1970 
e 1980, no qual 
os laboratórios 
de P&D se 
estruturavam 
junto das sucursais

Alta sensibilidade 
para os mercados 
locais

Ineficiência e 
desenvolvimento 
paralelo

Philips 
na década 
de 1980, 
Royal 
Dutch/
Shell

Adaptação cultural Falta de foco 
tecnológico

Uso dos recursos 
locais

Problemas com 
massa crítica 
(escalabilidade)

Continua

 3 Vale lembrar que as empresas que os autores Oliver Gassmann e Maximilian von Zedtwitz co-
locaram como exemplos em 1999 podem ter modificado suas estratégias no decorrer dos anos.
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Continuação

P&D Global-
centralizado
(R&D hub 
model)

Considerado 
uma evoluç ão dos 
outros modelos de 
internacionalização 
e caracteriza-se 
pela P&D 
descentralizada, 
porém submetida 
às diretivas da sede

Alta eficiência devido 
à intensa coordenação 

Altos custos de 
coordenação 

Basf, 
Siemens, 
Boehringer-
-Ingelheim

Evita-se o trabalho 
redundante

Perigo de 
suprimir 
criatividade e 
flexibilidade por 
meio das diretivas 
centrais

Realização de sinergia

Rede de P&D 
integrada

Nova fronteira 
da P&D, pois 
considera de facto 
a autonomia dos 
laboratórios locais

Complementariedade 
de especializações e 
sinergia

Altos custos de 
coordenação

ABB, IBM, 
Novartis, 
Roche

Eficiência global 
antes da local

Complexidade 
institucional das 
regras e processos 
decisórios locais 
bem como 
políticas públicas

Aprendizado 
e intercâmbio 
constantes 

Exploração e 
refinamento dos 
conhecimentos locais

* A “síndrome do não inventado aqui” (NIH – not invented here) refere-se à resistência em aprender 
habilidades de outras empresas e/ou concorrentes que possuam mais expertise.

Fonte: Gassmann e von Zedtwitz (1999).

Ademais, o acúmulo de conhecimento nas últimas décadas, cujas pro-
teções patentárias já caíram – e outra parcela que eventualmente esteja em 
proteção –, passa a ser incorporado como parte da estratégia de inovação, 
podendo também ser compartilhado. Nessa questão, ainda podemos assi-
nalar mudanças no uso da propriedade intelectual no que concerne ao seu 
próprio objetivo, que é proteger contra apropriações indevidas, pois muitas 
empresas têm altos custos jurídicos e nem por isso se utilizam de sua cober-
tura patentária. Henry Chesbrough, por exemplo, propõe às empresas com 
muitos ativos nessa área que unam esforços do departamento legal e de 
negócios de modo a identificar oportunidades de licenciamento e parcerias. 
Na Figura 6.4, a parte da extrema esquerda (região protegida e não usada) é 
um campo a ser perscrutado. 

Como exemplo, poderíamos citar as pesquisas em compósitos e novos 
materiais, que podem ser úteis tanto para indústria do petróleo quanto para 
a aeronáutica. A nanotecnologia e a biotecnologia são temas transversais 
que também atingem diversas áreas, da metalurgia ao agronegócio.
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Proteção patentária

Prática tecnológica

Região protegida e 
não usada

Região de uso 
não protegido

Região 
protegida

Figura 6.4. Avaliando o alinhamento tecnológico com proteção 
patentária.

Fonte: adaptado de Chesbrough (2006, p.83).

Considerando a terminologia apresentada por Gassman e Zedtwitz 
(1999) podemos inferir que as empresas buscavam modos flexíveis e eco-
nômicos de encontrar novas soluções, melhorias e/ou adaptações tecnoló-
gicas, assim como se estabelecer em novos mercados. A Rede Integrada de 
P&D, que foi concebida, em termos de custo-benefício, do aprendizado das 
últimas décadas, é uma das referências desse processo e não é exagero dizer 
que se assemelha muito à inovação aberta de Chesbrough.

Movimento de descentralização da pesquisa 

Como vimos anteriormente, a diminuição de riscos, investimentos 
menores e o aproveitamento de recursos humanos e de novos mercados 
são as principais vantagens encontradas pelas empresas para descentralizar 
seus processos de PDI.

Parte desse fenômeno decorre da busca por excelência científica e 
conhecimentos específicos em determinadas áreas (daí o grande fluxo de 
investimentos europeus nos Estados Unidos e vice-versa). A própria inter-
nacionalização dos processos produtivos alavancou a internacionalização 
de algumas atividades de PDI, sobretudo relacionadas à adaptação de pro-
cessos a condições locais. Um fenômeno mais recente, no entanto, tem sido 
a busca por redução de custos nos processos de PDI. As atividades relacio-
nadas à inovação passaram a ser percebidas como um serviço e, portanto, 
passível de ser “terceirizado” para as sucursais ou ainda “prestadoras de 
serviços”, localizadas em países com menor custo relativo. Esses dois últi-
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mos fenômenos explicam o crescente fluxo de investimentos em PDI para 
países em desenvolvimento.

Dada a importância dos investimentos em inovação para o desenvol-
vimento econômico e social, melhorando inclusive o perfil da inserção 
externa dos países, a competição pela atração desses recursos está em cons-
tante desenvolvimento. Além da internacionalização da PDI, deve-se criar 
a possibilidade de transferência de tecnologia, pois esse movimento capa-
cita os países receptores a desenvolver tecnologias próprias, na medida em 
que os investimentos estrangeiros fortalecem suas capacidades tecnológi-
cas e de inovação. A Figura 6.5 ilustra como esses investimentos externos 
em PDI reforçam e capacitam os Sistemas Nacionais de Inovação como 
um todo.

Sistema nacional de inovação
do país de origem

TNCs
Estrangeiras

Afiliados
Estrangeiros

Firmas
Locais

Governo Instituições não
empresariais

Sistema de produção internacional
(rede global de P&D)

Sistema nacional de inovação
do país receptor

Figura 6.5. Sistemas Nacionais de Inovação e IED em P&D: benefícios para o país receptor.

Fonte: UNCTAD (2005).

São vários os pré-requisitos para um país pleitear o estabelecimento 
de centros de pesquisas internacionais: existência de recursos humanos 
altamente qualificados, tradição de produção científica em determinados 
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nichos, infraestrutura adequada (sobretudo em tecnologia da informação), 
instituições de apoio fortes, assim como sistemas legais e de governança 
eficientes e estáveis (UNCTAD, 2005). No Brasil, por exemplo, o Projeto 
Genoma, de 1997, forçou o aprendizado e iniciou a criação de uma massa 
crítica para bioinformática. Em 2002, a Universidade de São Paulo abriu o 
programa de doutorado em bioinformática, além de outras universidades 
que abriram cursos de pós-graduação latu sensu. Como são poucos os países 
que preenchem esse pré-requisito, há uma lista relativamente pequena de 
países competindo por  investimentos nesse segmento. Essa lista fica ainda 
mais curta quando se analisa a área de saúde humana. Outra forma de abor-
dar a interação dos atores envolvidos – a saber, universidade, indústria e 
governo – é por meio da chamada “tripla hélice” (Etzkowitz, 1996), em que 
esses três entes convergem em determinados temas e inovam. Nesse sen-
tido, o Projeto Genoma é emblemático.

Nesse contexto, diversos países vêm investindo pesadamente na forma-
ção de quadros, infraestrutura (parques tecnológicos, por exemplo), marcos 
regulatórios adequados, assim como políticas de desoneração e incentivos 
fiscais relacionados às atividades de PDI. Como a maior parte desses inves-
timentos tem origem em empresas multinacionais, as agências de atração 
de investimentos também passam a ter uma importância ímpar nesse jogo.

Canadá, China, Coreia do Sul, Irlanda, Índia e República Checa são 
exemplos de países com forte ativismo nessa internacional no campo da 
inovação em saúde humana. Tal ativismo deve ser entendido como a exis-
tência de políticas públicas especificamente desenhadas para a atração de 
investimentos inovadores, assim como a existência de órgão e/ou agências 
para esse fim. 

A nova geografia: internacionalização da inovação

Desde a Segunda Guerra Mundial, os recursos naturais de um país dei-
xaram de ser papel central; os recursos humanos com sofisticação cientí-
fica, como a área de engenharia, passariam a dominar a nova economia. A 
história das indústrias eletrônica, química, farmacêutica e automotiva, para 
citar algumas, ilustra bem esse “descolamento” entre potencial em recursos 
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naturais e conhecimento. Países como Cingapura, Coreia do Sul, Japão e 
Taiwan são emblemáticos por consolidarem seus parques industriais sem 
ter grandes recursos naturais. Esses quatro países, como apontam Jan 
Fagerber e Manuel Godinho (2006), também souberam fazer o catch-up 
tecnológico e puderam redefinir o status tecnológico de suas indústrias e o 
destino de suas nações.

Para aferir a evolução da indústria baseada no conhecimento, podemos 
elencar vários indicadores: investimento público e privado em PDI, arti-
gos publicados em journals, patentes etc. Esses indicadores são importan-
tes, embora comportem várias distorções. Uma forma de compensar par-
cialmente essas distorções é por meio do mapeamento do movimento das 
empresas no que tange às localizações dos seus investimentos em centros de 
PDI. A Tabela 6.3 indica parte desse movimento.

Tabela 6.3. Gastos em PDI realizados por multinacionais 
norte-americanas no exterior (2006).

Países/regiões USD bilhões %

Europa 18 63

Canadá 2,5 9

Japão 1,7 6

Israel 0,85 3

Cingapura 0,85 3

China 0,8 3

Coreia do Sul 0,8 3

Brasil 0,6 2

Índia 0,31 1

Total 28,5 100

Fonte: National Science Foundation (2010, p.49).

Nos últimos sete anos (1999-2006), houve um aumento de 53% dos gas-
tos referentes às atividades de inovação de empresas multinacionais norte-
-americanas no exterior. 

No caso específico do setor farmacêutico é possível identificar um movi-
mento recente no sentido de estabelecer novos centros de PDI em países 
não em desenvolvimento, como mostra a Tabela 6.4.
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Tabela 6.4. Principais indústrias farmacêuticas com atividades consolidadas (estabelecimento de 
acordos, centros e institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação fora do país-sede).

Empresa 
(sigla) Sede Países centrais (OCDE) Países 

emergentes

Faturamento 
(bilhões de 

dólares)

Johnson & 
Johnson (J&J)

Estados 
Unidos

Espanha (1961), França 
(1959), Bélgica (1961), 
Reino Unido (1947), 
Suíça (1959)

Índia (1957), 
China (1985)

61,8

Pfizer (PFZ) Estados 
Unidos 

Reino Unido (1954), 
Bélgica (1992)

Cingapura (1987) 50

Roche Group 
(ROC)

Suíça Reino Unido, Estados 
Unidos (1976), Canadá, 
Alemanha (1980), 
Áustria (NI), Japão 
(2002)

China (2004) 47,1

Novartis 
(NOV)

Suíça Reino Unido (1951), 
Estados Unidos (1964), 
Japão (1987), Itália 
(2008), França (2009)

Índia (2003), 
China (2006), 
Cingapura (2009)

45,1

Glaxo Smith 
Kline (GSK)

Reino 
Unido

Estados Unidos (NI), 
França (NI), Espanha 
(NI), Canadá (1987)

China (2007) 44,2

Sanofi Aventis 
(SA)

França Estados Unidos (NI), 
Dinamarca (2003), 
Reino Unido (1957), 
Japão (NI), Coreia do Sul 
(2009),

China (2005), 
Índia (2007)

43,4

Abbott 
Laboratories 
(ABT)

Estados 
Unidos

Reino Unido (1937), 
Alemanha (1965), Japão 
(1964)

Cingapura (2010) 30,7

Merck (MCK) Estados 
Unidos

Suíça (1979), Canadá 
(1969), Holanda (1992), 
Reino Unido (1981), 
Alemanha (1948), França 
(1996), Japão (1968)

Índia (1967), 
Cingapura (2000), 
China (1995)

27,4

Eli Lilly (ELI) Estados 
Unidos

Austrália (2000), Canadá 
(1946), Espanha, Reino 
Unido (1967)

China (1991), 
Japão (1995), 
Cingapura (2002)

21,8

Amgen 
(AMG)

Estados 
Unidos

Reino Unido (1986), 
Austrália (1991), Canadá 
(1991), Alemanha (1989), 
Suíça (2002), Japão 
(1992)

Índia (2007) 14,6

Faturamento baseado na divulgação do ranking Fortune Global 1000 (2010).

NI: Não informado. 

Fonte: Dados acessados nos sites das empresas.
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Com essas transformações, as empresas vêm redesenhando suas estraté-
gias de investimentos em PDI. Nesse processo há uma descentralização da 
aplicação dos recursos, que anteriormente eram concentrados nos países-
-sede das empresas e em estratégias de investimentos “verticalizados”. Por 
exemplo, para um medicamento ser aprovado e chegar às prateleiras de uma 
drogaria, passa pelos testes clínicos I, II, III e IV. Estes testes eram feitos 
exclusivamente dentro das dependências da empresa a custos altos. Hoje 
em dia, porém, há uma tendência em fazê-los (terceirizá-los) para países 
emergentes, tais como a República Tcheca ou mesmo para o Brasil. Mer-
cados emergentes – com alguma base científica consolidada – passaram a 
integrar o jogo global da indústria de saúde e parecem ser destino crescente 
de investimentos, como será ilustrado na próxima figura.

J&J
IN J&J

CNMCK
IN

MCK
SG

PFZ
SG

MCK
CN

ELI
CN

ELI
SG

NOV
SG ABT

SG

NOV
IN

AMG
IN

GSK
CN

SA
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NOV
CN

ROC
CN

SA
CN

Países Centrais (OCDE) Países Emergentes (BRICs + Cingapura)
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ou
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Figura 6.6. Abertura de novos centros de pesquisa fora da sede da multinacional (amostra-
gem ilustrativa das 10 maiores multinacionais farmacêuticas) 
Elaboração: Prospectiva Consultoria.

Na Figura 6.6, dividimos os países que já têm investimentos em PDI 
consolidados há algumas décadas e de outro lado, países emergentes dos 
BRICs (Brasil, Rússia, Índia, China mais Cingapura). A inserção de Cin-
gapura se justifica, pois tem tido destaque em relação aos investimentos e 
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ambiente para inovação, por isso o movimento da indústria farmacêutica 
naquele país tem sido intenso.

Brasil: políticas públicas para inovação e exemplos de 
atração de Investimentos em Inovação em Saúde

Diante desse cenário de crescente descentralização e competição por 
investimentos em P&D&I, o Brasil tem definido políticas bastante conver-
gentes com as tendências internacionais, embora tenha sido mais eficaz no 
campo científico do que no de inovação empresarial e não tenha sido parti-
cularmente voltadas para a atração de investimento externo. Essas tendên-
cias passaram a se alterar nos últimos anos e alguns casos recentes – tanto 
no campo da saúde humana como em outros – são sinais dessas mudanças.

O Brasil se destaca entre os países em desenvolvimento por dispor – em 
diferentes proporções – de quase todos os pré-requisitos para a atração de 
investimentos em PDI. O país tem um histórico de atração de investimen-
tos externos que remete ao início do século XX, tendo as empresas multi-
nacionais desempenhado um papel essencial no processo de industrializa-
ção do país, sobretudo a partir dos anos 1950. Com poucas exceções, essas 
empresas encontraram um ambiente de negócios amplamente favorável 
no país ao longo da história, sendo que a Constituição de 1988 estabeleceu 
que qualquer empresa constituída no país, seja ela de capital nacional ou 
estrangeiro, é considerada uma empresa brasileira. Na atual conjuntura, o 
Brasil também se destaca entre os países em desenvolvimento na atração de 
investimentos para diversos setores industriais, financeiros e de serviços e 
energia, tendo em 2010 alcançado a marca de US$ 48,5 bilhões.

No campo da proteção à propriedade intelectual, por exemplo, em 1997, 
o Brasil adequou suas leis aos padrões internacionais e, desde então, vem 
investindo na capacitação e melhoraria da gestão do Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (Inpi). 

Quando se compara o Brasil a outros países em desenvolvimento, nota-
-se que do ponto de vista da qualificação humana, existe uma boa base de 
recursos  para o desenvolvimento de atividades de PDI. O país dispõe de 
uma rede de universidades e centros de pesquisa com crescente capacidade 
científica, o que reflete na crescente participação de pesquisadores em 
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publicações indexadas internacionais. De acordo com dados da ISI/Thom-
son Reuters de 2008, 2,63% dos artigos indexados publicados em todo o 
mundo foram de pesquisadores brasileiros. Em 1997, esse total era de 1%. 
Também na formação de mestre e doutores, o Brasil tem alcançada boas 
marcas: em 2009 foram formados 11.368 doutores no país. 

Políticas públicas, direta ou indiretamente relacionadas à promoção da 
inovação, vêm sendo patrocinadas no país nos últimos dezesseis anos, com 
resultados ainda modestos mas com tendências bastante positivas. Esses 
esforços vão da aprovação da Lei de Propriedade Industrial em 1996, à 
criação de fundos setoriais robustos voltados ao financiamento das P&D 
em nove setores da economia, a definição de políticas industriais tendo 
como um dos eixos a inovação (além dos tradicionais focos de aumento das 
produções e exportações), assim como o fortalecimento de instituições de 
fomento à pesquisa (tanto em âmbito federal como estadual), com desta-
ques para a Finep (com orçamento em 2011 de U$ 2,12 bilhões), além das 
leis de fomento à inovação via desonerações fiscais e flexibilização de par-
cerias público-privadas em projetos de P&D&I regulamentadas pela Lei 
do Bem (Lei n.11.196), a Lei da Inovação (Lei n.10.973/04), entre outras.

A Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec), que em sua quarta edição 
mostra um avanço, embora lento, nesse campo: 

[...] é possível afirmar que as oito atividades que apresentaram as maiores 
taxas de inovação no período 2006-2008 são de alta e média-alta intensidade 
tecnológica: automóveis, camionetas, utilitários, caminhões e ônibus (83,2%), 
produtos farmoquímicos e farmacêuticos (63,7%), outros produtos eletrônicos 
e óticos (63,5%), produtos químicos (58,1%), equipamentos de comunicação 
(54,6%), equipamentos de informática e periféricos (53,8%), máquinas e equi-
pamentos (51%) e componentes eletrônicos (49,0%). (Pintec, 2008, p.39)

A taxa de inovação mensurada pela Pintec 2008 mostra um aumento 
significativo de 38,6% no período entre 2006 e 2008, se comparado ao triê-
nio 2003, 2004, 2005 que foi de 33,4%. A diferença relativa, comparando 
entre a Pintec 2003 e 2005, foi de 0,1% e se compararmos a Pintec 2008 
face a 2005, chegamos a 5,2%. Esses números demonstram a evolução em 
termos de mentalidade do empresariado brasileiro, que está cada vez mais 
disposto a inovar.
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Em suma, as transformações socioeconômicas no Brasil, assim como o 
delineamento de uma nova mentalidade em relação aos negócios globais, co-
locam o país em destaque como destino de investimentos em PDI e inovação. 

Vale ressaltar os desembolsos recordes do Banco Nacional de Desenvol-
vimento (BNDES) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), assim 
como a capitalização de Fundações de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp) em todos os estados da federação.

No entanto, apesar de ter todos esses pré-requisitos para se tornar um 
dos países que mais atraem investimentos em inovação no mundo, o volume 
de recursos recebidos pelo país para esse tipo de atividade é ainda modesto 
quando comparado a outros países emergentes e em desenvolvimento. 
Mesmo com quase todas as 500 maiores empresas do mundo atuando no 
país há várias décadas, as iniciativas de transferir para o país áreas relacio-
nadas à PDI ainda são tímidas. Essa constatação torna-se ainda mais grave 
quando se analisa o setor de saúde humana.

A falta de coordenação entre as instituições federais para pôr em exe-
cução uma estratégia de atração de investimentos externos em inovação 
é, frequentemente, apontada como um dos principais gargalos do Brasil 
nessa seara. A questão cultural também aparece como um dos desafios para 
o Brasil poder se inserir mais robustamente nas cadeias internacionais de 
inovação. O país tem uma cultura empresarial ainda bastante arraigada às 
estruturas industriais ou mesmo comerciais. Por outro lado, a academia e 
os centros de pesquisa no Brasil continuam formando quadros com per-
fis estritamente acadêmicos, reforçando, portanto, o gap que separa esse 
mundo das empresas. 

Tomando a área de saúde como exemplo, pelo menos duas iniciativas do 
tema da atração de investimento internacional para P&D&I foram imple-
mentadas com resultados iniciais interessantes. 

Parcerias público-privadas e transferência de tecnologia

As parcerias público-privadas têm em seu cerne a tripla hélice, que é a 
interação entre universidade, indústria e governo, e justamente por conta 
do maior número de atores, envolvem projetos e contratos complexos, de 
difícil coordenação. Entretanto, as PPP são uma tendência global, pois o 
poder de compra do Estado revela-se como um grande indutor do desen-
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volvimento econômico, somado à questão de transferência de tecnologia, 
com particular relevância no campo da saúde. O Brasil avançou nos últimos 
anos nesse campo, como indica a Tabela 6.5.

Tabela 6.5. Parcerias público-privadas em finalização para desenvolvimento de medicamentos.

Laboratórios 
públicos

produtos Parceiros indicação 
terapêutica

FURP Dispositivo Intrauterino – 
DIU

Injeflex Prevenção da 
gravidez

FUNEP + FURP Donepezila Cristália Alzheimer

FUNED Entecavir Microbiológica Antiviral

LAFEPE Micofenolato de Mofetila Nortec/Roche Imunossupressor

IVB Ocreotida Laborvida/Hygéia Acromegalia

LAFEPE Ritonavir Cristália Antirretroviral

LAFEPE Toxina Botulínica Cristália Relaxante muscular

LFM Ziprazidona NPA/Heterodrugs Antipsicótico

Farmanguinos Atazanavir Bristol Myers Squibb Antirretroviral

Fonte: Deciis, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (2010).

Os nove produtos listados na Tabela 6.5 podem representar quase R$ 
200 milhões em compras por ano, o que significaria uma economia para 
os cofres públicos de R$ 40 milhões ao ano. Notemos que o sucesso dessa 
interação é baseado em contratos de mútuo benefício para empresa e para 
o Estado. De um lado, o governo demanda dos parceiros do setor privado 
a transferência de tecnologia, garantindo a compra desses produtos, por 
outro lado, os laboratórios públicos fazem o catch-up e se capacitam cada 
vez mais para fornecer, a custos módicos, os medicamentos para o Sistema 
Único de Saúde que, por sua vez, poupam o erário com aquisição dos mes-
mos produtos.

A transferência de tecnologia é de grande importância no processo de 
catch-up e faz parte das estratégias de desenvolvimento das nações conside-
radas economicamente mais avançadas, porque basicamente há um intenso 
e extenso aprendizado.

Pesquisa clínica

Casos interessantes no campo da saúde que indicam uma crescente inser-
ção do país nas redes de pesquisas internacionais se refere ao crescente volu-
me de pesquisas clínicas envolvendo instituições nacionais e multinacionais.
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Em 2009, o Duke Clinical Research Institute, instituto de pesquisa clí-
nica da Duke University, dos Estados Unidos, formou dentro da Universi-
dade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (Unifesp-EPM) –, 
o Brazilian Clinical Research Institute (BCRI), para ser braço da Duke em 
pesquisa clínica na América do Sul. Esse centro, que ganhou sede própria em 
2010 nos arredores do campus da Unifesp, se juntou a uma rede de 20 outros 
institutos de pesquisa clínica pelo mundo, coordenados pela Duke. Além 
dos Estados Unidos, fazem parte laboratórios no Canadá, na Nova Zelân-
dia, na Austrália, em Cingapura, na Bélgica, na Suécia, no Reino Unido, 
na Índia e na Argentina, sendo que este último é coordenado pelo BCRI.

O objetivo do instituto é colaborar, junto com a Unifesp, para o desen-
volvimento de pesquisas clínicas no Brasil, advogando pelos mais altos 
padrões científicos e clínicos, inclusive pela formação de mão de obra e trei-
namento técnico especializado. Desde a inauguração, o BCRI já realizou 
mais de 20 pesquisas clínicas, além de ter empregado cerca de 30 pessoas, 
dentre elas pesquisadores, médicos e enfermeiros. 

Outro caso relevante é o da farmacêutica suíça Roche. A empresa focou 
claramente seus objetivos no desenvolvimento de um portfólio de produtos 
biotecnológicos, preterindo, inclusive, o modelo tradicional de síntese quí-
mica. Assim, a empresa modificou seu parque industrial global, bem como 
sua rede de pesquisa e desenvolvimento integrada internacionalmente. 

O Brasil logrou aproveitar parte desse movimento no que tange à des-
centralização da pesquisa do grupo. Nesta última, o Brasil ganhou desta-
que para a realização de pesquisas clínicas, gerando intensivas contribui-
ções para o desenvolvimento global de novas drogas. Somente em 2009, a 
Roche investiu no Brasil cerca de R$ 54 milhões para esse fim, envolvendo 
96 estudos clínicos, em parceria com 777 centros de pesquisa e hospitais, e 
um volume de 6 a 7 mil pacientes envolvidos. 

Transferência de tecnologia

Outra frente que tem sido fomentada na Brasil nos últimos anos, e que 
pode vir a ganhar relevância significativa no futuro próximo, é a da transfe-
rência de tecnologia internacional. Um dos casos relevantes é o do Instituto 
Butantan e Sanofi-Pasteur.

A parceria entre o Instituto Butantan, órgão da Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo, e a francesa Sanofi-Pasteur, empresa de vacina da 
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Sanofi-Aventis, para a transferência de tecnologia para a produção de vaci-
nas contra a Influenza pode ser considerada um caso de sucesso e modelo 
para ser replicado.

A parceria teve início em 1999, com acordo de construção de fábrica e 
transferência de tecnologia para a produção de vacina contra a gripe comum, 
com o objetivo de tornar o Brasil autossuficiente e garantir a segurança ao 
seu programa de imunização. A transferência iria ocorrer de modo paula-
tino, durante dez anos, de modo que no primeiro ano o Butantan compraria 
a vacina pronta da Sanofi, e no último ano, o laboratório brasileiro seria 
capaz de produzir a vacina completamente, dominando todo o ciclo tecnoló-
gico. Em uma fase intermediária, a empresa francesa forneceria as cepas do 
vírus, que seriam incubadas, dosadas e finalizadas na planta do Butantan. 

Essa primeira fábrica ficou pronta em 2007, quando se iniciaram as eta-
pas intermediárias de produção. Mas já a partir de 2002, o Butantan come-
çou a envasar as vacinas, fornecidas de modo a granel pela Sanofi. Os inves-
timentos somaram mais de R$ 60 milhões, divididos entre o governo de São 
Paulo e o governo federal. 

Em 2002, emergiu o risco de pandemia da gripe aviária (H5N1), e a 
Organização Mundial da Saúde sugeriu ao Butantan que se colocasse como 
um espaço adequado à produção de vacinas contra gripes pandêmicas, 
sendo o único no Hemisfério Sul com tal tecnologia. Em 2005, foi fechado 
um novo acordo com a Sanofi-Pasteur, para que a planta de vacinas contra a 
gripe comum que estava em construção ganhasse um anexo preparado para 
a produção de vacinas contra gripes pandêmicas. 

Esse adendo significaria investimentos maiores, tanto por parte do 
governo federal quanto do governo estadual, totalizando R$ 100 milhões. 
Em 2009, já no auge da gripe suína (H1N1 ou Influenza A), o Butantan 
começou a produzir a vacina contra esse novo vírus em suas etapas interme-
diárias, com a cepa produzida pela Sanofi, e a encubação, dosagem e envase, 
feitos no laboratório brasileiro. Está previsto para 2012 o domínio completo 
do ciclo de fabricação da vacina contra a gripe A.

Considerações finais

Como foi visto ao longo do artigo, os últimos anos testemunharam uma 
forte alteração do padrão usual das empresas no campo da saúde humana ao 
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definirem suas estratégias de P&D&I. Essas mudanças têm fomentado as 
estratégias de pesquisas abertas, parcerias internacionais, programas con-
juntos entre empresas e governos, assim como uma importante desconcen-
tração geográfica dos investimentos. Tal processo abriu espaço para uma 
crescente participação de países emergentes nas redes de inovação mun-
diais. Países como Índia, China e Irlanda têm se destacado nesse campo.

O Brasil, apesar de ter ingressado nos últimos anos em uma rota no 
campo da inovação de crescente convergência com as tendências mundiais, 
ainda tem logrado atrair poucos projetos, contratos e investimentos inter-
nacionais. Políticas, novos arranjos institucionais e incentivos para inova-
ção têm acarretado efeitos importantes na produção científica e na partici-
pação brasileira nos meios acadêmicos mundiais; mas os investimentos e as 
apostas empresariais estruturadas e robustas em inovação não têm avan-
çado no mesmo ritmo. Neste quesito, o Brasil segue abaixo da média das 
nações emergentes.

Falta ao país também incorporar de forma prioritária os objetivos de 
atração de investimentos de empresas multinacionais internacionais e par-
ticipar das redes internacionais de inovação. Algumas iniciativas foram 
implementadas nos últimos anos, em especial no campo da saúde humana, 
sendo que algumas dessas iniciativas já começaram a produzir efeitos favo-
ráveis. Os instrumentos de PPP no campo da inovação farmacêutica, os 
programas de transferência de tecnologia e a crescente participação do Bra-
sil na rede mundial de pesquisas clínicas são exemplos positivos do poten-
cial e da capacidade desse tipo de estratégia no Brasil. O amplo parque 
industrial do país, a já consolidada presença de multinacionais na economia 
brasileira, o amplo sistema de universidades e centros de pesquisas, além da 
estabilidade econômica, política e institucional são fatores que corroboram 
essas tendências.
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INOVAÇÃO À BRASILEIRA. 

TRÊS ESTILOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO: 
NATURA, MARCOPOLO E EMBRAER

Glauco Arbix
Luiz Caseiro

Desde que as multinacionais existem – e alguns his-
toriadores rastreiam suas primeiras pegadas na atuação fi-
nanceira da Ordem dos Cavaleiros Templários, em 1135 –, 
seus críticos descrevem-nas como bestas vorazes do mundo 
rico. Se existe qualquer verdade nessa acusação, ela está 
desaparecendo rapidamente. Ao mesmo tempo em que a 
globalização abriu novos mercados para empresas dos paí-
ses ricos, também viu nascer um grupo de novas multina-
cionais, ágeis e com dentes afiados, que surgem nos países 
emergentes.(The Economist, 2007)1 

Algumas gigantes vêm da China, outras da Índia. Muitas do Brasil e da 
Rússia. Mas se enganam os que pensam que as novas multinacionais têm 
sua certidão de nascimento restrita aos BRICs. Novas empresas florescem 
por todo o mundo em desenvolvimento, seja na Ásia, na América Latina 
ou na África. Avançam agressivamente pelos mercados emergentes, mas 
também pelos mais sofisticados. Muitas vezes, mostram-se mais sensíveis 
à volatilidade e aos traços próprios de mercados jovens e ainda desconhe-
cidos. Em outras, exibem flexibilidade maior do que as velhas e pesadas 
multinacionais que desenharam o mundo industrial do século passado. Sua 
atuação ainda desafia teorias – como se os países mais pobres estivessem 
fadados a receber, e não a exportar, capitais ou ainda, gerentes, um arco-íris 

 1 Tradução livre dos autores.
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de produtos e serviços, novas espécies de negócio e, em muitos casos, tec-
nologia. A história dessas empresas, em especial o fragmento recente, que 
diz respeito à sua internacionalização, ainda está por ser escrita. E somente 
o será quando as lentes forem trocadas e os paradigmas repensados. O que 
se sabe por ora é que as multinacionais europeias, americanas e japonesas 
não fornecem um molde analítico confiável, que seja capaz de iluminar o 
avanço das novas multilatinas, “tigresas asiáticas” ou “leoas africanas”. 
Nesse caso, contrariando alguns filósofos, a história não se repete como 
farsa, e tampouco como tragédia.

Introdução

Este capítulo trata da internacionalização recente de empresas brasilei-
ras. Seu avanço não se conforma às “escadinhas”, ou sequência de fases, 
como se fossem crianças a perseguir os passos de seus pais. Por isso mesmo, 
lemos com saudável desconfiança a procissão de artigos que realçam as vir-
tudes gerenciais dos brasileiros. Não negamos sua existência, claro. Mas 
ainda aguardamos explicações convincentes para entender o que exata-
mente mudou no Brasil, que sempre foi tratado por ensaios e pesquisas aca-
dêmicas como um país dotado de uma elite fraca, dependente do Estado, 
com baixo ímpeto empreendedor, inapetência para as inovações e temente 
ao risco. 

Com a mesma curiosidade, olhamos para as estratégias das empresas. 
Percebemos aqui que também os esquemas teóricos, baseados na história 
de outros, não conseguem anunciar nem explicar as escolhas. Ao construir 
mapas, detectar destinos e escanear trajetórias, percebemos que, apesar de 
seu peso nos mercados mais próximos, as empresas brasileiras não mostram 
especial apego pela América do Sul – apresentada como seu berço regional; 
parte significativa delas mira, desde os primeiros passos, os mercados mais 
complexos, as economias mais dinâmicas. Não se trata de uma regra abso-
luta. Mas as evidências são muitas para serem ignoradas, como apresenta-
remos neste capítulo.

Estimulados pelos novos dados, sinais contraditórios e até mesmo su-
postos paradoxos, apresentamos também uma síntese da experiência das 
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empresas Embraer, Marcopolo e Natura. Três “pesos pesados” da indús-
tria nacional, que têm muitas de suas qualidades conhecidas, mas nunca 
suficientemente trabalhadas, e que foram escolhidos como referência para 
este trabalho.

A intenção é apresentar e discutir a evolução recente das empresas bra-
sileiras, seu apetite e desejo de competir nos quatro cantos do globo, como 
autênticas transnacionais.

Nova paisagem

Na Índia, a indústria farmacêutica é um dos setores que crescem mais 
aceleradamente, tanto no mercado interno como no externo. Mas ainda que 
as gigantes locais aumentem sua influência pelo mundo afora, as dimensões 
de uma Ranbaxy, Dr. Reddy’s Laboratories ou de uma Cipla, ainda não 
se comparam a uma Johnson & Johnson, Pfizer, Roche, GlaxoSmithKline 
ou Novartis. O mesmo raciocínio pode ser aplicado à Lenovo, que adqui-
riu o negócio de computadores pessoais da IBM; ou à Tata Consultancy 
ou à Wipro. A Alitalia, agora comandada por um grupo russo tampouco 
se equipara àquelas que predominam no setor, como a United, Delta ou 
Air France. A chinesa Haier, que inundou o mundo com uma nova geração 
de linha branca, ainda vive na adolescência, quando comparada a sua irmã 
mais velha e mais experiente, a Whirpool. A sucessão de nomes e marcas 
pode ser enorme e as brasileiras também encontram aí seu lugar de desta-
que, pois a economia e a vida das empresas são dinâmicas – uma verdadeira 
“dança das cadeiras” nos rankings empresariais que começou a chamar 
atenção dos analistas, seja pelos novos ocupantes, seja pela velocidade com 
que ganhavam novas posições, ou mesmo pela voracidade com que engo-
liam concorrentes, nos processos de fusões e aquisições. 

Nos últimos anos, dezenas de empresas de países emergentes passaram 
a frequentar a lista Fortune Global 500, os relatórios do Boston Consulting 
Group, da Accenture, assim como artigos acadêmicos e de revistas espe-
cializadas. Do Brasil, marcam presença gigantes como a Vale, a Petrobras, 
a Embraer, a Marcopolo, a CSN e a Gerdau, assim como empresas com 
liderança regional, como a Natura e a Totvs, ao lado de outras especialistas 
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em nichos de mercado, como a Sabó, a Politec e a Bematech e, após a crise, 
o Itaú, o Bradesco e o Banco do Brasil.

Muitas dessas empresas se beneficiaram do boom de commodities, puxado 
pelo crescimento da Índia e da China. Outras se beneficiaram da formação 
do Mercosul. Todas, porém, aproveitaram o bom momento e desempenho 
da economia brasileira. Neste capítulo, o mais importante é deixar claro 
que não se pode negar que as empresas brasileiras que alcançaram proje-
ção internacional souberam responder positivamente à rápida abertura da 
economia patrocinada pelo governo nos anos 1990. Superaram adversida-
des, repensaram suas organizações, redefiniram estratégias e conseguiram 
modificar as estruturas, de modo a absorver, gerar e multiplicar vantagens 
competitivas (GOLDSTEIN, 2007). Em geral, essas empresas souberam 
escolher as próprias armas para enfrentar o novo padrão de competição que 
tomou forma no Brasil. Muitas superaram suas características familiares ou 
excessivamente provincianas. Todas venceram barreiras burocráticas e tri-
butárias e o uso marginal de tecnologia. Para isso, tiveram de se reinventar 
e adotar estratégias de inovação como meio de sobrevivência. 

Em 2005, estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
já demonstravam que as empresas que inovavam, além de mais produtivas 
e favoráveis às exportações, também cresciam mais rapidamente, pagavam 
melhores salários, valorizavam mais a experiência de seus funcionários e se 
serviam de mão de obra mais qualificada.

Sam Palmisano, chief executive officer (CEO, ou seja, diretor executivo) 
da IBM, prenunciou, logo após a emergência de multinacionais dos países 
em desenvolvimento, que o mundo dos negócios não seria mais o mesmo. 
Diferentemente das filiais criadas à imagem e semelhança das empresas-
-mães, que predominaram no século XX, o mundo agora, afirmou Palmi-
sano, assiste ao surgimento de empresas horizontalmente integradas. E isso 
sem que as novas multinacionais tenham de passar necessariamente pelas 
mesmas fases ou etapas das correlatas francesas, alemãs, inglesas ou ame-
ricanas, que conformaram o mundo das grandes corporações até os dias 
de hoje. 

A vitalidade desse movimento é tão forte que conseguiu desmistificar 
uma serie de previsões pessimistas, que prenunciaram seu esfacelamento 
diante da crise financeira internacional. A tendência detectada antes da crise 
foi sacudida, mas não mostrou sinais de exaustão. No Brasil, após a redução 
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dos fluxos de Investimentos Externos Diretos (IEDs) em 2009, o ritmo e 
a expansão das empresas brasileiras foi retomado rapidamente, acompa-
nhando o desempenho da economia. Nos primeiros nove meses de 2010, 
a soma dos investimentos orientados para aquisições no estrangeiro foi de 
US$ 17 bilhões, o que já representa o segundo maior valor da história e mais 
do que todas as aquisições internacionais realizadas pelas empresas brasi-
leiras ao longo dos anos 1990, como se pode observar no gráfico a seguir. 
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Figura 7.1. IEDs brasileiros.

Fonte: Elaboração dos autores baseada em dados do Banco Central.
*2010: dados apenas para os três primeiros trimestres.

Apenas a partir de 2004 foi possível notar, entretanto, uma nítida e 
inédita aceleração dos investimentos das empresas brasileiras no exterior. 
Nesse período, algumas gigantes como a Petrobras, a Vale, a Embraer, a 
Braskem e a JBS se firmaram como grandes players globais; outras gran-
des, como a Gerdau, a Odebrecht, a WEG, a Coteminas, a Marcopolo, a 
BR Foods, a Votorantim e a Camargo Corrêa, que já ocupavam posições 
de destaque no continente, consolidaram e diversificaram sua internacio-
nalização, caminhando na mesma direção. Todavia, além dessas, inúmeras 
empresas dos mais diversos portes e setores, como tecnologia da informa-
ção, farmacêutica, mecânica e veículos e autopeças, elevaram seu padrão de 
competitividade e ampliaram as atividades no exterior. 
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Não se pode, porém, reduzir as explicações para esse dinamismo apenas 
ao bom momento que vive a economia brasileira, ou mesmo as vantagens 
da baixa taxa de câmbio, que teria facilitado aquisições internacionais. Na 
raiz dessa projeção internacional encontram-se três grandes diretrizes que 
nortearam o lançamento global das empresas: 

• Incorporação das exportações como parte integrante da estratégia de 
crescimento empresarial, passo fundamental para que fossem toma-
das as decisões referentes à inserção nas economias mais dinâmicas.

• Compreensão de que o fortalecimento dos processos de inovação era 
essencial para a sobrevivência em ambientes de economia aberta e para 
a disputa com players importantes, de fatias significativas do mercado 
internacional.

• Existência de um novo ativismo do Estado, que contribuiu para esti-
mular o crescimento acelerado das empresas e das exportações e para 
melhorar as condições de financiamento, tanto no mercado doméstico 
como no apoio à expansão internacional.

Para onde vão as multinacionais brasileiras?

Os mapas a seguir, assim como os dados coletados, permitem-nos con-
cluir que a internacionalização de empresas brasileiras não segue uma rota 
linear, cujo pressuposto seria a utilização de uma base regional – no caso, na 
América do Sul – como plataforma para sua expansão, nem são determina-
das por componentes culturais, como a comunidade linguística. Diferente-
mente, nossa pesquisa revelou que as empresas brasileiras aceitaram o desafio 
de competir nos ambientes mais complexos e diversificados, que são, exata-
mente, aqueles que alimentam e/ou solicitam maior atividade inovadora. 

Segundo os dados do Banco Central, dois terços dos IEDs brasileiros 
são declarados em paraísos fiscais. Esses ativos são muitas vezes mobili-
zados para realizar aquisições em países distantes, nos quais costuma ser 
mais difícil obter sucesso via expansão orgânica e, salvo raras exceções, não 
é possível determinar com precisão seu destino final (Goldstein, 2007). 
Ao desconsiderarmos os paraísos fiscais, vemos que há mais investimen-
tos diretos na Europa e na América do Norte do que na América do Sul e 
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Central (Figura 7.2). De fato, os Estados Unidos são o principal destino em 
volume de investimentos, com US$ 10,5 bilhões, enquanto toda a América 
Latina somada responde por apenas US$ 8,5 bilhões.

Estados Unidos

Espanha

Dinamarca

Argentina

Uruguai

Holanda

Hungria

Resto da América Latina

Áustria

Reino Unido

Resto da Europa

Portugal

México + Canadá

Ásia

África

5.103; 13%
3.521; 9%

2.518; 7%

2.466; 6%

1.827; 5%

1.728; 4%

1.664; 4%

1.353; 4%
1.339; 4%

1.138; 3%

5.208; 13%

10.556; 27%

Figura 7.2. Estoques em bilhões de dólares (excluídos os paraísos fiscais).

Fonte: Elaboração dos autores baseada em dados do Banco Central do Brasil.

Essa preferência pelos mercados mais avançados e, em especial, pelo 
norte-americano, já se manifestava nos primeiros passos do processo de 
internacionalização das empresas brasileiras. Em um trabalho pouco 
conhecido, Guimarães (1986) demonstrou que entre 1965 e 1982 o inves-
timento direto das empresas brasileiras nos países desenvolvidos, cor-
respondia a 64% do total para o período. Obviamente existiam variações 
setoriais, e as empresas de metalurgia e processamento de alimentos con-
centravam seus investimentos na América Latina, enquanto os setores de 
equipamentos elétricos, têxtil, exploração de petróleo e bancos preferiram 
outros mercados.

Contudo, dada a dificuldade em se determinar o real destino da maior 
parte dos IEDs atualmente, nosso trabalho procurou identificar a locali-
zação das subsidiárias das empresas brasileiras. Esse exercício foi reali-
zado detalhadamente para 88 multinacionais de diversos setores (Figuras 
7.3 e 7.4). 
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Certamente, há limitações em nossa pesquisa, pois: (i) não há dados dis-
poníveis sobre os valores investidos por cada empresa, em cada destino; (ii) 
a amostra trabalhada não representa necessariamente o conjunto de empre-
sas com investimentos no exterior, pois embora atinja cerca de 10% desse 
total, concentra-se nas empresas mais internacionalizadas, selecionadas por 
meio de diversos estudos acadêmicos e reportagens especializadas. Entre-
tanto, acreditamos que o exercício é útil, uma vez que nos permitiu captar 
características importantes da internacionalização dos principais grupos 
brasileiros.

O resultado visual desses mapas é muito distinto do esperado em um 
mapeamento dos IEDs. Como se sabe, parcela significativa dos investi-
mentos brasileiros concentra-se em torno de poucas grandes empresas pro-
dutoras de commodities, especialmente a Petrobras, a Vale, a Gerdau e mais 
recentemente, a JBS Friboi (Fundação Dom Cabral, 2007). Não se trata, 
evidentemente, de menosprezar o papel dessas empresas para a economia 
brasileira. O mapeamento, porém, ao mostrar o número de empresas de 
cada setor em cada região do globo enfatiza justamente um aspecto pouco 
estudado do recente processo de internacionalização, ao revelar o envolvi-
mento de um crescente número de empresas de setores de média-alta e de 
alta intensidade tecnológica que buscam o mercado externo como forma de 
elevar seu padrão de competitividade.

Um primeiro dado que chama atenção é que o país que atrai maior 
número de multinacionais brasileiras são os Estados Unidos, com 59 
empresas contra 51 na Argentina. Essa preferência pelo mercado norte-
-americano questiona as interpretações que identificam a América Latina 
como área preferencial de atuação das multinacionais brasileiras. 

Ao observarmos o mercado europeu, verificamos que Portugal perde 
em número de subsidiárias brasileiras para o Reino Unido, e que a Alema-
nha também tem grande destaque, contrariando os argumentos da prefe-
rência por um acesso facilitado pela língua. No valor dos IEDs declarados, 
a Espanha ocupa a primeira posição entre os europeus enquanto Portugal é 
apenas o sétimo destino. No extremo oriente, um significativo número de 
empresas realiza esforços para atuar no mercado chinês, que já é o quinto 
principal destino das multinacionais brasileiras, em número de subsidiá-
rias. Quase a totalidade dessas subsidiárias foi aberta na última década, 
sendo que 26% das empresas da amostra já estão com os pés na China. A 
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despeito do peso do fator cultural e da comunidade linguística, é possível 
concluir que o padrão de destino das multinacionais brasileiras, em todos os 
continentes, revela uma preferência pelo ingresso nos maiores e mais dinâ-
micos mercados. 

É possível ainda notar que, enquanto a América Latina e África são os 
alvos preferenciais de um maior número de empresas dos setores de enge-
nharia, mineração e têxtil, um maior número de empresas dos setores de 
TI, química, mecânica e veículos e autopeças têm preferência por marcar 
presença nos mercados dos Estados Unidos, na Europa e no Leste Asiático. 
Outro indicativo de que quanto mais intensivo em conhecimento o setor 
em questão, maior é sua busca por mercados mais competitivos.

Em sentido mais amplo, esse mapeamento também questiona, a partir 
do caso brasileiro, a validade da abordagem gradualista que pressupõe que 
as empresas se internacionalizam primeiro nos países mais próximos geo-
gráfica e culturalmente, como forma de diminuir os riscos e a insegurança 
dos empresários e gestores, para depois almejarem mercados mais distantes. 
No caso brasileiro, as principais multinacionais do país não seguem neces-
sariamente esse padrão quando o assunto é a instalação de subsidiárias.

Novo ativismo do Estado

É importante registrar claramente o viés pró-crescimento e de apoio à 
internacionalização do governo brasileiro, que incorporou formalmente 
a internacionalização das empresas como um dos objetivos da política 
industrial. 

Enfatizar a importância do papel desempenhado pelo Estado não implica 
deslocar as empresas da posição de principais agentes desse processo. A 
intensificação da internacionalização teve seu impulso inicial na década de 
1990, quando não existia nenhum tipo de política especial de estímulo. 

Ainda hoje, a maior parte dos esforços de internacionalização das empre-
sas é realizada sem ajuda direta do Estado. Entretanto, em vários casos esse 
suporte tem sido essencial.

Com o retorno das políticas industriais no Brasil a partir de 2004, o 
incentivo à internacionalização das empresas entrou oficialmente na pauta 
governamental. Em 2004, o Ministro do Desenvolvimento Luis Furlan 
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afirmou que “a meta do governo é chegar até o fim do mandato com pelo 
menos dez transnacionais brasileiras em operação” (Jornal Valor Econô-
mico, 2004). Em setembro de 2005, o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) financiou pela primeira vez uma aquisição 
no exterior por uma empresa brasileira, disponibilizando US$ 80 milhões 
para o frigorífico JBS/Friboi comprar a subsidiária argentina da norte-
-americana Swift (Além; Cavalcanti, 2005, p.43-76).

Entre 2005 e 2009, o BNDES despendeu – via empréstimos e subscrição 
de ações – mais de US$ 8 bilhões para o setor frigorífico, dos quais ao menos 
US$ 4,5 bilhões estiveram implicados diretamente na internacionalização 
dos grupos JSB e Bertin – que no mesmo período tiveram sua fusão também 
financiada pela instituição. Graças a esse apoio financeiro, a JBS adquiriu 
diversos frigoríficos dos Estados Unidos, da Austrália e da Itália, tornando-
-se a maior processadora de proteína animal do mundo (www.bndes.gov.br).

A imensa maioria dos recursos do BNDES implicados diretamente na 
aquisição de empresas no exterior foi destinada ao setor frigorífico. Para 
outros setores são conhecidas apenas algumas operações, de valores signifi-
cativamente menores – porém importantes –, como os empréstimos de US$ 
80 milhões para a Itautec (TI) comprar a companhia americana Tallard em 
julho de 2007; de US$ 17 milhões para a Bematech (TI) comprar a também 
americana Logic Control em março de 2010; e de US$ 7,5 milhões para 
a Eurofarma concluir a compra da argentina Quesada Farmacêutica em 
junho de 2010 (www.bndes.gov.br). 

O fato de o BNDES destinar a maior parte de seus investimentos de 
internacionalização a um setor pouco intensivo em conhecimento, e, por-
tanto, com reduzido potencial de transformação do parque produtivo bra-
sileiro, tem sido alvo de diversos questionamentos, inclusive nossos (Arbix; 
Caseiro, 2010, p.A14), que consideram positiva a recente inflexão da polí-
tica industrial brasileira e sua decisão de apoio à internacionalização, mas 
destacam a necessidade premente de priorizar as iniciativas ligadas à ino-
vação e tecnologia, de modo a romper parte da dependência brasileira do 
universo das commodities. 

Entretanto, é preciso reconhecer também que há diversos outros 
mecanismos, diretos e indiretos, por meio dos quais o Estado estimula o 
crescimento de multinacionais brasileiras atualmente. Ainda no âmbito 
do BNDES, foi graças ao financiamento concedido a outros países (com 
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apoio da diplomacia brasileira), que as construtoras Norberto Odebrecht, 
Camargo Corrêa e Andrade e Gutierrez – a despeito de seu know-how acu-
mulado durante décadas – têm resistido à concorrência chinesa na América 
Latina e Angola (Folha de São Paulo, 8 mar. 2010). Como contrapartida, 
o banco chega a exigir que no mínimo 35% do valor desembolsado para o 
financiamento das obras seja gasto na exportação de produtos brasileiros 
(Sennes; Mendes, 2009).

Em outra chave, o Estado apoia, via atuação conjunta do BNDES e da 
Petrobras (no caso da Braskem), a formação de grandes grupos privados. 
De fevereiro de 2005 a fevereiro de 2010, o banco participou com pelo 
menos US$ 10 bilhões de financiamento para a consolidação de grandes 
empresas no mercado doméstico, de diferentes setores, inclusive alguns 
de maior potencial inovador, como a Braskem, a Totvs e a Aché labora-
tórios. Ao responder por essa estratégia, o presidente do Banco, Luciano 
Coutinho, afirmou que “está de acordo com a política industrial permitir o 
desenvolvimento de atores globais brasileiros, com escala mundial” (Valor 
Econômico, 22/9/2009). 

Além disso, um rápido levantamento na Bovespa mostra que o BNDES é 
sócio de ao menos 18 multinacionais brasileiras de diferentes setores (Tabela 
7.1). Em 2009, o banco abriu uma empresa de participações em Londres, 
a BNDES Limited, com o objetivo de facilitar as aquisições de ativos no 
exterior por empresas brasileiras (O Estado de São Paulo, 17/11/2009). As 
multinacionais brasileiras também têm aproveitado os crescentes desem-
bolsos do banco – que ultrapassaram R$ 150 bilhões entre julho de 2009 e 
junho de 2010 – para ampliar suas operações e ganhar, assim, mais muscu-
latura para competir no exterior. Os juros cobrados pelo banco chegam a 
ser cinco vezes mais baratos do que a média do mercado.

A internacionalização da Petrobras – uma empresa de capital misto, 
mas sob controle estatal – e os impactos de suas atividades sobre a econo-
mia brasileira, em termos de investimentos produtivos, de P&D (Pesquisa 
e Desenvolvimento) e na mobilização de fornecedores, também têm sido 
crescentes. 

Além do BNDES e da Petrobras, outras instituições ligadas à adminis-
tração pública, como o Banco do Brasil e a Agência de Promoção de Expor-
tações e Investimentos (Apex), também estão envolvidas com o apoio às 
atividades multinacionais das empresas brasileiras. 
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Tabela 7.1. Fatia do BNDES as multinacionais brasileiras.

Setor/Empresa % Setor/Empresa %

Aeronáutica Papel & Celulose

Embraer 5,05 Fibria (Aracruz) 40,33

Alimentos Klabin 20,25

JSB Friboi 22 Química

Mafrig 14,7 Braskem** 42**

Eletromecânica Siderúrgica

Metalfrio 7,59 CSN 3,83

Metal-Mecânica Gerdau S.A. 7,23

Tupy 35,77 Têxtil

Lupatech 11,45 Coteminas 10,35

Indústrias Romi 7,13 TI

Mineração Bematech 8,22

Vale 6,71 Totvs 6,52

Autopeças Transportes

Ioschpe-Maxion 24,44 ALL Logística 19,24

Fonte: Bovespa e empresas.
**Para Braskem: BNDES + Petrobras

Com foco principalmente em pequenas e médias empresas, a Apex defi-
niu em 2007 o apoio à internacionalização como uma de suas três principais 
metas. Atualmente, a instituição conta com seis “Centros de Negócios” 
localizados em Miami, Pequim, Dubai, Moscou, Varsóvia e Havana, onde 
as empresas brasileiras, além de contar com suporte logístico, podem alugar 
escritórios para servirem como uma primeira base comercial no exterior. 
Segundo o site da instituição, há hoje mais de 150 empresas que utilizam 
esse expediente. A Apex também pode atuar em conjunto com a diploma-
cia brasileira para negociar a entrada de empresas em mercados de difícil 
acesso. Em 2009, por exemplo, negociou a primeira instalação de uma mul-
tinacional farmacêutica no mercado cubado, a brasileira EMS. 

Apesar dessas medidas, fundamentais para o sucesso internacional de 
algumas empresas, os estímulos estatais à construção de atores globais 
ainda têm muito que avançar, principalmente tendo em vista o que fazem 
economias concorrentes a brasileira, como as da China (Luo; Xue; Han, 
2010, p.68-79) e Índia (Pradhan, 2007).
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Iniciativa empresarial

O terceiro ponto que gostaríamos de apresentar diz respeito ao progres-
sivo aumento da competitividade e do empreendedorismo das empresas 
brasileiras. Após a abertura econômica, no início da década de 1990, muitas 
empresas passaram paulatinamente a adotar padrões de competitividade 
internacional, modernizar seus processos de gestão, melhorar a qualidade 
de seus produtos e serviços e perseguir cada vez mais a inovação em todas as 
etapas de suas operações. Essas mudanças permitiram que muitas empre-
sas incorporassem as exportações em suas estratégias de crescimento – e 
superassem uma cultura empresarial orientada para o mercado interno – 
e se preparassem para uma expansão mais arrojada no mercado externo. Esta 
seção mostra como internacionalização e a inovação caminham lado a lado.

A rápida e agressiva emergência das multinacionais brasileiras encon-
trou suporte nesses quatro processos que atuam de maneira articulada e 
interdependente, que se desenvolveram em meio a um ambiente econô-
mico qualitativamente distinto do passado, tanto no âmbito interno quanto 
externo.

Para ilustrar esse terceiro ponto, selecionamos três experiências de 
internacionalização que obedeceram estratégias distintas, mas que ajudam 
a compreender os passos que as empresas brasileiras estão dando e os desa-
fios que elas têm pela frente.

As empresas escolhidas são a Embraer, a Marcopolo e a Natura. Cada 
uma com sua própria história. A Embraer é hoje uma das maiores fabrican-
tes de aviões do mundo, e luta pela liderança no segmento de jatos regionais. 
Sua trajetória mostra o esforço de capacitação e gestão que procurou desen-
volver ao se debruçar no design de seus aviões e na formação e gerencia-
mento de uma rede internacional de fornecedores de altíssima qualidade. A 
Marcopolo, uma das lideranças mundiais do setor de ônibus, se expandiu 
com base em sua engenharia de fabricação e a partir de parcerias que celebra 
para acessar novos mercados e reprocessar novas técnicas e tecnologias. E 
a Natura, uma empresa dinâmica que se encontra entre as quinze maiores 
fabricantes de cosméticos do mundo, que mantém um processo inovador de 
distribuição e vendas e se consolidou como liderança regional na América 
do Sul. Seus passos, porém, sugerem ambições maiores, como a abertura de 
uma loja no centro de Paris e o início de produção fora do Brasil. 
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Embraer: inovação aberta avant la lettre

A Embraer é talvez o mais conhecido exemplo latino-americano do 
modelo de desenvolvimento que os países do leste asiático popularizaram 
no mundo, ou seja, de como o suporte estatal, a parceria entre institutos 
tecnológicos e empresas e a orientação para inovação e internacionalização 
podem atuar em conjunto para promover de modo eficaz a transformação 
da estrutura produtiva nos países em desenvolvimento. 

No caso da Embraer, assim como ocorreu com as principais indús-
trias aeronáuticas em todo o mundo, o suporte estatal foi fundamental 
para o seu surgimento e crescimento. Entretanto, a mão do Estado jamais 
seria suficiente para garantir seu sucesso atual. A internacionalização da 
Embraer, concebida num sentido mais amplo, que envolve a integração em 
cadeias produtivas internacionais e a obtenção de tecnologias no exterior 
(MATHEWS, 2002), se deu desde o seu surgimento e também teve papel 
fundamental ao permitir à Embraer o desenvolvimento de novos produtos.

A Embraer foi criada em 1969 como uma sociedade de economia mista, 
sob controle do Estado, que ainda concedeu isenções fiscais para estimular o 
capital privado a participar do que era considerado um empreendimento de 
alto risco. Não por acaso, foi instalada em São José dos Campos, em um ter-
reno vizinho ao Centro Técnico Aeroespacial (CTA), cedido pelo governo 
federal, que também transferiu para o quadro da empresa 150 engenheiros 
e técnicos ligados ao centro e os projetos das aeronaves Bandeirante e Ipa-
nema que ali já haviam sido desenvolvidos. Além disso, a Embraer teve 
sua produção garantida por uma década ao receber, em seus primeiros dois 
anos de vida, encomendas públicas de 80 aviões Bandeirantes, 50 Ipanemas 
e 112 Xavantes, estes últimos produzidos sob licença da italiana Aermacchi 
(Goldstein, 2002, p.97-115).

A Embraer também contou com a tecnologia e a parceria da Aermac-
chi para o desenvolvimento do caça militar AMX, mediante previsão de 
compra de 187 aeronaves pela Força Aérea Brasileira (FAB) e 39 pela Força 
Aérea Italiana, em 1981. Essa parceria internacional representou um sig-
nificativo ganho em termos de capacitação tecnológica para a Embraer e 
sua equipe de engenheiros, que ao final do projeto passaram a dominar as 
diversas etapas da fabricação de jatos, o que foi fundamental para o sucesso 
recente da empresa (Miranda, 2007).
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A primeira subsidiária no exterior nasceu em 1979, com a instalação de 
uma unidade comercial e de suporte técnico em Fort Lauderdale, Flórida. 
A presença nos Estados Unidos colocou a Embraer em maior proximidade 
com alguns de seus principais fornecedores e clientes e com as principais 
tendências de mercado permitindo a incorporação de novos conhecimen-
tos produtivos. Além disso, facilitava a adequação às exigências da Fede-
ral Aviation Administration (FAA), um passaporte fundamental para a 
entrada nos maiores mercados do mundo (Vasconcellos et al., 2008).

Em 1982, o Bandeirante já respondia por um terço do mercado norte-
-americano de aviões de 10 a 20 assentos. A alta capacidade de design dos 
engenheiros da Embraer e os baixos custos das aeronaves, aliados aos finan-
ciamentos que o BNDES e o Banco do Brasil ofereciam aos seus clientes, 
fizeram com que o processo de expansão da empresa continuasse acelerado 
no início da década de 1980, mesmo com a América Latina em crise. Nesse 
período, a Embraer desenvolveu ainda dois modelos de sucesso internacio-
nal. Primeiro foi o turboélice de treinamento militar, o Tucano (EMB 312), 
que possuía um conjunto de soluções técnicas inovadoras e foi inicialmente 
encomendado pela FAB e posteriormente pelos governos da Grã-Bretanha, 
da França, do Egito, do Iraque e de vários países da América Latina.

Em 1983, a empresa abriu a segunda subsidiária no exterior, sediada em 
Paris, com o objetivo de oferecer suporte técnico para os clientes na Europa, 
Oriente Médio e Norte da África. Em 1985, a Embraer lançou o Brasília 
(EMB-120), com capacidade para trinta passageiros e sistema de pressuri-
zação desenvolvido pela própria empresa, construído com base em modi-
ficações no projeto do Bandeirante, e que devido a sua maior flexibilidade 
e velocidade de cruzeiro elevada, chegou a dominar um terço do mercado 
mundial para as aeronaves de 30 a 40 assentos (Goldstein, 2002).

Ao final da década de 1980, entretanto, com a retração da demanda mun-
dial, o governo brasileiro decidiu interromper o programa Finex do Banco 
do Brasil, que financiava as compras dos clientes internacionais da empresa. 
No mesmo período, o desenvolvimento de um novo turboélice de alto valor 
tecnológico, o CBA-123, realizado com a Argentina, não alcançaria sucesso 
devido à falta de um modelo de negócio eficaz para o projeto, o que aumen-
tou a crise da empresa e a fez rever seu processo produtivo.

Apesar da elevada capacidade técnica acumulada, fruto de investimen-
tos em P&D, em recursos humanos e de seu processo de internacionaliza-

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   163Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   163 05/05/2011   23:41:1505/05/2011   23:41:15



164 RICARDO UBIRACI SENNES • ANTONIO BRITTO FILHO (ORGS.)

ção, a Embraer passou a operar com prejuízos cada vez mais elevados no 
início da década de 1990, e sua dívida atingiria a cifra de US$ 1 bilhão em 
1994, ano em que foi privatizada. 

Após a privatização, a empresa avançou em modernização e adotou nova 
estrutura organizacional, com investimentos de vulto em TI e a criação de 
diretorias específicas para cada um dos projetos de aeronaves, que passaram 
a funcionar como células semiautônomas na empresa. O resultado foi a oti-
mização do processo de aprendizagem e maior agilidade para o desenvolvi-
mento dos novos projetos (Vasconcellos et al., 2008). A reestruturação da 
empresa elevou sua produtividade e diminuiu sensivelmente o tempo de fa-
bricação do Brasília, que caiu de dezesseis para nove meses (Goldstein, 2002).

No entanto, uma das principais inovações da Embraer começou a ser 
gestada um pouco antes da privatização, durante o projeto do ERJ-145, um 
jato voltado para a aviação comercial e com capacidade de transporte de até 
cinquenta passageiros. Trata-se da constituição e gestão de uma rede inter-
nacional que transformou alguns de seus principais fornecedores em parcei-
ros de risco. Junto a esse processo, a empresa também incorporou a partici-
pação de seus clientes na concepção das novas aeronaves. Como fruto desse 
sistema, a família do EJR-145 tornou-se um dos principais sucessos comer-
ciais da Embraer, com mais de 1.100 aviões entregues até 2009, levando-a à 
liderança mundial no mercado de jatos regionais de passageiros. 

Nessa nova forma de gestão do desenvolvimento do produto, a parce-
ria começa ainda na fase do pré-projeto, quando fornecedores e clientes de 
todo o mundo participam do processo de definição das principais caracte-
rísticas das aeronaves. Foi graças às informações obtidas dessa maneira que 
a empresa modificou, no início da década de 2000, o posicionamento das 
turbinas na família conhecida por EMB-170/190, com capacidade para até 
122 passageiros (Goldstein, 2002).

Além da captação de tendências, as parcerias levaram a empresa a ampliar 
a integração de suas áreas de atuação, em especial as de pesquisa e desen-
volvimento. A Embraer, como coordenadora geral dos projetos, tornava-se, 
assim, a principal beneficiária da integração internacional das trajetórias de 
P&D de seus fornecedores. O desenvolvimento do EJR-145 contou com a 
participação de 350 fornecedores (95% eram estrangeiros) e, desses, qua-
tro eram parceiros de risco, ou seja, cofinanciaram o projeto (Vasconcellos 
et al., 2008). Esses mecanismos foram fundamentais para oxigenar todo o 
sistema de inovação da empresa (Miranda, 2007) e podem ser considerados 
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como uma das primeiras experiências bem-sucedidas de Open Innovation, 
antes mesmo da disseminação desse conceito por Henri Chesbrough (2003). 

O sucesso dos novos jatos comerciais impulsionaria ainda mais sua inter-
nacionalização. Em 1999, um consórcio de empresas francesas – incluindo 
Dassault, Aerospatiale/Matra,Thomson-CSF e Snecma – adquiriu 20% 
das ações ordinárias da Embraer, possibilitando uma maior solidez finan-
ceira à empresa e gerando novas oportunidades de capacitação tecnológica, 
especialmente no segmento militar.2 No ano seguinte, realizou um IPO na 
bolsa de Nova York (Nyse) e inaugurou seus primeiros escritórios comer-
ciais na China e em Cingapura. Em 2002, foi a vez da primeira fábrica na 
China, em Harbin, próxima a Pequim, destinada a fabricação da família de 
jatos EJR-145. Nesse mesmo ano, o jato executivo Legacy foi certificado 
pela FAA abrindo um novo mercado para a empresa, que aumentaria ainda 
mais sua presença no segmento de jatos executivos com o lançamento da 
família Phenom e do Lineage 1000.

Em dezembro de 2004, a Embraer passou a controlar a Indústria Aero-
náutica de Portugal (Ogma) – destinada à manutenção de aviões e a presta-
ção de serviços aeronáuticos – e ampliou constantemente os investimentos 
no país. Em 2011, a empresa espera inaugurar duas novas plantas indus-
triais no país, voltadas para a fabricação de estruturas complexas de aero-
naves e de materiais compósitos, fundamentais para que a Embraer possa 
produzir aeronaves mais ágeis e competitivas. 

Além desse investimento, a empresa ampliou sua rede de centros de ser-
viços nos Estados Unidos, na Europa e na China, montou um centro de 
serviços de treinamento em Cingapura e, em 2008, iniciou a construção de 
sua primeira fábrica nos Estados Unidos, em Melbourne, Flórida.

A Embraer é hoje uma empresa verdadeiramente global. É a terceira 
maior fabricante de aviões do mundo em entregas anuais, disputa a lide-
rança no mercado de jatos regionais com a canadense Bombardier e tem 
praticamente metade de seu capital (47%) negociado na Nyse. Em 2009, 
76% de sua receita tiveram origem nos mercados norte-americano, europeu 
e do leste-asiático, os mais dinâmicos e exigentes do mundo, atestando mais 
uma vez seu elevado padrão de competitividade (Figura 7.5).

 2 O interesse das gigantes europeias pela Embraer estava muito ligado às perspectivas de de-
senvolvimento do projeto de um caça brasileiro, como o previsto pelo Programa F-X, que 
ainda permanece no papel. No final de 2006, as empresas europeias se desfizeram da maior 
parte de seus ativos.
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Figura 7.5. Distribuição das receitas da Embraer.

Fonte: Embraer.

A relação entre internacionalização e inovação é de mão-dupla para a 
empresa. Maior internacionalização gera maior fluxo de conhecimen-
tos, que exigem da empresa maiores investimentos em P&D e inovação. 
Segundo levantamento realizado pelo Departament of Business, Innova-
tion & Skills do Reino Unido, a Embraer foi, em 2007, a terceira empresa 
que mais investiu em P&D no Brasil, totalizando £131 milhões (US$ 206 
milhões), o equivalente a cerca de 5% de seu faturamento (Fapesp, 2010).

O projeto de Internacionalização da Embraer nunca teve a liderança 
regional como alvo. Por se tratar de uma indústria de alta tecnologia e de 
elevados custos de produção, a empresa buscou, desde o início, informação 
e tecnologia junto a fornecedores e clientes nos ambientes mais complexos 
e dinâmicos. O recente aumento de sua presença na América Latina acom-
panha o desempenho do continente.

Os investimentos no exterior tão pouco impediram que a empresa per-
seguisse a ampliação de suas operações no Brasil, onde se beneficia de valio-
sas fontes de financiamento ligadas ao BNDES. Além disso, a Embraer é 
um ótimo exemplo de como a internacionalização pode ser benéfica para o 
país de origem. Embora 97% de sua receita seja oriunda de mercados exter-
nos e 40% de seus ativos encontrem-se no exterior, 94% de seus empregos 
estão no Brasil (Jornal Valor Econômico, outubro de 2010).
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Os benefícios para o país, entretanto, vão além da geração própria de 
receita, empregos qualificados e tecnologia, estendendo-se para toda a 
cadeia produtiva. A empresa também atraiu alguns de seus principais for-
necedores estrangeiros para o território nacional (Miranda, 2007) e abriu 
caminho para que alguns de seus fornecedores nacionais também se inter-
nacionalizassem (Jornal Valor Econômico, 31/8/2010).

Entretanto, os desafios de um player global nunca cessam. O mercado 
de jatos regionais na última década foi duramente atingido pela crise de 
2008-2009, e apesar das dificuldades, outras empresas, como a japonesa 
Mitsubishi e a russa Sukhoi, assim como a chinesa Comac, ensaiam sua 
entrada nesse mercado, na tentativa de quebrar o duopólio formado pela 
Embraer e Bombardier (http://www.defenceweb.co.za/), o que significa 
maior competição. 

Uma das respostas formuladas pela empresa, além do aprimoramento 
de aeronaves, reside na diversificação de seus produtos, especialmente no 
segmento de aviação executiva e militar, além da ampliação do portfólio de 
prestação de serviços aeronáuticos. Na área de defesa, o mais novo projeto 
é a aeronave de transporte militar e reabastecimento KC-390, que será a 
mais pesada já produzida pela empresa, com capacidade para transportar 
até 19 toneladas. O projeto encontra-se atualmente na fase de seleção de 
fornecedores e espera-se que gere mais de quatorze contratos de transfe-
rência de tecnologia com empresas estrangeiras (Jornal Valor Econômico, 
22/9/2010). Apesar disso, o cargueiro já tem unidades encomendadas pela 
FAB e pela Força Aérea da República Checa, de Portugal, do Chile e da 
Colômbia (Jornal Valor Econômico, 13/9/2010).

A experiência da Embraer torna mais transparente as relações entre ino-
vação e crescimento da empresa. Seu sistema de operação em rede, além 
de estimular um alto fluxo de conhecimento e informação, fundamentais 
para o design de suas aeronaves, viabilizam um processo intenso de apren-
dizagem que só é internalizado graças à qualidade de seu corpo técnico e 
gerencial. 

Os mecanismos de open innovation desenvolvidos pela empresa ensinam 
que seu sucesso – que contou e ainda conta com forte suporte estatal – está 
ligado às fontes de seu próprio dinamismo empresarial e dos estreitos laços 
que mantém com seus parceiros, fornecedores e clientes ao redor do mundo.
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Marcopolo: design, tecnologia e joint-ventures

Diferentemente da Embraer, a Marcopolo se firmou inicialmente como 
uma líder regional, via exportação, para na sequência expandir-se em mer-
cados mais distantes (Rosa; Rhoden, 2007). No entanto, hoje a maior parte 
de suas receitas e investimentos internacionais não se localizam na Amé-
rica do Sul e até mesmo sua primeira subsidiária estrangeira foi instalada 
na Europa, por razões que fogem a simples expansão gradual da atividade 
exportadora. Destaca-se também no caso da Marcopolo, assim como no da 
Embraer, que a atividade inovadora sempre esteve intimamente ligada ao 
processo de internacionalização, seja como causa ou como consequência. 

A Marcopolo teve uma trajetória de expansão rápida, marcada por 
diversas inovações técnicas desde os primeiros anos de vida. Foi fundada 
em 1949 em Caxias do Sul, dedicando-se inicialmente à fabricação de car-
rocerias de ônibus de madeira, em um trabalho artesanal que exigia cerca de 
três meses para a conclusão de um único produto. A primeira mudança veio 
em 1952, quando a empresa foi uma das primeiras a fabricar carrocerias a 
partir de estruturas de aço, trazendo leveza e resistência aos seus veículos. 
No início dos anos 1960, firmou seu primeiro contrato de exportação para 
o Uruguai.

Ao longo das décadas de 1960 e 1970, expandiu suas exportações para 
toda a América do Sul e iniciou a expansão no continente africano, pri-
meiro em Gana, depois na Nigéria. Exportou tecnologia para a montagem 
de ônibus na Venezuela e no Equador e ganhou diversos prêmios pelas ino-
vações introduzidas no design de seus produtos (ROSA, 2006). Ao mesmo 
tempo em que cresciam as exportações, a empresa também ampliava suas 
operações no Brasil, abrindo subsidiárias em São Paulo e no Rio de Janeiro 
e novas fábricas em Betim, Minas Gerais, e Caxias do Sul, Rio Grande 
do Sul. 

A ambição de crescimento, desde essa época, foi acompanhada pela 
sucessiva diversificação dos produtos, incluindo o lançamento de linhas 
de micro-ônibus (1972), de ônibus articulado (1978) e elétrico (tróle-
bus/1979). Em 1984, foi a primeira a fabricar no Brasil o ônibus high-deck, 
com o piso mais alto e bagageiro ampliado (Stal, 2007).

Em 1986, uma delegação da empresa visitou fábricas no Japão para 
aprender as mais avançadas técnicas de gestão do mundo. Em 1988, como 
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sinal do aprendizado, a Marcopolo começou a exportar um micro-ônibus 
especial, o S&S, para os Estados Unidos. 

Em 1991, enquanto a maioria das empresas enfrentava dificuldades 
diante da abertura da economia, a Marcopolo abria sua primeira fábrica no 
exterior, em Coimbra, Portugal. A escolha por Portugal, no entanto, não se 
deveu somente pela proximidade cultural e linguística. Mais do que isso, 
a experiência foi marcada pela tentativa de buscar no exterior um padrão 
mais elevado de competitividade. Além de ser porta de entrada para o mer-
cado europeu, Portugal era também uma fonte de acesso à tecnologia das 
principais montadoras europeias de ônibus. 

Apesar de ter encerrado suas atividades em 2009, a fábrica em Portugal 
serviu como um laboratório para incorporação da tecnologia dos fabrican-
tes europeus, principalmente por meio do acesso a novos fornecedores e 
componentes que não existiam no mercado brasileiro. Essa experiência da 
Marcopolo trouxe inovações para seus produtos e novos desafios para seus 
fornecedores nacionais. Graças ao que aprendeu, seus veículos tornaram-se 
capazes de competir em todo o mercado mundial (Rosa, 2006). 

Nas sucessivas experiências de internacionalização, a Marcopolo pautou 
seu desempenho pela excelência de sua tecnologia, P&D e flexibilidade na 
adaptação de seus ônibus à demanda de seus clientes. Sua internacionaliza-
ção produtiva ganhou força com a instalação de uma nova fábrica na Argen-
tina, em 1998. Essa unidade, entretanto, não conseguiria resistir à crise de 
2001 que sacudiu o país. Somente em 2007, a Marcopolo voltaria a ope-
rar na indústria argentina, ao adquirir 33% da empresa de capital chileno 
Metalpar Argentina. Antes disso, porém, a empresa mostrou seu apetite 
empreendedor ao instalar novas unidades produtivas ao redor do mundo.

Em 1999, adquiriu a empresa mexicana Ômnibus Integrales S.A. pro-
curando atender o mercado coberto pelo Nafta. Na sequência firmou uma 
joint-venture com a Mercedes Benz em Monterrey (A Marcopolo tem 74% 
do negócio). A Mercedes entrou com a tecnologia do chassi e a Marcopolo 
com a da carroceria, sendo de responsabilidade da nova empresa a comer-
cialização do produto completo. Em 2008, a fábrica produziu 3.214 ônibus, 
tornando-se líder do mercado mexicano (Tabela 7.2).

Em 2001, instalou novas fábricas na Colômbia e na África do Sul, em 
ambos os casos o principal emulador foram projetos de modernização do 
transporte coletivo desenvolvidos por prefeituras locais, que embutiam 
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exigências de nacionalização da produção. No caso da Colômbia, o projeto 
ocorreu em Bogotá e também teve grande peso na decisão de entrar no país 
a possibilidade de exportação com tarifas reduzidas para os demais países 
do Pacto Andino. Nesse projeto, a Marcopolo avançou reproduzindo a 
estratégia de cooperação com empresas líderes locais. No caso colombiano, 
a escolhida foi a Superbus. A Superpolo nasceu com capacidade de fabrica-
ção de 2 mil ônibus/ano, ou seja, mais de um terço do mercado colombiano.

Na África do Sul, a Marcopolo se introduziu por meio de uma parceria 
com a Scania, voltada para atender demanda da prefeitura de Pietesburg. 
Concluído o projeto, a empresa brasileira comprou uma fábrica da Volvo 
em Johanesburgo, onde trabalha em parceria com grandes fabricantes de 
chassis que são suas principais clientes. Como na Argentina, quase a totali-
dade dos componentes continuava a ser fabricada no Brasil e apenas a mon-
tagem era realizada no local. 

A partir de 2002, entretanto, a empresa começou a aumentar a produção 
no exterior com a progressiva substituição da exportação das peças fabri-
cadas no Brasil, especializando-se no desenvolvimento de fornecedores no 
exterior e na exportação de sua tecnologia e know-how. Nesse ano, a empresa 
deu seu primeiro passo na China, ao fechar um acordo para a venda de car-
rocerias desmontadas a uma joint-venture entre a fabricante italiana de 
chas sis Iveco e a chinesa CBC, na cidade de Changzson. O contrato, que 

Tabela 7.2. Produção da Marcopolo por país.

País 2003 2008 2009 2010*

Brasil** 10.682 16.019 13.522 17.000

Índia – – 2.517 6.000

México 1.687 3.214 1.510 1.500

Colômbia 1.475 747 600 700

Argentina – 570 464 600

África do Sul 399 569 280 500

Egito – 0 207 500

Portugal 119 162 58 –

Total 14.362 21.456 19.158 26.800
Fonte: Marcopolo. 
*Para 2010, estimativas feitas em agosto. 
**Para produção no Brasil estão excluídas as carrocerias desmontadas para exportação.
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envolvia transferência de tecnologia da Marcopolo, foi encerrado antes 
do final previsto para 2007. Como compensação, a Marcopolo ganhou 
o direito de instalar uma fábrica de componentes na cidade de Jiangyin, 
próxima a Pequim. Porém a produção de ônibus para o mercado chinês, o 
maior do mundo, está condicionada a formação de uma joint-venture com 
uma empresa local e a Marcopolo afirma que ainda não conseguiu encon-
trar um parceiro confiável.3

A expansão internacional teve um novo impulso a partir de 2006, quando 
a empresa buscou ingressar em outros grandes mercados emergentes que 
puxavam o crescimento global. Sua estratégia, mais uma vez, consistia em 
realizar joint-ventures com líderes nacionais: na Índia associou-se ao Grupo 
Tata e na Rússia, à Ruspromauto. 

A gigante indiana foi convencida a firmar uma joint-venture no interior 
de seu próprio país após seus representantes visitarem as instalações das 
fábricas da Marcopolo no Brasil e atestarem sua elevada competitividade. 
A parceria possibilitou à empresa brasileira uma rápida penetração no mer-
cado indiano: apesar da criação recente (2009), a fábrica indiana respondeu 
em 2010 por 60% da produção da Marcopolo no exterior e por 23% de sua 
produção total. Na Tata-Marcopolo tudo é produzido localmente e apenas 
a tecnologia de gestão e design é exportada do Brasil. A Tata fornece os chas-
sis e é responsável pela comercialização (Stal, 2007). A parceria ao mesmo 
tempo que representa a maior oportunidade de negócio internacional que 
a empresa já teve, também é sua operação mais arriscada uma vez que 
envolve inevitavelmente transbordamentos tecnológicos a uma empresa 
que é maior do que ela. 

Na Rússia, a Marcopolo entrou com 50% na construção de duas fábricas. 
A empresa tinha grandes expectativas com relação ao mercado local, tanto 
pelo tamanho quanto pelas elevadas taxas anuais de crescimento. Contudo, 
a crise parou a economia do país e desfez as expectativas mais positivas. A 
forte recessão somada à ausência de crédito paralisou completamente as ati-
vidades na Rússia, onde a nova empresa aguarda sinais de melhoria do mer-
cado. O mesmo modelo de entrada seria reproduzido com êxito no Egito 
em 2008: 49% de uma joint-venture com a líder local, a GB Auto. 

 3 Depoimento dado por Rubens De La Rosa, executivo da empresa, durante a Conferência 
Five-Diamond, realizada na Fundação Dom Cabral, Nova Lima, Brasil, em agosto de 2009.
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Com produção instalada em oito países e exportações destinadas a mais 
de cem, a Marcopolo é hoje uma empresa com cobertura global, que detém 
40% do mercado brasileiro e 7% do mundial. É também exportadora de tec-
nologia e possui um modelo de internacionalização que é, acima de tudo, 
pragmático e flexível. 

Com o objetivo de ampliar continuamente sua fatia do mercado inter-
nacional, a Marcopolo já adotou diversas estratégias de entrada, incluindo 
investimentos greenfields e aquisições. Todavia, nos últimos anos, a empresa 
tem privilegiado as joint-ventures com parceiros que mantém forte presença 
nos mercados nacionais, o que permite absorção rápida de tecnologia e 
know-how local. Redes de fornecedores e associações agressivas, com cam-
peões locais ou nacionais sustentam a excelência da Marcopolo no design e 
nas tecnologias de montagem de suas carrocerias. 

Natura: inovação em rede

A Natura foi fundada em 1969 pelo jovem economista Antônio Luiz 
Seabra. À época, Seabra era gerente de um laboratório de cosméticos, o Bio-
nat, de propriedade de Pierre Berjeaut, um esteticista francês que vivia em 
São Paulo. A sociedade com o filho de Berjeaut, Jean Pierre, permitiu que 
a empresa aproveitasse as fórmulas do laboratório Bionat para desenvolver 
seus primeiros produtos para tratamento de rosto, corpo e cabelos. 

No ano seguinte, no entanto, quando contava com apenas sete funcio-
nários, a parceria foi desfeita, e a Natura passou a desenvolver os próprios 
produtos, baseados em extratos herbáceos e compostos marinhos. Em 
1972, a empresa contratou Anísio Pinotti, um químico industrial que pos-
suía experiência no setor de cosméticos. Ele se tornou o responsável pela 
condução das pesquisas da Natura até o início da década de 1990 (Ghoshal 
et al., 2002). 

Nesses primeiros anos, o faturamento da empresa era insuficiente para 
permitir qualquer projeto de expansão, o que só viria a mudar em 1974, 
quando Seabra se associaria a Yara Pricoli para fundar a Pró-Estética, a 
empresa responsável pelo desenvolvimento da estratégia de vendas dire-
tas da Natura. Nesse mesmo ano, a nova empresa já contava com o tra-
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balho de setenta consultoras,4 todas treinadas por Pricoli. O novo modelo 
de vendas firmou-se e evoluiu. A Natura, com seus produtos baratos, mas de 
qualidade, viu seu faturamento saltar de US$ 53 mil em 1973 para US$ 3 
milhões em 1979, ano em que já contava com o trabalho de mil consultoras 
(Nakagawa, 2008).

A partir de então, o rápido crescimento da empresa atraiu outros em-
preendedores, como Guilherme Leal e Pedro Passos, que constituíram 
negócios complementares com os sócios da Natura. Entre as novidades, 
a Eternelle e a Meridiana, que ficaram responsáveis pela distribuição dos 
produtos em outros estados brasileiros, e a L’Arc en Ciel, liderada por Pri-
coli, que desenvolvia perfumes e maquiagens.5 Esta última, além de diver-
sificar o portfólio de produtos, passou também a produzir para outras em-
presas o que sustentou um processo de aprendizagem organizacional para a 
produção em larga escala (Nakagawa, 2008). Em 1986, o “sistema Natura”, 
composto dessas quatro empresas, já gerava uma receita de US$ 100 mi-
lhões/ano, mesmo com o baixo crescimento e a crise que atingia o país.

As primeiras tentativas de internacionalização da Natura se deram em 
1982, com exportações para o Chile por meio de um distribuidor terceiri-
zado. No ano seguinte, a empresa tentou entrar em Miami por intermédio 
da marca Numina; cinco anos depois firmou parceria com um distribuidor 
na Bolívia. Essas tentativas, sem êxito, levaram a empresa a abrir mão do 
mercado norte-americano e manter operação low profile nos demais países. 
Embora o modelo de vendas diretas funcionasse muito bem no Brasil, a 
Natura enfrentava dificuldades para replicá-lo em outros países (Lima et 
al., 2008, p.19-28).

Além disso, a participação dos sócios da Natura em diversas empresas 
complementares terminou por gerar conflitos de prioridades e de interes-
ses entre eles. Em 1988, quando Jean Pierre deixara o negócio, para evi-

 4 A Natura denomina “consultoras” os vendedores – cuja imensa maioria é do sexo femini-
no – “de porta em porta” de seus produtos, que recebem apenas um percentual das vendas 
concretizadas. O modelo já era adotado no Brasil pela Avon há mais de uma década (Lima et 
al., 2008).

 5 Seabra tinha resistência em incorporar perfumes e maquiagens ao portfólio da Natura por 
querer manter sua marca ligada apenas à imagem de cosméticos com propriedades terapêu-
ticas para a pele.
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tar maiores conflitos, os demais sócios decidiram fundir as operações do 
sistema Natura em torno de uma única empresa. A medida também fun-
cionou como uma forma de preparação para a abertura econômica que se 
anunciava. O resultado foi a criação da maior companhia de cosméticos de 
capital nacional, com faturamento anual de US$ 170 milhões. 

Cientes do potencial de crescimento que possuíam nas mãos, os sócios 
da Natura aproveitaram a oportunidade para reorganizar a empresa. Bus-
caram conhecimento para isso com a contratação de diversos profissionais e 
consultores que já haviam trabalhado para grandes multinacionais do setor, 
como a Procter & Gamble, Unilever e Johnson & Johnson. Criaram um 
escritório central para a empresa, reduziram em 15% o número de funcio-
nários, deram mais liberdade para cada gerente de área desenvolver as pró-
prias metas e realizar um planejamento estratégico de longo prazo (Naka-
gawa, 2008).

Também intensificaram a profissionalização dos métodos de gestão, 
com o aumento do esforço de inovação e a retomada do processo de inter-
nacionalização. Nesse período, a Natura contratou o executivo francês Phi-
lippe Pommez como diretor de pesquisas. Pommez, doutor em química 
pela Sorbonne, havia sido vice-presidente da matriz da Johnson & Johnson. 
Hoje, Pommez é o vice-presidente de internacionalização da empresa e um 
dos principais responsáveis por sua subsidiária francesa (Jornal Valor Eco-
nômico, 12/4/2005).

Foi após a contratação de Pommez que a Natura lançou algumas de suas 
principais famílias de produtos, como a Simbios em 1991, a Chronos, em 
1992 e a Mamãe e Bebê, em 1993. Em 2000, seria a vez da linha Ekos, um 
dos atuais carros-chefes da companhia, que utiliza exclusivamente princí-
pios ativos extraídos da biodiversidade brasileira.

A importância da inovação para o sucesso da Natura não cessaria mais 
de crescer. Em 1990, 10% de sua receita tinha origem na venda de produtos 
criados nos dois anos anteriores. Em 2009, esse percentual chegou a 67,5%, 
revelando uma alta dependência da atividade inovadora. Os gastos em 
P&D também foram crescentes. Recentemente, a Natura resolveu reduzir 
o alto número de lançamentos anuais para concentrar os esforços de ino-
vação e de vendas nos produtos mais relevantes (Frederick; Vasconcellos, 
2008). Ainda assim, a quantidade anual de novos produtos é extremamente 
elevada (Tabela 7.3).

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   174Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   174 05/05/2011   23:41:1505/05/2011   23:41:15



INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO BRASIL 175

Tabela 7.3. Atividade inovadora da Natura.

2006 2007 2008 2009

P&D (R$ milhões) 87,8 108,4 103 111,8

P&D (% do Faturamento) 3,2 3,4 2,8 2,7

Novos produtos (un.) 225 183 118 103

Participação das inovações na receita (%)* 58,3 56,8 67,5 67,5

Fonte: Natura.
*Percentual da receita dos produtos lançados nos últimos 2 anos sobre a receita total.

Em 2001, a Natura inaugurou um novo complexo industrial em Caja-
mar; três anos depois ingressou na Bovespa. Em 2005, superou a Avon e 
atingiu a liderança do mercado de cosméticos brasileiro, chegando a 520 mil 
representantes e um faturamento de US$ 1,3 bilhão, com um crescimento 
médio de 16,4% a.a. durante quinze anos (NAKAGAWA, 2008). De 2005 
a 2009, a Natura continuou crescendo rapidamente, atingindo 1 milhão de 
consultoras ao redor do mundo – 170 mil no exterior – e um faturamento de 
US$ 2,4 bilhões. 

A empresa revela, portanto, uma capacidade de crescimento constante 
que perpassa tanto períodos de bonança quanto de crise econômica. Essa 
alta taxa de crescimento, entretanto, nunca a levou à acomodação. Ao con-
trário, só pode ser obtida graças à constante renovação de seus produtos, 
sustentada por uma P&D própria, pelo empreendedorismo expansionista 
de seus executivos e por seu sistema de vendas diretas que possui diversas 
peculiaridades, entre elas a de atrair um grande número de vendedoras que 
buscam complementar a renda durante os períodos de crise.

Também a partir da década de 1990, quando iniciou sua fase mais ino-
vadora, a Natura obteve sucesso em seu processo de internacionalização. 
Em 1994, abriu centros de distribuição próprios na Argentina e no Peru, 
que desenvolveram um intenso programa de treinamento para as vendedo-
ras e inseriram um plano de recompensas para a gerência pelo sucesso das 
operações. O mesmo modelo foi replicado com êxito no Chile em 2002. 
Em 2004, foi criada uma nova sede corporativa em Buenos Aires, que 
ficou responsável pelas operações nos países da América Hispânica (Lima 
et al., 2008).

Em 2005, no entanto, teve início seu mais ambicioso projeto internacio-
nal: a entrada no mercado francês – o mais competitivo do mundo para o 
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setor. Essa escolha, longe de se limitar a um desejo de expansão, foi susten-
tada por uma visão estratégica de alavancagem de sua P&D. 

Essa mudança fez parte de um projeto de separação relativa das ativida-
des de pesquisa e desenvolvimento, no qual pesquisadores orientaram-se 
para um planejamento de médio e longo prazos, voltando-se para a obten-
ção de inovações radicais, ao mesmo tempo em que as equipes de desenvol-
vimento podem concentrar-se no curto prazo e no cumprimento do plano 
anual de lançamento de novos produtos. Para otimizar seu potencial ino-
vador, as atividades de pesquisa começaram então a ser alocadas em áreas 
mais intensivas em conhecimento. Essa foi a principal razão para a instala-
ção da subsidiária francesa (Frederick; Vasconcellos, 2008).

Além de contar com um centro de P&D, a subsidiária europeia tam-
bém teve uma estratégia comercial distinta. Prevendo dificuldades para a 
realização do sistema de vendas diretas na França, a Natura abriu uma loja 
própria em Paris com o objetivo de possibilitar aos clientes experimenta-
rem seus produtos. Hoje, além da loja, a empresa possui uma rede de 1,7 
mil consultoras no país, embora ainda não tenha encontrado a forma mais 
adequada de promover sua expansão. 

A estratégia de abertura de uma “loja sensorial” seria reproduzida no 
México e, em 2007, no mercado colombiano (Lima et al., 2008). Em ambos 
os países, as atividades ainda são incipientes e a empresa estuda modifi-
car sua estratégia de distribuição. Atualmente, a participação do mercado 
externo representa cerca de 7% do faturamento da Natura, e a empresa tem 
buscado novas estratégias para uma penetração mais veloz no exterior, 
como o estabelecimento de parcerias com empresas locais e, recentemente, 
com a fabricação terceirizada de produtos no exterior (Jornal Valor Econô-
mico, outubro de 2010).

Apesar da internacionalização de parte de sua P&D e do início de pro-
dução no exterior, é no Brasil que a quase totalidade do valor de seus pro-
dutos é agregada e onde se encontra a maioria de seus profissionais qualifi-
cados. Seu principal laboratório está localizado em Cajamar, junto à fábrica 
da empresa, e conta com cerca de 250 pesquisadores. Em 2007, a Natura 
inaugurou uma nova fábrica em Benevides, no Pará, de modo a aproximar-
-se ainda mais do ecossistema amazônico. Nesse mesmo ano, adquiriu um 
terreno de 300.000 m2 no interior do Polo Tecnológico Ciatec 2, em Cam-
pinas, para instalar seu futuro e mais moderno centro de P&D. A empresa 
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também já obteve a aprovação de um empréstimo de R$ 35 milhões do 
BNDES para a empreitada, que prevê originalmente a acomodação de tre-
zentos pesquisadores (Jornal Valor Econômico, 30/4/2007).

Ainda em 2007, criou o Programa Natura Campus, que busca estreitar 
os laços com os principais centros universitários do país. Existem hoje mais 
de 250 grupos de pesquisa cadastrados voluntariamente na iniciativa, que 
já recebeu cerca de cem propostas de cooperação universidade/empresa. 

Se por um lado a Natura é reconhecida como exemplo de empreende-
dorismo e inovação brasileira e possui uma intensa relação material e sim-
bólica com a biodiversidade nacional, por outro, uma de suas forças está 
jus tamente na estreita ligação que sempre manteve com fluxos de conheci-
mento internacionais. 

No início, a empresa surgiu quase como um spin off de um laboratório 
comandado por um esteticista francês. Nos anos 1990, reestruturou sua 
atividade gerencial e de P&D contratando diversos profissionais altamente 
qualificados de multinacionais do setor. Na década atual, novamente, foi 
buscar na França a renovação de sua atividade inovadora. A Natura, ao com-
binar P&D com uma rede de vendedoras que atinge praticamente todos os 
estratos sociais, é um dos mais ricos exemplos de como a inovação e interna-
cionalização podem ser combinados com um leve aroma brasileiro.

Conclusão: a perseverança e a inovação

Inovação é uma atividade de encruzilhada, em que varias visões se encon-
tram. É também trabalho de paciência, muito investimento em recursos 
humanos, engenharia, pesquisa e, claro, uma dose de ousadia e criatividade. 

Os três casos que expusemos revelam caminhos e estratégias diferentes, 
assumidas por empresas que atuam em áreas muito distintas, permeadas de 
armadilhas, obstáculos e, principalmente, fortes concorrentes. 

A Embraer é exemplo de como uma empresa que nasceu e foi acalentada 
em berço de ouro, superprotegida, conseguiu alçar voo próprio. O suporte 
do Estado, que continua forte e até mesmo insubstituível, foi reposicionado 
no mosaico de novos recursos da empresa, criados e desenvolvidos na fase 
pós-privatização. A Embraer, assim reequilibrada, desenvolveu muscula-
tura própria, bebeu do conhecimento da sua rede de fornecedores, estabe-
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leceu parcerias para amenizar risco e passou a voar alto. Uma experiência 
de inovação aberta, antes mesmo de a prática ser disseminada e conceitual-
mente consolidada. 

A Marcopolo, terceira maior fabricante de ônibus do mundo, exporta 
seus veículos para mais de cem países e mantém sua ascensão com a insta-
lação de fábricas em outros oito países. À excelência e flexibilidade de sua 
engenharia de fabricação somou-se um processo de design, baseado em pes-
quisas, contato com consumidores e fornecedores. Diversificação e malea-
bilidade no atendimento da demanda levaram a empresa a montar uma 
linha de produção sob medida. Foi assim que a Marcopolo ganhou polpuda 
fatia do mercado saudita, ao desenvolver um ônibus com teto removível, 
destinado a atender os muçulmanos que faziam peregrinação à Meca, de 
modo a eliminar eventuais obstáculos (no caso, o teto) entre os fiéis e Deus. 
No Chile, os ônibus produzidos foram mais altos e estruturados com aço 
inoxidável de modo a evitar a corrosão das minas de cobre. Esse atendi-
mento particularizado deu à Marcopolo uma vantagem praticamente imba-
tível diante de seus concorrentes. Todavia, foi na criação de seu modelo de 
negócios que a Marcopolo comprovou a presença da inovação em seu DNA 
empresarial. O sucesso da internacionalização de suas atividades reside na 
celebração de acordos de parceria com grandes players locais, regionais ou 
mesmo globais, como no caso do grupo indiano Tata. Com isso, a Marco-
polo acelera sua fixação, tem acesso às peculiaridades do mercado em que 
pretende atuar, compartilha riscos e custos e diminui, portanto, as chances 
de erro. Não por acaso, em vários momentos, a Marcopolo é tratada como a 
Embraer do mundo dos ônibus.

A Natura, por sua vez, abraçou os cosméticos “ecoamigáveis”, baseados 
na biodiversidade brasileira. Perfumes, cremes, desodorantes, produtos 
para os cabelos, mãos e corpo são vendidos diretamente de porta em porta 
ou de cliente em cliente. Somente no Brasil, a Natura mantém uma rede 
com mais de meio milhão de representantes e emprega diretamente cerca de 
5 mil funcionários. A empresa tem reputação de oferecer ótimas condições 
de trabalho. Já foi classificada pelo Monitor Group como “a empresa brasi-
leira mais inovadora”. A revista Forbes afirmou que a Natura era a empresa 
mais “desejada do Brasil”. Mais de 90% de suas vendas ocorrem em terri-
tório brasileiro, o terceiro maior mercado do mundo no setor, assim como 
grande parte de seus seiscentos produtos, que se baseiam intensamente 
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em P&D. Inovação em seu campo de batalha significa, ao mesmo tempo, 
possibilidade de crescimento e de sobrevivência. No universo dos cosmé-
ticos, as empresas que não inovam, modernizam e diversificam permanen-
temente seus produtos dificilmente sobrevivem. A Natura é uma empresa 
altamente dependente da inovação e cerca de dois terços de sua receita anual 
provém da venda de produtos melhorados ou desenvolvidos nos últimos 
dois anos. Além de inovar constantemente na qualidade e confiabilidade de 
seus produtos, na Natura a inovação também ocorre na rede distribuidora, 
em seu sistema de treinamento e gestão de seus funcionários e representan-
tes. Uma das grandes empresas mundiais na área de cosméticos, a Natura 
é líder nacional e regional. Caminha hoje em dia para a internacionaliza-
ção de sua P&D, de modo a se aproximar dos centros criadores da moda, 
do gosto, das tendências que delineiam esse mundo. Pacientemente, pois, 
como revelado por sua experiência, insucessos permeiam sua trajetória, 
assim como as lições que adquirem significado apenas para empresas que 
conseguem e querem aprender. 

No Brasil, a experiência dessas três empresas mantém similaridades e 
enormes diferenças. A Embraer foi beneficiada pelos ventos governamen-
tais ao ser escolhida, em outras eras, como um national champion. Superou 
as marcas de origem e hoje brilha pelos céus do mundo. A Marcopolo e a 
Natura têm os pés na iniciativa privada desde o primeiro momento. Obe-
deceram a insumos distintos e, cada uma a sua maneira, se aventuram pelo 
mundo. O peso da estrutura familiar em seu processo decisório e as dissen-
sões entre associados não foram tomados como intransponíveis. Geraram 
lideranças, souberam alocar seus recursos humanos e obter deles o melhor 
para a empresa. Perseveram, enfim. 

O que as une é a inovação para além da ousadia e inventividade. As três 
cuidaram carinhosamente, algumas vezes de maneira intuitiva, do motor-
zinho que as mantém vivas e diferentes das demais. 

Estariam por isso com seu futuro garantido? Claro que não, pois como 
a experiência nacional e internacional insiste em nos ensinar, o sucesso é 
sempre o pior conselheiro. 
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PARTE 3 

INOVAÇÃO NO BRASIL:
COMPARAÇÕES E CASOS DE SUCESSO
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Como discutido na Parte 2, a descentralização da pesquisa e desen-
volvimento tem se tornado realidade para países como o Brasil. De fato, a 
IBM Research foi concebida para se instalar no Brasil em junho de 2010. 
O primeiro capítulo escrito por Claudio Pinhanez e Fábio Gandour, ambos 
cientistas da IBM, retrata os percalços da instalação física de um laboratório 
de grandes dimensões no Brasil bem como analisa os critérios de seleção 
para tal escolha. Os pontos positivos sobre o potencial científico do Brasil 
tratado na Parte I também são homologados por Pinhanez e Gandour, o 
que por sua vez, pode ser determinante para a escolha de um país sediar um 
importante laboratório de P&D, porém eles decidiram relatar as dificulda-
des brasileiras. As dificuldades observadas vão desde aspectos macroeco-
nômicos, como juros altos, até a questão da violência urbana para escolha 
geográfica da instalação do laboratório.  

Eduardo Emrich Soares em seu grande esforço como presidente da 
Fundação Biominas, que promove e desenvolve negócios de biotecnologia 
e biociências no país, nos detalha como o mercado global em biociências é 
promissor, não obstante é também a nova fronteira do conhecimento da 
indústria farmacêutica. No Brasil, o setor vem ganhando espaço nos planos 
governamentais de fomento a P&D e também pelas empresas, sejam elas 
nacionais ou multinacionais. 

Nesse sentido, a Fundação Biominas vem mapeando os interesses dos 
seus associados e tendências setoriais de forma a desenhar estratégias para 
que a biociência se torne também uma plataforma internacional do Brasil 
não só do ponto de vista da pesquisa científica, mas também no desenvolvi-
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mento de negócios. Em se tratando de fronteira do conhecimento, a sinergia 
entre academia, empresas e fornecedores de serviços implica diretamente 
na competitividade global. De um lado, o ambiente universitário com seu 
potencial científico, as empresas em dirimir estrategicamente seus investi-
mentos e, por outro, o governo que precisa estabelecer um ambiente favo-
rável aos investimentos nessas áreas.

De diferentes formas, a IBM Research no Brasil e a Fundação Biomi-
nas têm em comum, na essência, investir na inovação. Isso implica assumir 
riscos, dialogar com o governo e buscar parcerias com universidades – em 
outra palavras, potencializar a sinergia entre os atores da inovação.
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8
OPORTUNIDADES, INCENTIVOS E DIFICULDADES 

NA ATRAÇÃO E ESTABELECIMENTO 
DE LABORATÓRIOS DE PESQUISA NO BRASIL: 

O CASO DA IBM RESEARCH-BRASIL

Fábio Gandour 
Claudio Pinhanez

Introdução

Em 7 de junho de 2010, a International Business Machine Corporation 
(IBM) divulgou a decisão de criar, no Brasil, um novo laboratório da sua 
divisão de pesquisas, a IBM Research. Trata-se de um laboratório de grande 
porte, cujos objetivos são tornar-se uma referência na criação de tecnologia 
e ciência mundialmente, e produzir um impacto significativo nos negócios 
da IBM Brasil e na IBM Corporation. Este texto pretende compartilhar 
as análises feitas, os argumentos considerados e as lições aprendidas ao 
longo do processo que resultou no anúncio de decisão tão significativa para 
vários segmentos da sociedade brasileira e, em especial, para a comunidade 
científico-tecnológica.

Se fosse realizada posteriormente, esta narrativa correria o risco de cobrir 
apenas os momentos gloriosos. Optamos nesta contribuição, contudo, por 
focalizar o entendimento dos tópicos mais importantes do processo. Desde 
os pensamentos iniciais na direção de estabelecer uma presença da IBM 
Research no Brasil até o momento do anúncio da decisão de se criar um 
laboratório de pesquisa, selecionamos os aspectos que nos pareceram os 
mais relevantes e que podem agregar valor real a entidades que se encon-
trem diante de decisão igual ou semelhante.

Para compreender melhor o processo de decisão e de instalação de um 
laboratório de pesquisas de grande porte no nosso país, começamos este 
capítulo com uma descrição do contexto particular do caso, discutindo a 
estrutura da IBM Research e do seu recente processo de globalização. Nas 
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duas próximas seções, examinaremos alguns dos argumentos com os quais 
nos deparamos durante o processo, a favor e contra a constituição de um 
laboratório de pesquisa no Brasil. Por exemplo, o fato de o Brasil graduar 
mais de 10 mil doutores por ano (20% da cifra dos Estados Unidos) é, com 
certeza, um ponto bastante positivo para iniciativas nacionais de pesquisa. 
Por outro lado, o arcabouço legal vigente para a proteção da propriedade 
intelectual pode ser considerado inadequado para a atração de grandes 
investimentos de P&D (Pesquisa & Desenvolvimento). Essas e várias outras 
considerações, incluindo incentivos fiscais e políticas de governo, serão 
apresentadas e discutidas, de forma concisa, devido às limitações de espaço.

Prosseguimos com a exposição sobre processo específico do laboratório 
da IBM Research no Brasil, que ilustra de modo realista as diversas eta-
pas, dificuldades e alternativas exploradas ao longo do processo de decisão 
tomado pela IBM Research. As alterações sucessivas nos temas centrais 
do laboratório exemplificam bem o quanto esse processo envolve um alto 
grau de flexibilidade e de sensibilidade de seus diversos atores. Neste caso 
específico, o laboratório, ao ser anunciado, tinha, como áreas centrais, as 
pesquisas em recursos naturais, em tecnologia para eventos de grande porte 
(como a Copa do Mundo e as Olímpiadas), e em microeletrônica de senso-
res e dispositivos, com ênfase em packaging. 

Concluiremos este capítulo descrevendo os principais desafios operacio-
nais que temos encontrado ao longo de nosso trabalho para estabelecer de 
fato o laboratório e com uma discussão das perspectivas futuras. É evidente 
que a trajetória seguida pela IBM no Brasil é única, mas acreditamos que 
tal relato tem um valor importante, na medida em que a literatura, descre-
vendo casos de decisão de implantação de laboratórios, é bastante limitada.

Na elaboração deste texto, preocupamo-nos em manter o relato sem-
pre conectado mais aos fatos do que às suas interpretações. Ainda assim, 
cumpre-nos ressaltar que é inevitável o entendimento dos fatos segundo 
uma ótica que, às vezes, tem um componente pessoal.

A IBM research

O processo de criação de um novo laboratório de pesquisa para a IBM 
no Brasil tem como contexto fundamental a existência e as práticas da divi-

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   186Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   186 05/05/2011   23:41:1605/05/2011   23:41:16



INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO BRASIL 187

são de pesquisas da IBM Corporation, que é a IBM Research. Nesta seção, 
pretendemos fazer uma introdução básica ao histórico, os valores e as prá-
ticas da IBM Research, com o intuito de clarificar o contexto das decisões 
mais importantes durante o processo de instalação do laboratório. É evi-
dente que, por se constituírem em fator cultural próprio da IBM, esses ele-
mentos poderão estar ausentes nas decisões tomadas por outras empresas, 
gerando, portanto, alternativas e modelos de laboratórios e de relações com 
os parceiros governamentais e privados.

A IBM Research é uma peça fundamental da IBM na sua estratégia de ser 
uma das maiores empresas de tecnologias para negócios no mundo. Apesar 
de ter 3 mil funcionários no mundo todo, a IBM Research representa menos 
de 1% dos 400 mil funcionários da IBM, e faz parte da grande estrutura de 
P&D da IBM que consome cerca de US$ 6 bilhões por ano, visando a criar 
um diferencial competitivo para os produtos e serviços da IBM. Contudo, 
a IBM Research se diferencia do resto da companhia, e mesmo dos centros 
de desenvolvimento da IBM, na busca também por excelência científica.

O primeiro laboratório de pesquisa da IBM foi fundado em 1957 por 
T. J. Watson, o homem que construiu a IBM moderna, a qual funcionava 
dentro da Columbia University, em Nova York. Em 1961, o laboratório 
mudou-se para o seu atual quartel general, no subúrbio da cidade, em um 
prédio de linhas arrojadas arquitetado por Eero Saarinen. Aos poucos, a 
IBM Research foi criando laboratórios em novas áreas e, no início de 2010, 
contava com oito laboratórios, sendo três nos Estados Unidos – em Alma-
den, Califórnia; em Yorktown Heights, Nova York (incluindo o campus de 
Cambridge, Massachusetts); e em Austin, Texas. Tinha ainda laborató-
rios em Zurique, na Suíça; em Haifa, em Israel; em Tóquio, no Japão; em 
Pequim, na China; e na Índia, com dois campi, em Déli e Bangalore.

As áreas de atuação da IBM Research são quase tão diversas quantos os 3 
mil funcionários, e incluem, além de Ciência da Computação e Engenharia 
Elétrica, as áreas de Ciência dos Materiais, Matemática, Física, Química, 
Ciências Comportamentais, Ciência de Serviços, Biologia, Geologia e Neu-
rologia Computacionais, Economia e Finanças, Administração e Processos, 
entre outras. É neste espaço, de escopo semelhante a uma universidade, que 
convivem virtualmente os mais de 3 mil membros da IBM Research, dos 
quais um número significativo é PhD formado pelos melhores programas 
de doutorado do mundo. 
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Dois valores fundamentais norteiam, na prática, as atividades des-
ses cérebros: a busca por excelência científica e o impacto disso na IBM. 
A participação na comunidade científica e a publicação acadêmica dos 
resultados são componentes essenciais do processo de pesquisa da IBM 
Research desde a sua fundação, atestada por cinco prêmios Nobel concedi-
dos a seus integrantes, seis Turing Awards (o Nobel de computação), nove 
US National Medal of Technology e cinco US National Medals of Science, 
além de inúmeras outras honrarias. Saíram da IBM Research tecnologias 
de profundo impacto no mundo em que vivemos, como o Fortran, o banco 
de dados relacional, a tecnologia Risc, o disco Winchester, o Microdrive e o 
uso de semicondutores baseados em Germanium.

No entanto, é exatamente a bem-sucedida polarização do pesquisador 
entre excelência científica e impacto no negócio da empresa que melhor 
caracteriza o valor da IBM Research para a IBM. A expressão mais básica 
desse impacto é o portfólio de patentes da IBM, um dos maiores do mundo, 
e em constante crescimento – em boa parte devido ao trabalho da IBM 
Research. A IBM lidera, desde 1992, o ranking de empresas com maior 
número de patentes concedidas nos Estado Unidos, e obteve 4.914 patentes 
em 2009. O negócio de venda e licenciamento de sua propriedade intelectual 
(principalmente patentes) gera em torno de US$ 1 bilhão de lucro por ano.

 Todavia, na IBM Research, o impacto nos negócios vai muito além 
de criação de patentes. Da sua fundação até a década de 1970, a divisão de 
pesquisas focava, essencialmente, a tecnologia para computadores e seus 
componentes eletrônicos. Com a diversificação das áreas de negócio da 
IBM ao longo do fim do século XX, a IBM Research foi forçada a se trans-
formar para atender às novas áreas de atuação da empresa, que incluíam 
software, soluções, serviços e business analytics. Essa transformação tam-
bém se deu na maneira de conduzir pesquisas, como exigência de novas 
áreas onde, além da invenção, a inovação é fundamental. Assim, na década 
de 1990, a IBM Research começou a trabalhar ativamente em problemas 
de seus clientes e, hoje, as parcerias com eles e com os governos são partes 
fundamentais do modo de operação da empresa. Da mesma forma, na arena 
acadêmica, a IBM Research estabeleceu mais de vinte convênios com uni-
versidades e centros de pesquisa no mundo todo.

A grande marca dos últimos anos da primeira década do século XXI 
para a IBM Research é a globalização de suas atividades. Nesse período, 
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os pesquisadores da IBM, apoiados por tecnologias colaborativas diver-
sas, aprenderam a trabalhar em times globais e a IBM Research, a criar e 
gerenciar estratégias de pesquisa que envolvem todos os seus laboratórios. 
A globalização e a integração da empresa também se tornam prioridade 
da IBM na década de 2000 (Palmisano, 2006), e é dentro desse contexto 
que, no final de 2009, começa-se a discutir a possibilidade de se criar um 9o 
laboratório de pesquisa. O último laboratório havia sido fundado em 1998, 
na Índia e, desde então, a criação de um novo laboratório era um assunto 
tão tabu na IBM Research que, quando o laboratório da Lotus Research, 
situado em Cambridge, Massachusetts, foi incorporado à IBM Research 
em 2000, isso ocorreu na condição de um segundo campus do laboratório 
T.J. Watson de Nova York.

Inúmeros fatores foram responsáveis pelo súbito interesse da IBM 
Research em criar novos laboratórios. Teve importância particular o pro-
cesso desencadeado pelo novo diretor da divisão de pesquisa, John Kelly 
III, de repensar as estruturas da IBM Research para a segunda década do 
século XXI na direção de sua globalização. Nesse contexto, a atratividade 
de vários países e geografias no mundo foram consideradas. As duas seções 
seguintes sumarizam os principais aspectos positivos e negativos que foram 
levados em conta na candidatura do Brasil para sediar esse novo laboratório 
da IBM.

Por que fazer um laboratório de pesquisa no Brasil?

De 2005 a 2010, foram criados e anunciados vários laboratórios de pes-
quisa de grande porte no Brasil. Em 2005, a Google abriu um laboratório de 
desenvolvimento, com atividades de pesquisa, em Belo Horizonte. Entre 
as empresas nacionais, viu-se o anúncio do Instituto Vale de Tecnologia 
(IVT), da Vale do Rio Doce. Trata-se de um grande projeto de expansão 
do Cenpes da Petrobras, os laboratórios da Vale Soluções Energéticas (sub-
sidiária da Vale), e todo um processo de expansão da estrutura de pesquisa 
científica e tecnológica da indústria da cana, etanol e derivados, incluindo 
o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) de Piracicaba, o recém-inaugu-
rado Laboratório Nacional de Bioetanol (CTBE) em Campinas, o Centro 
Paulista de Pesquisa em Bioenergia e o Programa Bioen. As empresas de 
capital e controle fora do país não ficaram atrás: a IBM, a GE, a NCR e 
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a DuPont anunciaram também programas de estabelecimento de labora-
tórios de pesquisa e desenvolvimento, totalizando investimentos de mais 
de US$ 450 milhões de dólares nos próximos 5 anos, segundo a imprensa 
especializada (Dalmazo, 2010).

Nesta seção, examinaremos os contextos político, econômico, tecnoló-
gico, acadêmico e científico que explicam essa avalanche de interesse no 
Brasil como base para o desenvolvimento de pesquisa e tecnologia avan-
çadas. Em particular, focalizamos os atrativos para a instalação de labora-
tórios por empresas que atuam em áreas não estratégicas (como o etanol), 
na medida em que dispõem de incentivos especiais. O exame de possíveis 
obstáculos é deixado para a próxima seção.

Boa situação econômica, política e social do Brasil

Após atravessar duas décadas de relativa instabilidade econômica, e 
mesmo política, o Brasil começou um processo bem-sucedido de estabi-
lização da inflação e desenvolvimento econômico, a partir de 1995. O país 
é, hoje, a oitava economia do mundo e, provavelmente, superará a Itália 
em 2011 e entrará no clube das maiores economias do planeta, conhecido 
como G7. Possui um mercado interno forte, baixo índice de endividamento 
da população e uma estimativa de crescimento em torno de 6,5% em 2010, 
caracterizando-se como um dos países que menos sofreu com a crise mun-
dial de 2008-2009.

O país tem quase 190 milhões de habitantes, mas uma taxa de cresci-
mento populacional controlada, com aproximadamente 83% da população 
vivendo em áreas urbanas. A população brasileira encontra-se em uma 
posição histórica, cuja participação da população jovem começa a dimi-
nuir enquanto a população idosa começa a aumentar, mas com a maioria da 
população em idade produtiva (Alves, 2005). Com o crescimento das clas-
ses C e D na última década, surgiu no Brasil um mercado de consumo de 
massa, em paralelo ao bem desenvolvido mercado existente para as elites. 
Na esfera política, depois dos turbulentos anos de 1970 e 1980, as duas últi-
mas décadas foram caracterizadas pelo estabelecimento de um sistema mul-
tipartidário democrático estável, fundamentado na  Constituição de 1988.

Somando a isso as imensas reservas naturais (incluindo ferro, petróleo, 
água, e terra arável), fica claro o atrativo que o mercado brasileiro tem, no 
amanhecer da segunda década do século XXI, para as empresas no mundo e 
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seus negócios. Assim, do ponto de vista do estabelecimento de laboratórios 
de pesquisa, o Brasil proporciona a vantagem de ser um país um pouco mais 
estável, econômica e politicamente, do que outros países do Bric; por outro 
lado, a magnitude de novos negócios e oportunidades, em setores estratégi-
cos da economia, enseja a oportunidade de usar um laboratório de pesquisa 
como um alavancador de novos negócios e de boa vontade com o governo.

Ecossistema universitário e de pesquisa de qualidade e grande 
oferta de doutores

Embora a estabilidade econômica e política seja usualmente um fator 
essencial para a decisão de se estabelecer um laboratório de pesquisa e 
desenvolvimento em um país, a matéria-prima fundamental dessa emprei-
tada são as pessoas, na forma de pesquisadores e técnicos de qualidade. 
Nesse quesito, em particular, o diferencial competitivo do Brasil, em rela-
ção a outros países em desenvolvimento, é muito grande. O Brasil titula 
hoje, aproximadamente, 30 mil mestres e 10 mil doutores por ano (Douto-
res 2010, 2010), um número comparável ao número de doutores formados 
anualmente em todas as instituições da Índia, e aproximadamente 20% do 
número de doutores formados nos Estados Unidos. São mais de 130 mil 
brasileiros com título de doutores e mais de 450 mil com títulos de mestres. 
Salários típicos nas melhores universidade para doutores ficam na faixa 
entre R$ 100 mil e R$ 150 mil anuais (sem encargos), ou em torno de US$ 
100 mil com encargos, o que é bastante competitivo no mundo, embora 
ainda esteja além do custo de um pesquisador na Índia ou na China.

Esse número de profissionais habilitados em pesquisa é fruto de uma 
política de governo bem-sucedida e determinadamente aplicada, quase sem 
interrupções, durante os últimos quarenta anos. Começando com o envio 
sistemático de mestres para cursos de doutorado no exterior ao longo das 
décadas de 1970 e 1980, seguida pela criação dos primeiros cursos de dou-
torado nos anos de 1980, e sua expansão pelo país na década de 1990, essa 
política gerou um crescimento de 1.000% no número de doutores formados 
no Brasil de 1987 a 2008 – de 1.005, em 1987, para 10.705, em 2008 (Douto-
res 2010, 2010). Concomitantemente, a produção científica também saltou 
de 2.528 artigos em periódicos científicos, em 1987, para 16.872, em 2006, 
tornando o Brasil responsável por quase 2% da produção científica mundial 
(Ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento nacional, 2007).
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A maior parte dessas “fábricas” de doutores concentra-se em univer-
sidades públicas federais e estaduais, algumas das quais figuram entre as 
duzentos melhores instituições de ensino no mundo, como a Universidade 
de São Paulo, a Universidade de Campinas, e as universidades federais do 
Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e de Santa Catarina. 
Embora a estrutura para a colaboração com a indústria de algumas dessas 
instituições ainda seja um pouco antiquada, nota-se uma preocupação cada 
vez maior com o estabelecimento de parcerias entre a indústria e a acade-
mia, principalmente depois de essas relações terem sido normatizadas em 
contexto federal pela Lei n.10.973, de 2 de dezembro 2004, a chamada Lei 
da Inovação.

Prioridade para inovação tecnológica na política de ciência, 
tecnologia e inovação no Brasil

Além da situação político-econômica bastante atrativa e de uma oferta 
expressiva de mão de obra qualificada para pesquisa e desenvolvimento, 
o Brasil também pode ser considerado uma geografia interessante para a 
instalação de laboratórios de pesquisa em virtude de aspectos da política 
de Pesquisa e Desenvolvimento do governo. Articulada de 2007 a 2010 no 
Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (Pacti) (Ciência, tecno-
logia e inovação para o desenvolvimento nacional, 2007), a estratégia do 
governo brasileiro na área é baseada em quatro prioridades: 

a. Expansão e consolidação do sistema nacional de ciência, tecnologia e 
inovação.

b. Promoção da inovação tecnológica nas empresas.
c. Pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas.
d. CT&I para o desenvolvimento social.

De particular importância para nosso estudo é a prioridade relativa à 
promoção da inovação em empresas, que, a nosso ver, se constitui na 
grande diferença da política estabelecida pelo Pacti 2007-2010 em relação 
às políticas anteriores. É possível entender essa nova ênfase em inovação 
nas empresas, primeiramente, como fruto do reconhecimento da importân-
cia mundial dos processos de inovação nas empresas como alanvacadores 
do desenvolvimento econômico e da competitividade. Mas, talvez mais 
importante após décadas construindo uma estrutura acadêmica e científica, 
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e tendo alcançado aqui um patamar de crescimento sustentado, o grande 
número de doutores produzidos permite agora ao país produzir um cho-
que de produtividade e criatividade na indústria brasileira. A consolidação 
empresarial e o aparecimento de novas empresas nacionais globais na pri-
meira década do século XXI, junto com uma maior abertura do mercado 
brasileiro iniciada nos anos de 1990, estão forçando as empresas instaladas 
no Brasil se tornarem mais competitivas e inovadoras, em particular por 
meio de estruturas modernas de pesquisa e desenvolvimento.

A política de CT&I do governo federal, bem como a de alguns gover-
nos estaduais, operacionaliza essas necessidades e oportunidades, com a 
expectativa de elevar em 47% o gasto nacional em CT&I de 2006 a 2010, e 
em 27% o investimento de contrapartida das empresas, com cerca de R$ 13 
bilhões, ao longo de quatro anos de apoio financeiro às atividades de pes-
quisa e desenvolvimento e à inserção de pesquisadores nas empresas (Ciên-
cia, tecnologia e inovação para o desenvolvimento nacional, 2007).

Agências de fomento às atividades de pesquisa e desenvolvimento 
com focos defi nidos

Uma característica importante dos mecanismos de fomento à pesquisa e 
inovação no Brasil é a sua relativa dispersão por vários ministérios, progra-
mas, agências e esferas de governo. Um dos erros fundamentais no início 
do processo feito pela IBM para a instalação de um laboratório no Brasil 
foi tentar achar um único interlocutor-chave que teria nas mãos o poder 
de viabilizar a instalação de um centro de P&D por meio de incentivos. Ao 
contrário, a realidade é que há diversas agências envolvidas na política de 
CT&I no Brasil e que, de modo geral, são complementares umas às outras, 
embora coordenadas pelo Conselho de Ciência e Tecnologia (CCT).

O Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) congrega as mais impor-
tantes dessas agências, do ponto de vista científico, incluindo-se aqui o 
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), 
responsável por bolsas de mestrado e doutorado e fomento à pesquisa em 
universidades; e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), agência de 
subvenção e financiamento de projetos de pesquisa e inovação em empresas 
e centros de pesquisa. Do ponto de vista financeiro, o Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio (MDIC) controla o super peso-pesado 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), res-
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ponsável pelo financiamento do desenvolvimento econômico do Brasil, 
que, nos últimos anos, está fortemente engajado nas atividades de apoio 
à inovação em empresas; e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(Inpi), entidade que controla e gerencia a propriedade intelectual no Brasil. 
A estas se somam a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) no Ministério de Educação (ME) – também responsável 
por bolsas de estudo e por ações pela melhoria do pessoal de nível superior –, 
os grandes laboratórios dos Ministérios das Minas e Energia (MME), o 
Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de 
Mello da Petrobras (Cenpes) na área de petróleo, e o Centro de Pesquisas 
de Energia Elétrica (Cepel) na área de energia; os laboratórios e institutos 
do Ministério da Defesa (MD), como o Instituto Tecnológico da Aeronáu-
tica (ITA), o Centro Técnico Aeroespacial (CTA), o Instituto Militar de 
Engenharia (IME) e o Centro Tecnológico do Exército (CTEx); e a Funda-
ção Oswaldo Cruz (FioCruz) do Ministério da Saúde (MS), ponto focal de 
pesquisas nas áreas médica e de saúde pública.

Essa diversidade de órgãos e agências, com funções por vezes sobre-
postas, poderia dificultar, em tese, a interação com o governo no processo 
de instalação de um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Contudo, 
dada a natureza política dessa atividade, a existência dessas múltiplas agên-
cias evita que o processo seja controlado, ou mesmo bloqueado, de boa 
ou má fé, por um único indivíduo ou por uma agência. A pluralidade de 
agências permite às empresas procurar apoio em diversos contextos e com 
diversos interlocutores, ampliando as chances de sucesso. Embora poten-
cialmente tenha sido um processo mais trabalhoso, a experiência da IBM 
constatou que essas agências são bastante receptivas a um processo coorde-
nado de encaminhamento e discussão de propostas, o que evita assim uma 
maior desvantagem de um sistema de múltiplas agências de fomento. De 
fato, com base na experiência de criação do laboratório da IBM, que será 
discutida na Seção 5, o governo brasileiro criou, em novembro de 2010, 
o conceito de “Sala de Inovação”, um fórum formal de interlocução entre 
uma empresa e as diversas agências do governo federal (http://www.mct.
gov.br/index.php/content/view/326890.html).

Finalmente, existe também no Brasil uma série de agências estaduais de 
apoio à pesquisa e desenvolvimento, embora estejam, de modo geral, mais 
centradas em apoio à Ciência e Tecnologia do que à inovação. A Fundação 
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de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo (Fapesp) é a mais antiga e a 
maior dessas agências, e nos últimos anos tem incentivado parcerias com 
a indústria, principalmente na forma de programas conjuntos de fomento 
à pesquisa em universidades e centros de pesquisa, por meio de Programa 
de Apoio à Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (Pite) (http://
www.fapesp.br/materia/61/pite/pite.htm). Tipicamente, a empresa e a 
Fapesp criam um fundo, por meio de contribuições equitativas, para a pro-
visão de bolsas de pesquisa em áreas de interesse da empresa. Os projetos 
são selecionados por um comitê técnico paritário.

Bons incentivos fi scais e de subvenção e fi nanciamento 
da inovação 

Como forma de implementação das políticas de fomento em CT&I do 
governo, foram estabelecidos diversos programas de incentivos fiscais e de 
subvenção e financiamento da inovação. A responsabilidade desses pro-
gramas também está dispersa por diversos órgãos do governo, incluindo-se 
aqui o Ministério da Fazenda.

Um dos principais incentivos fiscais é proporcionado pela Lei n.11.196, 
de 21 de novembro de 2005, a chamada Lei do Bem, que prevê deduções do 
imposto de renda e outros benefícios para empresas que invistam, especifi-
camente, em processos de inovação. A lei estipula uma dedução no imposto 
de renda de 60% do valor das despesas do projeto, o que, na prática, e para 
empresas que têm lucro, significa uma redução de cerca de 20% nas des-
pesas com inovação. Além disso, se a empresa demonstrar que houve um 
crescimento anual de pelo menos 5% no número de pesquisadores, há uma 
dedução adicional de 20%, ou quase 7% das despesas com pessoal técnico. 
Há também redução de 50% no Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) na aquisição de equipamentos de depreciação acelerada. Na prática, 
só o uso dos mecanismos da Lei do Bem pode diminuir o custo de inovação 
em aproximadamente 27% na maioria das empresas, considerando-se lucro 
suficiente.

A Finep é responsável por algumas das melhores formas de subvenção e 
financiamento da inovação. Ao longo dos últimos anos, ela tem aberto vários 
editais de subvenção econômica à inovação, para pesquisa e desenvolvi-
mento de novos produtos e processos, totalizando bilhões de reais. O modelo 
típico desses editais solicita propostas de desenvolvimento de produtos ou 
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processos em áreas específicas. Os projetos aprovados podem receber de R$ 
500 mil a R$ 10 milhões em subvenção econômica, com uma contrapartida 
mínima da empresa de 5 a 200% (dependendo do porte da empresa). Além 
disso, os projetos aprovados podem usufruir de uma subvenção econômica 
adicional para os três primeiros anos do salário de pesquisadores. A Finep 
possui ainda um programa de financiamento à inovação com juros abaixo 
do mercado e 20 meses de carência para projetos de até R$ 100 milhões, o 
que inclui um voucher de 10% do valor do projeto, o qual pode ser usado 
em programas de colaboração com universidades e centros de pesquisa.

Incentivos para instalação física de centros de P&D 
em parques tecnológicos

Há também incentivos, principalmente nas esferas estaduais e munici-
pais, para a instalação de centros de pesquisa e desenvolvimento em loca-
lidades específicas, frequentemente denominadas “parques tecnológicos”. 
Existem programas em vários estados brasileiros, como, por exemplo, o 
estado de São Paulo, onde o programa de parques tecnológicos dispõe de 
trinta localidades diferentes, algumas delas na proximidade de grandes cen-
tros universitários como a USP e a Unicamp (http://www.desenvolvimento.
sp.gov.br/cti/parques/). Os incentivos para a instalação, embora bas-
tante distintos de uma cidade para outra, normalmente, incluem isenção 
do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Sobre Serviço 
(ISS) por alguns anos, obras de infraestrutura, construção de centros de ser-
viços e de apoio, e facilidades para o treinamento de mão de obra.

Por que não fazer um laboratório de pesquisa no Brasil?

A pergunta que abre esta seção tem mais respostas do que qualquer enti-
dade que se disponha a encarar o desafio de construir um laboratório de 
pesquisa no Brasil gostaria de encontrar. No entanto, é melhor ter conheci-
mento prévio dos obstáculos e de eventuais alternativas para contorná-los 
do que ser surpreendido por eles ao longo do caminho. Assim, este espaço 
apresenta as principais dificuldades que encontramos no processo de sele-
ção para a instalação do 9o laboratório da IBM Research no Brasil, bem 
como outros obstáculos identificados depois de tomada a decisão que con-
templou o Brasil com a escolha.
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Altas taxa de juros no mercado

O Brasil possui uma das mais altas taxas de juros entre os países desen-
volvidos e os em desenvolvimento de grande porte, oscilando entre 9 e 11% 
ao ano em 2010 (http://www.bcb.gov.br/?COPOMJUROS). A análise do 
porquê é bastante complexa, mas reside basicamente na combinação entre 
a necessidade de conter o déficit interno do governo e o controle da taxa de 
inflação. O Brasil viveu, nas décadas de 1980 e 1990, diversos momentos de 
hiperinflação, e o controle minucioso e cuidadoso do crescimento da econo-
mia e da inflação pelo Banco Central, por meio de taxas de juros elevadas, é 
um imperativo econômico e político. Assim, o financiamento das atividades 
de pesquisa de um laboratório, por meio de empréstimos tomados em linhas 
tradicionais de bancos é, na maior parte dos casos, simplesmente inviável.

É necessário entender que, no Brasil, o financiamento de atividades de 
pesquisa, desenvolvimento de novos produtos e serviços e inovação podem 
ser feitos por linhas de crédito especiais do governo, com juros reduzidos. 
Os principais provedores dessas linhas de crédito são o BNDES, o motor de 
fato do crescimento da economia brasileira, e a Finep, para atividades estra-
tégicas de pesquisa e desenvolvimento. Ambas possuem linhas de crédito 
com taxas de juros semelhantes às dos países desenvolvidos (considerando-
-se a inflação) as quais podem viabilizar financeiramente a instalação de um 
laboratório de pesquisa no Brasil.

A propriedade intelectual: proteção, promoção e adequação do 
arcabouço legal brasileiro

A promoção e proteção do capital intelectual por meio de mecanismos 
de patenteamento é um dos itens mais sensíveis no processo de seleção de 
alguma geografia para a instalação de um laboratório de pesquisa. A ade-
quação dos mecanismos de promoção e proteção do capital intelectual 
tem uma relação direta com o arcabouço legal vigente no país. No caso do 
Brasil, esse arcabouço, embora tenha sido alvo constante de modificações 
e modernizações, foi construído em uma época remota, quando a proprie-
dade industrial era a real representante da riqueza produtiva de uma nação. 
Ilustra essa noção o fato de a chamada Convenção da União Paris (CUP), de 
1883, ter dado origem ao hoje denominado Sistema Internacional da Pro-
priedade Industrial. Essa foi a primeira tentativa de harmonização inter-
nacional dos diferentes sistemas jurídicos nacionais relativos à proprie-
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dade industrial (http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_
acordos/cup_html.). No esforço para a industrialização do Brasil, ocorrido 
na década de 1970, criou-se, em 11 de dezembro de 1970, por meio da Lei 
n.5.648, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi).

A evolução nos processos produtivos alterou essa representação de valor 
e, a cada dia, a propriedade industrial cede mais espaço ao capital intelec-
tual, como melhor representante de riqueza em um cenário também cada 
vez mais globalizado e crescentemente automatizado. Em palavras mais 
simples, no passado, rico era quem possuía a fábrica com chaminés; no pre-
sente, é mais rico quem detém a propriedade da ideia do que será produ-
zido na fábrica. Esse processo foi muito acelerado com o aparecimento da 
internet na década de 1990, tornando imperativa a adaptação e melhoria da 
legislação vigente em relação à propriedade intelectual em quase todos os 
países do mundo.

A modernização do arcabouço legal brasileiro vem acontecendo por meio 
de ajustes legais paulatinos. Em vigor desde 15 de maio de 1997, a Lei da 
Propriedade Industrial (Lei n.9.279/96) substitui a Lei n.5.772/71. Poste-
riormente, a Lei n.10.196/01 altera e acresce dispositivos à Lei n.9.279, de 
14 de maio de 1996, regulando direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial.1

Apesar do processo de modernização em andamento, os estudos para 
seleção de uma geografia onde se instalará um laboratório de pesquisa em 
um cenário competitivo como ao que nos submetemos conduz à inevitável 
comparação do regramento de promoção e proteção ao capital intelectual 
existentes entre os países competidores. Durante a fase de verificação de 
viabilidade legal para a instalação do laboratório IBM no Brasil, foi execu-
tado um abrangente estudo da legislação brasileira, o qual incluiu a parti-
cipação de consultorias locais dedicadas ao tema e um amplo diálogo com 
técnicos e executivos do Inpi. Como resultado do estudo comparativo entre 
as leis relativas à propriedade intelectual no Brasil e em outros países, algu-
mas questões específicas foram levantadas. A Tabela 8.1 resume os princi-
pais tópicos que mereceram consideração especial, pois funcionariam como 
potencial obstáculo ao processo inovador.

 1 O INPI – Portal INPI. Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – Por-
tal INPI. [Online] [Acesso em: 9 nov. 2010]. Disponível em http://www.inpi.gov.br/
menu-esquerdo/instituto.
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Tabela 8.1. Questões consideradas problemáticas em relação ao sistema legal de proteção à 
propriedade intelectual no Brasil.

Tópico Descrição

Divulgação De acordo com a legislação brasileira, os detalhes de um acordo de capital 
intelectual feito entre empresas devem ser publicados, com divulgação de 
nomes, valores, prazos e número das patentes. 

Tempo O processo de registro de patentes é longo, levando em torno de sete a dez 
anos para ser concluído.

Conhecimento Variando de acordo com a interpretação da lei, as transferências de conhe-
cimento (know-how) podem ser consideradas uma aquisição de tecnologia.

Compulsoriedade A justificativa legal para a compulsoriedade de licenciamento de patentes 
não é totalmente clara, pois prevê sua possibilidade em caso de abusos, 
emergência de interesse nacional, dependência de outra patente ou interesse 
público.

Reconhecimento O mecanismo de reconhecimento e aprovação de remessas financeiras 
obtidas a partir de patentes que não estejam registradas no Brasil também 
é sujeito a interpretações diversas.

Segurança urbana, individual e familiar

Como uma geografia localizada na América Latina, de colonização ibé-
rica e que atravessou um longo período de sua história tentando encontrar 
a estabilidade econômica, política e, por conseguinte, social, as metrópoles 
brasileiras têm um estigma de insegurança e violência. A busca em qual-
quer das muitas listas das cidades mais perigosas para viver no mundo 
atual, com certeza mostra uma cidade brasileira. No entanto, vale notar que 
nessas listas, aparecem grupos distintos de cidades. A predominância é de 
cidades localizadas em países conflagrados por guerras e/ou conflitos tri-
bais internos. Em seguida, aparecem as cidades que são polos de negociação 
ou rotas do narcotráfico. O terceiro grupo agrega cidades situadas na con-
vergência de mais de uma razão explicativa para a violência urbana, como a 
fragilidade do governo local e a má distribuição de renda.

Nesse cenário, consideramos que as grandes cidades brasileiras não são 
nem mais e nem menos perigosas do que qualquer outra cidade de porte seme-
lhante em qualquer outro país do mundo. A observação de certos cuidados 
e a aderência a certas preocupações gerais são indispensáveis para minimi-
zar os riscos de algum agravo à segurança nas cidades brasileiras. E também 
como em outras cidades, guetos e áreas marginais são sempre de maior risco.

No que toca a segurança individual e familiar, temos, no momento, ado-
tado uma orientação alinhada à filial IBM no Brasil, que procura minimizar 
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os riscos individuais sem divulgar mensagens desnecessárias de alerta que, 
em geral, criam mais pânico do que proteção individual ou coletiva. Quanto 
ao indivíduo, dada a sua condição de empregado de uma empresa de TI na 
área comercial, mas, principalmente, na área de pesquisa, é importante que 
todo o seu material de trabalho, incluindo notebooks, esteja devidamente 
protegido por mecanismos de defesa da informação (criptografia) e de recu-
peração da informação perdida (backups). A adoção desses procedimentos 
viabiliza, inclusive, a recomendação para que os empregados não reajam a 
nenhuma tentativa de roubo ou assalto, pois, em geral, os ladrões estão mais 
interessados nos equipamentos do que no conteúdo em seu interior, o qual, 
ainda assim, deve estar protegido.

Em geral, ainda na fase de projeto, e mesmo após o início da execução, 
fomos alvo de grande número de visitas de colegas estrangeiros. Na medida 
em que essas visitas são cada vez mais frequentes, recorremos ao conteúdo 
de preparação para viagens ao exterior existente na intranet da empresa, e 
que pondera os riscos atualizados em cada país, com a devida orientação 
sobre como contorná-los.

Finalmente, até o momento, no que toca os familiares, a população de 
pesquisadores ainda é pequena para requerer uma política complemen-
tar de segurança de proteção ao indivíduo, além daquela já praticada pela 
empresa em caráter mundial. Estamos certos de que o aumento da popu-
lação de pesquisadores possa levar ao reexame das políticas existentes, à 
comparação com as práticas adotadas em outros laboratórios de nossa rede 
e ao benchmark com outras empresas também instaladas no Brasil. De fato, 
o distanciamento das grandes metrópoles pode ser uma tendência atraente 
para a solução não só dos problemas relacionados à segurança individual 
e coletiva, mas também aqueles relacionados à moradia, ao transporte e à 
qualidade de vida em geral. Esse aspecto será abordado no item sobre o 
dilema da localização geográfica.

Difi culdades de realizar pesquisas em colaboração 
com universidades

Não obstante a extensão e qualidade do parque universitário e acadêmico 
nacional, conforme explicado anteriormente, a integração entre universida-
des e empresas ainda é problemática no Brasil. Uma das razões reside na 
tradição acadêmica francesa, base de algumas das melhores universidades 
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do país, de valorização da ciência pura em oposição à pesquisa tecnológica. 
Embora esse foco purista não seja mais a realidade das universidades e cen-
tros de pesquisa na França, a tradição persiste ainda em muitos núcleos nas 
universidades brasileiras, que olham com desconfiança as parcerias com 
entidades não acadêmicas e, em especial, com as empresas privadas.

Com a Lei da Inovação, houve um progresso considerável. A lei cria a 
figura da Instituição Científica e Tecnológica (ICT),

...órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucio-
nal, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter 
científico e tecnológico, 

tipicamente unidades universitárias ou centros de pesquisa do governo. A 
partir dessa caracterização, a lei disciplina a relação com entidades priva-
das, estabelecendo processos claros de parceria.

Apesar do avanço representado pela lei, o qual pôs uma pedra no debate 
que existia quanto à propriedade de parcerias privadas com ICTs, ela pos-
sui vários componentes que tendem a engessar a colaboração em moldes 
específicos – nem sempre são apropriados às necessidades de inovação das 
empresas, e que tampouco garantem adequado retorno financeiro e técnico 
aos ICTs.

Barreiras do idioma

A barreira do idioma também é um inibidor de projetos que buscam 
atuação de forma colaborativa e globalizada em Ciência e Pesquisa em que 
o inglês é, por excelência, uma língua de convergência. Na área de Tecnolo-
gia de Informação, no entanto, o conhecimento do inglês já é uma exigência 
crítica há muitos anos, o que criou um contingente de pessoas habilitadas a 
se comunicar globalmente. 

Como estamos trabalhando com extratos profissionais de credencial 
acadêmica mais alta, o conhecimento do inglês não tem sido uma barreira 
significativa. No entanto, na medida em que as agendas de pesquisa passam 
a exigir maior instrumentação e, dessa maneira, um contingente maior de 
técnicos de nível médio para operar e gerenciar os instrumentos, prevemos 
alguma dificuldade em encontrar operadores com o conhecimento ade-
quado de línguas estrangeiras, como o inglês. É indispensável, nesse caso, 
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uma atitude proativa e preventiva que nos permita ultrapassar a barreira 
da língua sem comprometimento da produtividade dos pesquisadores, por 
conta de falhas operacionais causadas por ensaístas e técnicos instrumentais 
sem o devido preparo.

O outro lado dessa mesma barreira diz respeito aos visitantes estran-
geiros e profissionais contratados no exterior que vêm ao Brasil. É muito 
pouco provável que tais visitantes consigam se comunicar em português, e 
ainda menos provável que se disponham a aprender a língua local, a menos 
que a sua permanência no país seja de médio a longo prazo. Por outro lado, 
durante as fases de nosso projeto até o momento, foram poucas as ocasiões 
em que tivemos de recorrer à tradução, pois a maioria dos nossos interlo-
cutores locais conseguiam se expressar em inglês, tanto na esfera pública 
quanto na privada. Entretanto, houve situações em que a interlocução com 
atores externos era dificultada pela compreensão e expressão limitadas em 
inglês por parte dos interlocutores. Os casos mais severos de limitação da 
capacidade de produção técnica de estrangeiros se deram no contexto de 
propostas para bolsas e projetos subvencionados pelo governo que, obriga-
toriamente, devem ser realizados em língua portuguesa.

Mão de obra secundária e de apoio técnico

Finalmente, há uma barreira de difícil transposição – pelo menos para 
os próximos dez anos: a chamada mão de obra secundária, que inclui pes-
soal com escolaridade de nível técnico e de nível médio. Nota-se que em 
um ambiente de pesquisa de ponta, o profissional secundário deve possuir 
escolaridade adequada e ligeiramente acima da média requerida por outros 
ambientes produtivos, como a indústria. Mesmo trabalhadores de limpeza 
e manutenção precisam possuir escolaridade adequada que lhes permita 
entender as exigências de comportamento naquele ambiente, onde qualquer 
procedimento inadequado pode ter consequências desastrosas para uma 
experiência em andamento. Considere-se também a necessidade de trei-
namento para situações de emergência, o que exige escolaridade razoável.

Enquanto no Brasil o ecossistema universitário entrega ao mercado 
cerca de 10 mil doutores ao ano, a formação de mão de obra secundária não 
foi objeto de atenção das políticas públicas em anos recentes, as quais privi-
legiaram a alfabetização e o primeiro grau. O recente relatório do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) comprova essa tese. 

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   202Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   202 05/05/2011   23:41:1605/05/2011   23:41:16



INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO BRASIL 203

Em sua última versão, ao mesmo tempo em que demonstra um grande 
avanço nacional no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), em que 
o Brasil obteve um expressivo avanço de quatro pontos entre 2009 e 2010, 
teve também seu desempenho muito prejudicado pelo componente do ín -
dice relativo à educação(http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/
reportagens/index.php?id01=3596&lay=pde).

Várias métricas existentes na análise do PNUD poderiam ser usadas 
como corolário desse teorema, mas basta uma delas para esclarecer a situa-
ção vigente: nos dias de hoje, os adultos escolarizados foram submetidos, 
em média, a 7,2 anos de estudos, enquanto as crianças que entram agora na 
escola têm a expectativa de atravessar um período de escolaridade média 
futura de 13,8 anos. Em outras palavras, no futuro, é bem provável que 
contemos com uma mão de obra secundária de melhor qualidade; mas, no 
presente, os anos de escolaridade não são suficientes para garantir essa qua-
lidade e exigirão um esforço muito maior na atração, seleção e treinamento 
de pessoal de nível médio do laboratório.

O dilema da localização geográfi ca

Outro tópico que, se não é exatamente uma grande barreira para a 
instalação de um laboratório no Brasil, é certamente um dificultador do 
processo, é a escolha da localização geográfica. Critérios considerados tra-
dicionais, como a proximidade dos centros de excelência em capacitação 
acadêmica, se tomados de forma isolada, podem induzir a decisões equi-
vocadas. Em um primeiro estudo, a alternativa encontrada foi a utilização 
de uma lista extensa de variáveis (dezesseis) que foram parametrizadas de 
forma consistente, formando uma matriz de decisão. O estudo ponderado 
dessa matriz levou a uma lista de preferências que, apesar de parecer coe-
rente, certamente será objeto de futuras revisões.

Até o momento, estamos convencidos de que, nesta primeira etapa, 
a equipe que gerencia a montagem do laboratório deve estar localizada o 
mais próximo possível dos times de negócios. A integração desses dois seg-
mentos produtivos, desde o princípio, tem o objetivo de garantir uma boa 
comunicação entre eles.

No entanto, é possível observar que o Brasil possui certa limitação em 
cidades médias e pequenas dotadas de universidades de grande porte. 
Assim, a opção de seguir, por exemplo, o modelo adotado por vários labo-
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ratórios nos Estados Unidos no qual se combina qualidade de vida de uma 
cidade menor com a proximidade aos professores, pesquisadores e alu-
nos de uma universidade de primeira linha, fica limitada. Mesmo assim, 
observam-se casos recentes em que laboratórios de grande porte foram 
instalados em cidades com estruturas acadêmicas reduzidas, como é o caso 
da mudança do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) 
para Petropólis, Rio de Janeiro, e a instalação do Instituto Internacional de 
Neurociências em Natal, Rio Grande do Norte.

Da intenção para a ideia, para a visão e para o projeto

Em junho de 2010, a IBM divulgou a decisão de criar no Brasil um novo 
laboratório de sua divisão de pesquisas, focado em pesquisas sobre recur-
sos naturais, tecnologia para eventos de grande porte e microeletrônica. 
Aos que se inteiraram da iniciativa a partir do anúncio, pode parecer que 
uma decisão dessa ordem e magnitude foi tomada em algumas semanas ou 
meses de discussão corporativa. De fato, o processo que chegou a esta con-
clusão foi bem mais complexo e demorado. Esta seção resume a trajetória 
seguida, desde a simples ideia até o anúncio, descrevendo um pouco de cada 
etapa da metamorfose que transforma um objetivo em outro. Em particu-
lar, é interessante observar as sucessivas transformações pelas quais passou 
a agenda de pesquisa do laboratório, que mostra a fluidez característica do 
que foi o processo.

As grandes corporações têm atributos bem próprios. Por exemplo, são 
geralmente abundantes em recursos, o que faz com que tanto em quanti-
dade quanto em variedade, seja possível encontrar o que se busca desde que 
se saiba onde procurar. Para racionalizar a utilização desses recursos, é pre-
ciso contar com mecanismos de controle e critérios de decisão bastante apu-
rados. Esses mecanismos e critérios fazem com que a condução dos proces-
sos, principalmente aqueles relacionados com decisões de maior significado 
e mais perenes, sejam lentos e sujeitos a interpretações que, nem sempre, 
estão em perfeita sincronia. O processo de construção de um laboratório de 
pesquisa em uma nova geografia se encaixa nessa categoria de decisão com 
maior significado por conta do impacto tanto na filial da empresa, quanto 
no ecossistema do país em que se instalará.
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Podemos dizer que toda a trajetória entre a ideia e o projeto aprovado 
foi percorrida ao longo de cinco ou seis anos, dentro da “selva corporativa”, 
caminhando, às vezes, por estradas já conhecidas e, outras, tendo de abrir 
novos caminhos. No início, por volta de 2005, em algumas conversas de 
caráter meramente exploratório com os executivos da IBM Research, nota-
mos que o tópico geral “abertura de um novo laboratório” não despertava 
muito interesse. Ao contrário, a possibilidade era imediatamente descar-
tada e a justificativa era a necessidade de aumentar a produção nas unidades 
já existentes, alvos preferidos para os investimentos.

Em 2007, o crescimento da unidade de negócios voltada a serviços da 
IBM Brasil gerou uma demanda subitamente explosiva por profissionais 
com melhor formação técnica, pois o contingente existente na empresa não 
supria as necessidades. Um diagnóstico rápido formulado naquela ocasião 
concluiu que seria preciso iniciar uma atividade de fortalecimento das pro-
fissões técnicas em caráter de urgência absoluta. A implementação dessa 
atividade, que resultou na criação de um technical board ainda bastante 
informal, foi o “caldeirão” onde a ideia de produzir inovação em um labo-
ratório de pesquisa começou a ser “cozinhada”. No contexto do technical 
board passou a ser possível manifestar, ainda que com certa timidez, ideias 
a favor da criação de uma atividade de pesquisa no Brasil.

Em 2008, com a chegada à IBM Brasil de novos executivos que haviam 
passado por ótimas experiências na utilização de técnicos de alto nível para 
apoiar atividades de vendas, o “processo de cozimento” adquiriu forte ace-
leração. O technical board ganhou caráter formal e seus representantes pas-
saram a frequentar as reuniões de estratégia de negócios; a área de recursos 
humanos foi solicitada a instalar um programa de valorização das profis-
sões técnicas e surgiram interlocutores capazes de apreciar a proposta de 
abrigar atividades relacionadas à pesquisa na IBM Brasil. Sem esses inter-
locutores, a mensagem, ainda que bem-vinda, ecoava no vazio, como acon-
tece frequentemente em grandes empresas. Nesse instante, uma pergunta 
ficou compulsória: por que não estender esse mesmo processo ao desenvol-
vimento de atividades em pesquisa científica?

A resposta a essa pergunta introduz o surgimento de uma nova vertente 
desse relato, que, com grandes possibilidades, é a principal atividade a ser 
prevista e executada por um grupo que pretenda produzir inovação por 
meio da pesquisa científica: a elaboração da agenda de pesquisa do labo-
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ratório. A inexistência de uma agenda clara de pesquisa leva a divagações 
inúteis, que consomem tempo e energia. Entretanto, a construção de uma 
agenda de pesquisa não é tarefa fácil e, muito menos, rápida e, no nosso 
caso, mostrou-se um processo de sucessivas transformações.

Em mais um movimento concomitante, surgiu em 2008, na IBM 
Research, o conceito de “colaboratório” (collaboratory, em inglês), um labo-
ratório colaborativo entre a IBM Research e outras entidades. Como todo 
novo conceito, esse também deu margem para entendimentos variados. O 
perfeito entendimento do que pode ser uma das muitas definições de “cola-
boratório” passa pelo entendimento do que é, de fato, colaboração. E esse 
entendimento requer o resgate do significado semântico da própria palavra 
colaboração: é o ato (do sufixo “ação”) de trabalhar (do radical “labor”) 
junto, sendo o sentido de “junto” dado pelo prefixo “co”. Assim, um cola-
boratório seria um ambiente de espaço ou tempo no qual é possível realizar 
a ação de trabalhar conjunto em atividades de pesquisa científica, com uma 
finalidade de interesse e benefício mútuo aos colaboradores. Por conta de 
todos esses movimentos paralelos, a essa altura já existia um canal aberto de 
diálogo entre a IBM Research Division e a filial brasileira.

Ainda em 2008, foi enviado ao Brasil um pesquisador da IBM Research 
com o objetivo específico de, em conjunto com o núcleo interessado em 
pesquisa científica já estabelecido na IBM Brasil, explorar a possibilidade 
de estabelecer um colaboratório no Brasil. A partir de meados daquele ano 
já haviam sido iniciadas conversas com empresas nacionais de alcance glo-
bal com vistas a estabelecer protocolos e contratos de pesquisa colabora-
tiva em áreas de interesse comum e alinhadas com as disciplinas existen-
tes na IBM Research. Note que, em colaboratórios, a definição da agenda 
de pesquisa resulta necessariamente da identificação de áreas de interesse 
comum entre os participantes. No nosso caso, o processo de interlocução 
com diversos possíveis parceiros identificou agendas de pesquisa tão varia-
das quanto biotecnologia, mecânica dos fluidos computacional e qualidade 
de serviços.

A exploração dessas oportunidades, ainda que não diretamente bem-
-sucedida, contribuiu para mostrar aos executivos da IBM Research as 
oportunidades e vantagens de estabelecer um laboratório em um país emer-
gente como o Brasil. Em paralelo, a IBM Research explorava também a 
possibilidade de colaboratórios em outros países, que em alguns casos se 
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concretizaram, como no exemplo do IBM Exascale Stream Computing 
Collaboratory, em Dublin, na Irlanda.

O processo para estabelecer colaboratórios instruiu a IBM Research 
sobre as oportunidades de centros de pesquisa em novas geografias, fora do 
circuito tradicional dos países desenvolvidos. Como parte dos estudos de 
planejamento estratégico para os próximos dez anos, realizados em 2009, 
na IBM Research, deu-se especial atenção a oportunidade de globalização 
de suas atividades, cujos resultados positivos deflagraram um processo 
estruturado de verificação e comparação de opções geográficas para a cria-
ção de um novo laboratório. Esse estudo foi liderado por um cientista com 
grande experiência em gestão de pesquisas e vivência em projetos de ins-
talação de laboratórios na IBM. O Brasil, dada a experiência na procura 
de oportunidades para colaboratórios, imediatamente se tornou um forte 
candidato, e fomos convidados a elaborar um projeto para um laboratório 
da IBM Research no Brasil. A visão estava se transformando em projeto.

Na segunda metade de 2009, foi feito um projeto para construir um labo-
ratório de pesquisa, totalmente voltado para a inovação alinhada ao negó-
cio, baseado no bom momento político, econômico e social do Brasil e nas 
boas características do seu ecossistema universitário. Contudo, o que mais 
consumiu tempo e energia ao longo desse exercício de criação intelectual e 
competição foi a construção da agenda de pesquisa, a qual poderia ser um 
enorme diferencial competitivo em relação aos demais concorrentes geográ-
ficos. Em uma retrospectiva estatística grosseira, podemos dizer que explo-
ramos cerca de trinta versões de agendas de pesquisa ao longo de meio ano.

Após seis meses de muito trabalho, chegamos a uma agenda aparente-
mente adequada para orientar os esforços do laboratório brasileiro, que se 
pretendia válida pelo menos até o final da década. Ela compreendia as áreas 
de simulação de recursos naturais, modelamento de sistemas humanos e 
gestão de sistemas de serviços, eventualmente confluindo para um foco 
integrado de gestão inteligente de recursos naturais. Ilustrada pelos con-
flitos retratados no filme Avatar, de James Cameron, a agenda propunha 
criar o arcabouço científico e tecnológico para a exploração sustentável dos 
recursos naturais do século XXI, explorando a harmonização dos processos 
naturais, humanos e sociais com o processo extrativista e de produção.

No início de março de 2010, a IBM Research decidiu que o Brasil seria 
a sede do seu 9o laboratório, desde que fosse obtido um apoio significativo 
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do governo brasileiro. Começou, então, um processo de negociação com o 
governo, feito principalmente por meio dos executivos da IBM Research, 
que realizaram inúmeras viagens ao Brasil nos meses de março, abril e maio 
de 2010. A eles se agregavam os executivos da IBM Brasil, principalmente 
da Gerência Geral e da área de relação com o governo.

É impossível e injusto deixar de mencionar a reação espetacular do 
governo brasileiro na esfera federal. Em uma demonstração de sinergia 
e colaboração, diversas instituições federais, incluindo do Ministério da 
Ciência e Tecnologia ao BNDES, passando pelo Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio, CNPq, Finep, Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e Investimento (Apex), Inpi e tantas outras, atuaram 
de forma a demonstrar interesse sólido na iniciativa e noção clara de seus 
benefícios para os objetivos estratégicos e competitivos nacionais. Essa rea-
ção surpreendeu a todos de forma muito positiva, principalmente os colegas 
da IBM Corporation, que a cada viagem ao país, voltavam para casa com a 
certeza de que o Brasil era o lugar certo na hora certa.

Nesse processo, a agenda de pesquisa sofreu nova e substancial modifi-
cação, mutuamente acordada entre as partes, mas refletindo áreas estratégi-
cas do ponto vista do governo brasileiro. À área de recursos naturais foram 
adicionadas duas áreas novas de pesquisa, uma relacionada à tecnologia de 
eventos de grande porte (em função da celebração da Copa do Mundo no 
Brasil, em 2014, e das Olimpíadas em 2016) e outra relacionada à indús-
tria microeletrônica. A área de sistemas humanos incorporou a pesquisa em 
eventos de grande porte e o estudo de sistemas de serviços foi reposicio-
nado na lista de prioridades. Em 7 de junho de 2010, após uma reunião com 
representantes de alto nível do governo brasileiro, a decisão de abertura do 
laboratório foi comunicada mundialmente, mantendo o foco nas três áreas 
já descritas.

No entanto, o processo de elaboração da agenda de pesquisa ainda não 
estava terminado. Em virtude das necessidades dos negócios de serviços 
da IBM Brasil, que representam em torno de metade do faturamento da 
empresa no Brasil, havia sido estabelecido, em 2009, um pequeno grupo de 
pesquisa em serviços de Tecnologia da Informação (TI) no Brasil. Conco-
mitantemente ao crescente interesse no país em Ciência de Serviços, deci-
diu-se, em fins de 2010, expandir a agenda do laboratório para novamente 
incluir a área de sistemas de serviços. Assim, em novembro de 2010, o labo-
ratório da IBM Research no Brasil passou a incorporar as seguin tes áreas:
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• Recursos naturais: pesquisa que leva à exploração mais inteligente 
de recursos naturais, com ênfase em petróleo e gás.

• Sistemas humanos: pesquisa que se dedica aos momentos de grande 
agregação humana, como nos grandes eventos esportivos e de entrete-
nimento, e, em especial, à Copa do Mundo de 2014 e aos Jogos Olím-
picos de 2016.

• Microeletrônica de dispositivos inteligentes: pesquisa de disposi-
tivos para um planeta mais inteligente, como sensores, atuadores de 
campo etc.

• Sistemas de serviços: pesquisa visando à ciência, tecnologia, gestão e 
inovação de sistemas de serviço, tanto os pertencentes à IBM como os 
pertencentes ao governo, a bancos, comércio e transportes.

Uma conclusão evidente dessa trajetória é que, para o concreto aprovei-
tamento das oportunidades de criação de centro de pesquisas no Brasil, é 
preciso estar ao mesmo tempo atento e flexível aos interesses e necessida-
des dos diversos atores envolvidos no processo. No nosso caso, esse pro-
cesso foi claramente ilustrado pelas sucessivas transformações na agenda de 
pesquisa, que, inicialmente, focaram questões específicas da IBM Brasil, 
combinando-se depois com as necessidades da IBM Corporation (repre-
sentadas pela IBM Research), e, finalmente, adquirindo uma última versão 
em seus últimos ajustes, a partir do diálogo com o governo brasileiro. A 
inclusão recente da área de sistemas de serviços fecha o ciclo, na medida em 
que retorna a necessidades de primeira ordem da IBM Brasil.

A partir do momento em que cientistas forem contratados, haverá uma 
natural cristalização da agenda de pesquisa, em função dos conhecimentos 
e das áreas específicas dos pesquisadores. É certo que o perfil, os interesses 
e, especialmente, o talento dos cientistas serão fatores determinantes para 
moldar a agenda idealizada na direção de uma eventual nova versão que 
reflita a capacidade real de produção científica do laboratório.

Estabelecendo um laboratório no Brasil: 
desafios operacionais

A redação deste capítulo se dá quando se comemora, aproximadamente 
seis meses que o laboratório da IBM Research no Brasil foi decidido e anun-

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   209Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   209 05/05/2011   23:41:1605/05/2011   23:41:16



210 RICARDO UBIRACI SENNES • ANTONIO BRITTO FILHO (ORGS.)

ciado. É com certeza muito pouco tempo para tentarmos avaliar o sucesso 
do laboratório, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista 
financeiro e até mesmo do ponto de vista operacional. Dado o limite de 
nossa experiência no estabelecimento de um laboratório de pesquisas no 
Brasil, nosso objetivo aqui é tão somente compartilhar alguns desafios ope-
racionais que temos vivenciado e proporcionar uma perspectiva das difi-
culdades enfrentadas no início dos trabalhos.

O primeiro desafio enfrentado foi, paradoxalmente, fruto do sucesso da 
empreitada. Imediatamente após o anúncio público do laboratório, houve 
uma enxurrada de pedidos de informações, sugestões e propostas de parce-
rias com empresas e universidades, currículos de pesquisadores interessa-
dos e ofertas de consultoria. Lidar com esse enorme volume de solicitações, 
alguns vindos de contatos de alto nível e que necessitavam ser respondidos, 
constituiu um grande desafio operacional, especialmente considerando que 
não havia ainda uma liderança escolhida, tampouco processos ou pessoal 
para o atendimento das consultas. Parece óbvio, mas evitar o anúncio ofi-
cial até que haja uma estrutura mínima de atendimento é aconselhável. No 
nosso caso específico, não tivemos essa oportunidade, visto que a informa-
ção da decisão do estabelecimento do laboratório da IBM Research no Bra-
sil “vazou” na imprensa.

Definir as lideranças de primeiro e segundo escalão também foi um pro-
cesso cheio de desafios, principalmente dada a urgência que tal atividade 
possui tanto para a decolagem do laboratório quanto para o impacto que ela 
tem no futuro. O Brasil apresenta algumas características que criam certas 
dificuldades na seleção e no recrutamento de líderes de pesquisa. O mer-
cado interno, ainda que com um grande número de pesquisadores capazes, 
apresenta poucos profissionais com experiência na gestão de um laborató-
rio de pesquisas industriais de ponta. Muitos dos professores que admi-
nistram laboratórios em universidades no Brasil nunca estiveram em uma 
situação de gerir pesquisa com o objetivo de impacto econômico de curto, 
médio e longo prazos ou em um contexto de mescla de segredo industrial, 
propriedade intelectual e divulgação acadêmica. Mesmo profissionais com 
entendimento prático do processo de inovação e do fomento das ideias às 
etapas de implementação são ainda raros no Brasil.

Por outro lado, atrair profissionais de fora do Brasil para assumirem 
posições de liderança no laboratório também é um processo que enfrenta 
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vários desafios. Por exemplo, o conhecimento da língua portuguesa seria 
extremamente útil para essas lideranças, mas encontrar administradores de 
pesquisa com tal habilidade é muito raro, na medida em que ainda são pou-
cos os brasileiros ou portugueses no exterior com a experiência e compe-
tência necessárias. A perspectiva de viver (com a família) no Brasil é outro 
desafio frequentemente encontrado para a atração de lideranças, não ape-
nas pelas dificuldades de língua e diferenças culturais, mas principalmente 
pela fama de violência urbana que ainda está associada ao país. Além disso, 
o custo de vida para a classe média-alta no Brasil é razoavelmente elevado, 
especialmente considerando possíveis necessidades de escolas em língua 
estrangeira para os filhos desses profissionais realocados. Por último, a 
obtenção de vistos de trabalho para estrangeiros ainda é um processo longo 
e complicado, frequentemente obrigando essas lideranças a trabalharem 
remotamente, coordenando as atividades no Brasil até que sua situação tra-
balhista seja regularizada.

Outro desafio que vivenciamos refere-se a estabelecer processos de 
atração e contratação de pesquisadores. Embora haja um grande número de 
jovens pesquisadores brasileiros, no país e no exterior, ainda faltam meca-
nismos mais eficientes de divulgação de oportunidades em laboratórios de 
pesquisa. Nossa experiência aponta que os melhores currículos provêm 
de anúncios divulgados em listas eletrônicas de organizações científicas e 
de comunidades de pesquisa. Contudo, o acesso a essas listas é frequente-
mente restrito a profissionais atuantes na área, o que exige um uso inten-
sivo das redes de contatos dos pesquisadores brasileiros que já fazem parte 
da estrutura da IBM Research. Apesar das dificuldades, a quantidade e a 
qualidade dos currículos recebidos excederam nossas expectativas, com-
provando a percepção de que há um grande interesse por parte dos jovens 
pesquisadores brasileiros em laboratórios de empresas privadas.

O processo de seleção e contratação também tem apresentado uma série 
de desafios, muitos de natureza cultural. O processo mais comum de sele-
ção de pesquisadores para carreiras acadêmicas em universidades brasilei-
ras é feito no formato de concurso público, começando com um edital que 
solicita aos candidatos apresentarem um memorial descritivo da carreira 
acadêmica e documentos comprobatórios. A seleção, via de regra, é feita 
por meio de um processo que dura de três a cinco dias, com provas escritas, 
de erudição e de títulos. Os candidatos são avaliados por uma banca de pro-
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fessores de diversas instituições e com o resultado final anunciado ao fim 
das provas.

O processo de seleção acadêmica no Brasil é totalmente diferente do uti-
lizado tradicionalmente nos laboratórios da IBM Research que seguem as 
práticas da academia norte-americana, em que os candidatos enviam currí-
culos e cartas de referência, muitas vezes para universidades e laboratórios 
sem vagas oficialmente abertas. Com base nessas informações e frequente-
mente em contatos informais com professores que conhecem os candida-
tos, um número reduzido de candidatos é selecionado para uma visita ao 
laboratório que dura de um a dois dias. Ao longo desse período, o candidato 
é solicitado a proferir uma palestra em seu campo de especialização e sub-
metido a inúmeras entrevistas com pesquisadores e gestores de pesquisa. 
Candidatos com alto potencial recebem então uma proposta, muitas vezes 
independentemente da comparação com a qualidade de outros candidatos. 
Não é incomum que os melhores candidatos de uma geração recebam várias 
propostas de diversas universidades e centros de pesquisa, e que façam a 
opção ponderando a remuneração, a fama da universidade ou o departa-
mento e o suporte financeiro para a pesquisa.

Fica evidente, assim, o dilema enfrentado em estabelecer um processo 
de seleção para o laboratório no Brasil que seja considerado eficiente e justo 
em ambas as culturas. Tivemos a experiência de algumas contratações em 
que o processo norte-americano, comum na IBM Research, guiou a seleção 
dos candidatos, mas ficou evidente a necessidade de familiarizar os candi-
datos brasileiros com as diferentes etapas e objetivos da seleção. Em parti-
cular, é complicado solicitar a professores no Brasil que escrevam e enviem 
cartas de recomendação com a objetividade e franqueza típicas do processo 
nos Estados Unidos, e que são absolutamente essenciais para a seleção de 
um número reduzido de candidatos para as visitas-entrevistas. Professo-
res universitários no Brasil não tendem a considerar como parte do seu 
trabalho o fornecimento desse tipo de recomendação aos seus estudantes 
e colegas – e estamos estudando alternativas mais afinadas culturalmente. 
Também pretendemos analisar com cuidado os resultados dos primeiros 
processos de contratação e buscar uma adaptação melhor no processo da 
IBM Research à cultura de seleção acadêmica no Brasil.

Um desafio operacional que estamos enfrentando é viabilizar, na prá-
tica, o usufruto dos incentivos econômicos e financeiros oferecidos pelos 
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diversos setores do governo brasileiro para atividades de pesquisa, desen-
volvimento e inovação que foram descritos anteriormente neste capítulo. 
Por exemplo, para receber o retorno de isenção tributária provido pela Lei 
do Bem é necessária a documentação adequada das atividades realizadas e 
sua submissão a um processo do Ministério de Ciência e Tecnologia, e em 
conjunto com um processo de declaração específico no imposto de renda 
da empresa. Dentro da nossa empresa, a falta de conhecimento e de pes-
soal preparado para essas atividades resultou na contratação de consultores 
externos com experiência e prática nesses processos. Mesmo que temporá-
rio, o uso de consultorias nos parece fundamental para o correto usufruto 
desses incentivos e uma despesa a ser considerada como parte do processo 
de instalação de um laboratório de pesquisas no Brasil.

De forma semelhante, a confecção de propostas para editais de subven-
ção e financiamento de pesquisa e desenvolvimento, de agências como a 
Finep e o CNPq, também requer conhecimento especializado. Em particu-
lar, a inexistência de modelos e exemplos de propostas bem-sucedidas torna 
muito importante o apoio de profissionais com conhecimento e experiência 
prévia nesse tipo de elaboração de propostas, frequentemente, na forma de 
consultoria. Dado o rigor processual, as inúmeras exigências legais e a alta 
competitividade desses editais, vimos que é necessário o estabelecimento 
de uma equipe multidisciplinar de alto nível para a confecção das propos-
tas, preferencialmente administrada por um gestor de projetos profissional 
e com ampla participação de advogados e consultores.

Durante a redação deste capítulo, começamos a nos deparar com o desa-
fio de criar uma estrutura de colaboração e parceria com universidades e 
laboratórios de pesquisa. Por um lado, enfrentamos a tradicional dificul-
dade de encontrar, selecionar e contatar os parceiros mais apropriados à 
nossa missão e ao nosso modo de trabalhar. No caso das instituições bra-
sileiras, vemos um desafio adicional nos diferentes níveis de maturidade 
de colaboração com empresas privadas que os potenciais parceiros pos-
suem. Por exemplo, houve contatos em que nos foram colocadas condições 
sobre a propriedade intelectual gerada por uma parceria de pesquisa que 
vão muito além de qualquer situação semelhante nos Estados Unidos ou na 
Europa. Conforme discutido anteriormente, a experiência na colaboração 
universidade-empresa ainda é limitada no Brasil e, mesmo com a recente 
regulamentação pela Lei da Inovação, ainda existem algumas expectativas 
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irrealistas sobre como tais parcerias podem ser estruturadas, tanto do ponto 
de vista operacional como legal.

Perspectivas para o futuro

Como dito anteriormente, a iniciativa brasileira de estabelecimento do 
9o laboratório da IBM Research começou com uma ideia que se transfor-
mou em uma visão, e daí nasceu um projeto. Em cada etapa desse processo, 
fatos se destacaram para garantir a viabilidade e sobrevivência do projeto, 
principalmente depois que ficou estabelecida uma arena competitiva com 
outras geografias. Sobre todos os fatos que despontavam em cada fase, foram 
identificados diferenciais competitivos do Brasil atraentes para a IBM Cor-
poration, resultando na decisão final da criação da IBM Research Brasil.

Nas seções anteriores, discutimos vários diferenciais competitivos – e 
fatores negativos – para a instalação de um laboratório de pesquisas no 
Brasil e a influência de cada um deles nas sucessivas etapas do processo. É 
evidente que, dado os diferentes contextos das organizações e de seus obje-
tivos, esses fatores de atratividade de polos de P&D no Brasil contribuirão 
com diferentes pesos na decisão de outras organizações que desejem esta-
belecer um laboratório brasileiro. Mesmo em nosso processo, observamos 
situações em que uma aparente desvantagem – a descentralização do finan-
ciamento de P&D – se transformou, mais tarde, em ponto positivo, pois 
a descentralização provê maior estabilidade e segurança no investimento a 
ser feito. Assim, o estudo do caso do laboratório da IBM no Brasil nos 
parece ser mais importante pelo levantamento que fizemos dos diversos 
fatores que podem influenciar na decisão do que pela opinião dos autores 
ou da própria IBM Research. Este capítulo não é um mapa, mas uma enu-
meração dos possíveis caminhos, suas qualidades e desvantagens, no esta-
belecimento de um laboratório de pesquisa no Brasil.

Uma observação muito importante ao longo desse processo foi a meta-
morfização contínua da proposta de agenda de pesquisa para o laboratório. 
As visões que os diferentes atores do processo tinham da espinha de um 
laboratório eram, muitas vezes, ao mesmo tempo complementares e contra-
ditórias, gerando uma insegurança permanente com relação ao “monstro” 
que estava sendo criado. Para nós, é quase um paradoxo que a agenda de 
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pesquisa, que necessita ser mantida estável por vários anos para garantir 
o tempo necessário para maturação dos projetos de pesquisa em um labo-
ratório, tenha sido o componente em mais constante mutação nesse pro-
cesso de decisão. Se há uma lição fundamental aprendida é que a agenda 
é a moeda fundamental de negociação. Sua discussão acaba por criar uma 
visão comum, senão acordada, certamente compartilhada por todos em 
cada momento.

Essa maleabilidade e controlabilidade da agenda de pesquisa começam a 
diminuir com as primeiras contratações de pesquisadores, que, na prática, 
acabam por definir o potencial real e as áreas de interesse e foco do labora-
tório. Não estamos advogando que não seja possível administrar pesquisa-
dores e seus focos de trabalho, mas, sim, que a existência de uma base de 
pessoal científico acaba por determinar os potenciais, os estilos e os valores 
do laboratório. Este é o desafio fundamental agora para o laboratório da 
IBM Research no Brasil: encontrar cientistas que realizem a visão expressa 
ao longo do processo, mas que ao mesmo tempo emprestem à instituição 
a necessária capacidade de evoluir organicamente junto ao conhecimento 
científico em expansão e às necessidades de inovação da IBM.

É nesse contexto de constante evolução, por vezes descontínuo, que se 
estabelece o desafio de criar um laboratório de pesquisa no Brasil de alto 
impacto tanto na IBM como na comunidade científica mundial. Sabemos 
que a atividade de pesquisa possui riscos, tem custos altos e requer tempo. 
Portanto, trata-se de um tipo de investimento do qual não se pode esperar 
retorno rápido. Ainda assim, o laboratório brasileiro da IBM Research tem 
uma proposta ambiciosa de atingir, na metade do tempo, um grau de matu-
ridade e produtividade já atingido por outros laboratórios da IBM. Algo 
como fazer em cinco anos o que levou dez para acontecer nos laboratórios 
da China e da Índia.

Da nossa análise, fica claro para nós que esse é um desafio possível, que 
nos obriga a ser extremamente competentes na execução das diversas tare-
fas envolvidas: do estabelecimento da sede física à contratação de cientistas; 
do relacionamento com os órgãos financiadores às parcerias com empresas 
e universidades; do impacto no negócio da IBM ao relacionamento com a 
comunidade científica internacional. Crescer muito rápido, mas de forma 
sustentável, é o nome do jogo em países emergentes como o Brasil, e a IBM 
Research Brasil está preparada para vencer esse jogo.
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AVALIAÇÃO DO COTIDIANO INOVADOR 

NO BRASIL: MERCADO BIOFARMACÊUTICO, 
BIOCIÊNCIAS E O PAPEL DA BIOMINAS BRASIL 

Eduardo Emrich Soares

Ambiente internacional de inovação biofarmacêutica: 
situação atual e perspectivas 

O atual cenário do setor farmacêutico global tem se mostrado altamente 
desafiador. As grandes indústrias farmacêuticas internacionais precisam 
suprir a demanda da sociedade por novos e melhores produtos e a pres-
são interna por elevação de resultados, especialmente quando se observa o 
impacto que a expiração de patentes terá nos próximos anos. Estimativas 
apontam que no período de 2011 a 2016, a perda de receita atribuída à expi-
ração de patentes pode chegar a US$ 267 bilhões. 

Do ponto de vista tecnológico, o avanço dos conhecimentos sobre a base 
molecular dos processos patológicos e dos mecanismos de resistência per-
mite o desenvolvimento de abordagens terapêuticas, profiláticas e diagnós-
ticas mais eficazes e direcionadas, criando as bases para a medicina perso-
nalizada. Esse movimento aparece em contraponto ao modelo tradicional 
dos blockbusters da indústria farmacêutica – poucos medicamentos para 
muitos pacientes – e estabelece um novo paradigma – muitos medicamen-
tos para poucos pacientes. Se para o paciente, a medicina personalizada é 
uma ótima notícia, já que permite tratamentos mais eficientes e com menos 
efeitos colaterais, para a indústria traz desafios de lançar mais produtos 
com faturamentos menores. 

A estratégia de desenvolvimento interno desses produtos parece não 
ter dado muito certo. As empresas gastam cada vez mais em pesquisa e 
desenvolvimento, embora o ritmo de crescimento tenha reduzido, de uma 
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taxa média anual de cerca de 10% no período de 2002 a 2008 para uma pre-
visão de 2,3% nos cinco anos seguintes. Mas o número de novos medica-
mentos químicos ou biológicos aprovados nos órgãos regulatórios é cada 
vez menor, o que se configura em um gap de inovação. Nesse ambiente, a 
maioria aposta suas fichas em parcerias, aquisições e fusões que permitam 
completar seu portfólio de produtos em desenvolvimento no curto, médio 
e longo prazos. Ao mesmo tempo, as grandes farmacêuticas vêm reduzindo 
os gastos e eliminando postos de trabalho em suas unidades de pesquisa e 
desenvolvimento. Isso pode ser percebido facilmente ao observar os infor-
mativos diários do setor. 

Analisando esses fatores, vemos que o modelo de negócios se altera 
radicalmente. Há uma transição de um modelo de empresa completamente 
integrada internamente, fully integrated pharmaceutical company (Fipco) 
para um virtually integrated pharmaceutical company (Vipco). Sai um for-
mato no qual as indústrias fazem tudo internamente, desde a prospecção 
de novas moléculas, até as fases finais de desenvolvimento e lançamento 
do produto. Entra um modelo em que grande parte dos processos é feita 
externamente em terceirização ou parcerias com centros de pesquisas, 
contract research organizations (CRO) e contract manufacturing organiza-
tions (CMO). A maioria das farmacêuticas internacionais está em algum 
momento dessa transição. 

Dentro deste contexto, a aproximação com a indústria de biotecnolo-
gia é inevitável. Daí vem as mais recentes inovações, estratégias terapêu-
ticas e diagnósticos, englobando, por exemplo, proteínas recombinantes, 
anticorpos monoclonais, micro-RNAs, novos biomarcadores e abordagens 
farmacogenéticas. Os produtos biofarmacêuticos já representam 17% do 
mercado farmacêutico total, com previsão de alcançar 23% em cinco anos. 
Quando se considera apenas a lista dos 100 medicamentos mais vendidos 
no mundo, os produtos biotecnológicos (vacinas e biológicos modificados) 
devem aumentar sua participação de 31% em 2009 para 48% em 2016. 

O licenciamento de tecnologia e moléculas com potencial terapêutico 
cresce. Segundo dados de 2008, os produtos licenciados já se aproximavam 
de 50% da receita da indústria farmacêutica. Com isso, apenas em 2009, a 
indústria de biotecnologia captou um recorde de US$ 37 bilhões em parce-
rias financeiras com as grandes farmacêuticas.

Além dos recursos dos parceiros estratégicos, as empresas de biotecnolo-
gia, principalmente as norte-americanas, recebem significativos aportes de 
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recursos de fundos de venture capital (VC). Em 2009, o valor captado de VC 
foi de aproximadamente US$ 4 bilhões. As mais promissoras, ou seja, aque-
las que dispõem de forte propriedade intelectual e equipes técnica e geren-
cial reconhecidas têm não apenas um, mas muitos investidores em conjunto. 

Algumas dessas start-ups conseguem atingir as bolsas de valores, prin-
cipalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá e na Austrália. 
Nesses dois últimos países existem mecanismos atraentes para o lança-
mento público de ações de empresas nascentes de tecnologia. Poucas, é ver-
dade, chegam a um estágio de lançar produtos comerciais e obterem recei-
tas significativas. Outras são adquiridas por grandes empresas ou licenciam 
suas tecnologias. A maioria, no entanto, fica pelo caminho, seja por não 
obter resultados técnicos expressivos, seja por falta de recursos financeiros.

Cenário de inovação em biociências no Brasil: 
avanços, desafios e cotidiano inovador

Em primeiro lugar, é importante mencionar que temas como inovação 
e empreendedorismo são bastante recentes no país, mesmo no cotidiano de 
empresas e universidades. Se nos Estados Unidos, a indústria de biociên-
cias começou a surgir nos anos 1970 (o primeiro produto biotecnológico foi 
a insulina humana lançada em 1982), no Brasil, o setor realmente se tornou 
uma realidade nos últimos dez anos, embora existam casos de empresas e 
iniciativas públicas mais antigas. 

Avanços recentes

Apesar de recente, o progresso tem sido relativamente grande nos últi-
mos anos. Certamente, ainda lento e insuficiente para colocar o país próximo 
dos países mais desenvolvidos neste setor e atingir a meta determinada pelo 
governo federal – no início dos programas de política industrial – de colo-
car o Brasil entre os cinco principais players em biociências do mundo. Há 
muito a ser feito antes de considerarmos a bioindústria nacional um setor 
consolidado e para que as empresas possam atuar em um ambiente está-
vel e propício a investimentos em inovação. No entanto, podemos observar 
avanços em vários itens fundamentais. Entre esses pontos, destacamos: 
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• Capacitação científica brasileira. Diversas iniciativas do governo 
federal, como a criação do CNPq e da Capes em 1951, contribuíram 
para um crescimento significativo do número de pesquisadores dou-
tores e da produção científica brasileira em publicações internacionais, 
medido pelo Institute for Scientific Information (ISI). O número de 
doutores cresceu dez vezes entre 1980 e 2006, passando de mil para 10 
mil profissionais formados por ano. A participação brasileira no con-
junto de publicações internacionais cresceu mais de 130% nos últimos 
dez anos, atingindo aproximadamente 2% do total dos artigos publica-
dos em 2008. O Brasil detém, hoje em dia, um grande reconhecimento 
internacional em certas áreas ligadas à biologia e às ciências médi-
cas, especialmente a medicina tropical, a parasitologia, a genômica 
e a imunologia. 

• Financiamento público a empresas. A Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep) lançou em agosto de 2006 seu primeiro edital do 
Programa de Subvenção Econômica voltado a financiar, com recursos 
não reembolsáveis projetos de inovação em empresas. Tal programa 
configura uma mudança notável na utilização de recursos públicos 
para pesquisa, desenvolvimento e inovação, antes direcionados ape-
nas a universidades e centros de pesquisas. Nesse período, a Finep 
vem oferecendo entre R$ 350 e 450 milhões de subvenção econômica 
por ano. O edital 2010 prevê a aplicação de R$ 500 milhões em pro-
jetos inovadores em seis áreas estratégicas: tecnologias da informação 
e comunicação; energia; biotecnologia; saúde; defesa; e desenvolvi-
mento social. Apesar de não haver limitação no tamanho das empresas 
selecionadas, o que abriu espaço para muitas grandes corporações, é 
verdade também dizer que diversas empresas nascentes e emergen-
tes tiveram sucesso na obtenção destes recursos. Essa alternativa de 
financiamento é fundamental para a sobrevivência dessas pequenas 
start-ups, que têm dificuldades em acessar outras fontes. 

• Estruturação dos núcleos de inovação tecnológica. Em março de 
2006, o Ministério de Ciência e Tecnologia e a Finep lançaram uma 
chamada visando ao estabelecimento implantação e fortalecimento de 
Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) nas instituições científicas e 
tecnológicas. Os NIT têm como principais objetivos ser a interface 
com o setor produtivo e gerir a propriedade intelectual das institui-
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ções de pesquisa. Embora os resultados – em termos do aumento 
do número de patentes e processos de licenciamento – ainda sejam 
modestos, nota-se a disseminação da cultura da inovação e o desen-
volvimento profissional dos NIT. 

• Avanços no arcabouço regulatório. A própria Lei de Propriedade 
Industrial (Lei n.9.279), que assegura privilégio temporário aos auto-
res de inventos, só foi publicada em 1996, entrando em vigor no ano 
seguinte. Sem ela, não fazia sentido fazer pesquisa, desenvolvimento 
e inovação no país. Seguiu-se em dezembro de 2004 a promulgação da 
Lei de Inovação (Lei n.10.973), regulamentada em outubro de 2005, 
e organizada em três eixos principais: a constituição de ambiente pro-
pício a parcerias estratégicas entre academia e empresas e o estímulo 
à participação das Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) no pro-
cesso de inovação e incentivo a inovação nas empresas. Uma das áreas 
de maior avanço foi a legislação relativa à condução de testes clínicos 
no país. As Resoluções de Diretoria Colegiada (RDC) n.219/04 e 
39/08, sobre pesquisa clínica com medicamentos e produtos para a 
saúde no país, tiveram forte impacto na profissionalização da ativi-
dade. Hoje, existem quase 2 mil estudos em andamento no Brasil, o 
que coloca o país como o principal mercado na América Latina para a 
condução de testes clínicos. 

Como consequência, podemos observar um aumento significativo no 
número de empresas de biociências no Brasil. Estudo da Biominas Brasil 
em 2009 apontou a existência de 253 empresas de biociências no país. Des-
tas, quase a metade, 173, foi criada no período no período de 1999 a 2008. 
Isso significa uma média de dezessete empresas por ano, em comparação 
com uma média de sete empresas criadas ao ano no período de 1994 a 1998. 

As principais áreas de atuação dessas empresas são: saúde humana 
(30,8% do total das empresas); agricultura (18%); reagentes (16%); saúde 
animal (14%); meio ambiente (8%). Apesar do papel de destaque do país 
em bioenergia, o número de empresas desenvolvendo novas tecnologias, 
produtos e serviços nessa área ainda é pequeno (4,4%).

Quando se analisa especificamente as 77 empresas de saúde humana no 
país, verifica-se que as principais áreas de atuação relacionadas à inovação 
biofarmacêutica são: desenvolvimento de novas terapias e vacinas (catorze 
empresas) e proteínas recombinantes (cinco empresas). 
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Atraídas pelo cenário favorável, as grandes empresas farmacêuticas 
nacionais também iniciaram projetos de inovação biofarmacêutica. Como 
já comentado, muitas delas obtiveram recursos do Programa de Subvenção 
Econômica da Finep para financiar, pelo menos em parte, seu investimento 
no desenvolvimento de novos produtos. No futuro próximo, essas empre-
sas podem ser tornar parceiras das empresas nascentes. 

Desafios

Alguns dos principais desafios a serem enfrentados pelas empresas e 
pelo país para avançar no setor de biociências são descritos a seguir:

• Aspectos regulatórios. Apesar dos avanços apresentados anterior-
mente, a questão regulatória ainda carece de um grande amadureci-
mento no país. Recente levantamento realizado pela Biominas Brasil, 
junto às empresas brasileiras de biociências, indica a questão regu-
latória como uma das grandes dificuldades vividas pelas empresas 
tanto pela questão da falta de definição clara da legislação, quanto pela 
morosidade dos órgãos reguladores. 

 Apontado como um dos principais ativos do país, pela possibilidade 
de prospecção de novas moléculas, o acesso à biodiversidade brasileira 
continua sendo, na verdade, uma impossibilidade para as empresas e 
centros de pesquisa. O marco regulatório atual é a Lei n.2.186-16 de 
2001, que, com o objetivo de combater a biopirataria, acabou criando 
rígidos mecanismos para a realização de bioprospecção e acesso à 
biodiversidade. Um anteprojeto de lei, já acordado entre o Ministé-
rio do Meio Ambiente e o Ministério de Ciência e Tecnologia – e que 
continua parado na Casa Civil aguardando para seguir ao Congresso 
Nacional –, é esperado com expectativa pelo setor. Outra preocupa-
ção é a legislação atual que regula o registro de produtos biológicos, 
RDC n.315/2005, e que constitui um dos principais inibidores do 
investimento privado em biofarmacêuticos no Brasil. Há também 
uma grande expectativa por parte do setor quanto à publicação de uma 
nova RDC, tendo como embasamento a Consulta Pública n.49/10. 

• Instrumentos privados de financiamento e investimento. Dife-
rentemente do que ocorre em diversos países, ainda são raros os fun-
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dos de venture capital dedicados às ciências da vida no Brasil. As duas 
primeiras iniciativas de estruturação desses fundos encontram-se em 
fase final de captação e início de operações. Os recursos de venture 
capital são fundamentais para o financiamento de empresas emergen-
tes em fases finais de desenvolvimento, comercialização e produção. 
A falta desse mecanismo, por outro lado, paralisa as empresas, como 
vem ocorrendo com diversas empresas nacionais promissoras. Deve-
mos salientar ainda que a importância dos fundos não se restringe 
apenas à concessão de recursos para empresas, mas também exerce 
importante papel para a sua estruturação gerencial e ampliação da rede 
de contatos. 

• Propriedade intelectual. Embora o país tenha uma forte capacitação 
científica em áreas estratégicas, que incluem biociências, conforme já 
mencionado, tal conhecimento não foi ainda capaz de provocar um 
efeito no aumento do número de patentes. 

 Além desta questão, já amplamente apresentada e discutida, um outro 
ponto chama também a atenção dos players do setor: os critérios de 
patenteabilidade de produtos e processos biotecnológicos. Recente 
estudo do Inpi, que comparou os critérios de diversos países, concluiu 
que o Brasil e a Índia são os países que apresentaram as legislações 
mais restritivas à concessão de patentes na área biotecnológica. Por 
exemplo, qualquer material biológico isolado da natureza, seja micro-
-organismo, célula animal ou humana, não é passível de patentea-
mento no país, por não ser considerado uma invenção. O mesmo não 
ocorre em países como os Estados Unidos, a China, o Japão e os que 
compõem a Comunidade Europeia.

• Infraestrutura. A infraestrutura necessária para a realização de 
diversas etapas da cadeia de desenvolvimento de produtos biotecno-
lógicos ainda não existe no Brasil. Isso inclui desde laboratórios capa-
citados a realizar testes pré-clínicos – seguindo as normas interna-
cionais de boas práticas de laboratório – até empresas prestadoras de 
serviços especializados na produção de medicamentos em pequenas 
quantidades para testes clínicos, as chamadas contract manufacturing 
organizations (CMO). As empresas que hoje necessitam utilizar essa 
infraestrutura contratam os serviços no exterior, especialmente nos 
Estados Unidos, onde existem instituições capacitadas, o que provoca 
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um custo adicional e uma logística complexa de movimentação inter-
nacional de amostras e produtos. 

• Recursos humanos. Apesar dos avanços na qualificação técnica e 
científica, o país ainda não tem uma massa crítica de pessoal treinado 
em etapas fundamentais do processo de desenvolvimento de biopro-
dutos, como, por exemplo, escalonamento de produção e fermentação. 
Outra demanda importante é a formação de pessoal qualificado em 
gestão de empresas de biociências. São poucas as organizações nacio-
nais que possuem profissionais com experiência e conhecimento pro-
fissional em gestão de negócios no setor. Em boa parte das empresas, 
são os próprios pesquisadores empreendedores que assumem o papel 
de executivos, seja pela dificuldade em encontrar profissionais ade-
quados, seja pelas restrições financeiras. 

Cotidiano

Ao analisar o cotidiano de inovação nas empresas brasileiras de bio-
ciências, é possível dividi-las em dois grupos distintos, dependendo do seu 
estágio de vida e do desenvolvimento dos produtos.

Em primeiro lugar, encontramos empresas recém-criadas que, em geral, 
concentram seu dia a dia nas etapas de pesquisa e desenvolvimento do pro-
duto ou serviço, em detrimento de uma análise crítica do mercado e um pla-
nejamento estratégico. Esse esforço de inovação das empresas é, na maioria 
das vezes, solitário, ou seja, uma empresa pouco interage com outras e até 
mesmo com outros grupos de pesquisadores. Lembramos que muitas empre-
sas nascem de um projeto de pesquisa de um cientista das universidades e 
centros de pesquisa. A obsessão pela ciência leva a uma visão incompleta ou 
distorcida do mercado. Muitas vezes, convidamos empreendedores a parti-
ciparem de eventos no Brasil e no exterior, e ouvimos que a empresa ainda 
não está preparada para conversar com potenciais parceiros. O cotidiano das 
empresas inovadoras desse estágio repete, em parte, aquele vivido nas uni-
versidades e nos centros de pesquisas, mudando agora apenas o ambiente. 

Na experiência da Biominas Brasil com incubação e investimento em 
empresas, recebemos muitos pesquisadores em fase de constituição de 
empresas e empreendimentos inovadores, buscando salas para implanta-
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ção de seus projetos e/ou recursos financeiros. Raramente, esses empreen-
dedores têm um plano de negócios minimamente estruturado. Na conversa 
inicial, o foco da atenção é estritamente científico e questões de mercado, 
gestão e marketing não são respondidas. Para aquelas que estão incubadas, 
muitas se fecham em sua sala buscando adiantar o processo de desenvol-
vimento dos seus produtos. As fontes de financiamento dos empreendi-
mentos são em geral públicas ou então os próprios empreendedores, seus 
familiares ou conhecidos financiam o negócio. Nosso trabalho é orientar 
as empresas desde o início para se planejarem e desenvolverem ações em 
várias frentes, além da tecnológica. 

Quando atingem o estágio do segundo grupo, essas empresas estão mais 
avançadas no desenvolvimento de seus produtos e serviços, e, então, há 
uma conversão no cotidiano dos empreendedores para as questões comer-
ciais e gerenciais. Eles começam a buscar informações sobre o mercado, 
parceiros e canais para comercialização, quando o produto atinge, na visão 
das empresas, o ponto de irem a mercado. Nesse momento, demonstram 
interesse enorme por participar de eventos. Outra grande preocupação é 
a busca por fontes de financiamento. Entretanto, encontrar um parceiro 
comercial ou financiador não é em geral um processo rápido, até porque os 
empreendedores necessitam constituir uma rede de relacionamentos e de 
confiança com os parceiros potenciais. A lentidão é causada também pela 
própria dinâmica de grandes empresas e investidores, cujas prioridades são 
outras e o processo de decisão muitas vezes é complexo. 

O Estudo Biominas Brasil 2009 aponta as principais prioridades indi-
cadas pelos empresários do setor de biociências brasileiro. Não por acaso, 
os tópicos mais assinalados foram: captação de recursos financeiros (50%); 
identificação de parceiros para comercialização (47,7%); atração e retenção 
de funcionários estratégicos (37,5%); obtenção de fluxo de caixa positivo 
(36,4%); e identificação de parceiro para desenvolvimento (31,8%). As 
metas dos empresários e empreendedores refletem bem o perfil médio e as 
necessidades das empresas de biociências. 

A situação leva a empresa a viver uma intensa falta de capital para gerir 
o negócio. Os recursos públicos não são adequados para investimentos em 
marketing e gestão e os recursos de angels são escassos para as demandas 
do negócio. Observamos então que a empresa reduz os investimentos em 
pessoal, em viagens, eventos, e outros, o que por sua vez acaba afastando 
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potenciais parceiros e investidores. Analisamos muitas empresas nesse 
estágio. São negócios com produtos e serviços inovadores, porém, acabam 
chegando a um estado de parcial ou completa paralisia. 

Em ambos os estágios, as empresas enfrentam muitos obstáculos, pois, 
apesar de ser um ambiente que avança, ainda se encontra em estruturação. 
Se mesmo em um ambiente estruturado como aquele encontrado nos países 
líderes do setor o número de empresas de sucesso é pequeno, para as empre-
sas de países emergentes, as dificuldades são enormes. O empreendedor, 
em geral com forte formação técnica, enfrenta inicialmente um grande 
desafio ao transformar sua ideia ou resultado de anos de pesquisa em um 
produto ou serviço. Trata-se de um processo de desenvolvimento do qual 
ele próprio e sua equipe não têm completo conhecimento. Além do mais, 
o processo apresenta muitas interfaces novas, que ele precisa entender e 
tomar decisões em um prazo curto, como assuntos regulatórios, infraestru-
tura e equipamentos adequados, proteção do conhecimento, contratos etc. 

Entretanto, nota-se que as empresas que percebem a importância de 
definir uma estratégia de ação desde o início de suas atividades e de seguir 
seu planejamento, respondendo no momento certo aos desafios que sur-
gem, têm mais chances de sucesso. O foco de atuação da Biominas Brasil 
tem sido orientar as empresas de biociências do país na estruturação e no 
desenvolvimento do seu negócio. 

Nosso trabalho é participar de forma ativa em conjunto com a equipe 
das empresas nas definições estratégicas e na condução do negócio. Suge-
rimos sempre que os empreendedores tenham em mente a necessidade de 
estabelecerem seu network, e estejam abertos a discutir seus projetos com 
potenciais parceiros. 

Com essa visão, estabeleceu-se a parceria que a Biominas Brasil estabe-
leceu em 2009 com a Interfarma – a (Associação da Indústria Farmacêu-
tica de Pesquisa). Ao oferecer a possibilidade de colaboração com grandes 
empresas, possibilitamos que as empresas de biociências nascentes e emer-
gentes possam acelerar as curvas de aprendizagem, acessar competências 
complementares, recursos humanos e infraestruturas adequadas. Para as 
empresas farmacêuticas de pesquisa, trata-se de uma oportunidade de aces-
sarem novos projetos e ampliarem seu portfólio de produtos. 

Em resumo, existe uma ótima oportunidade para o Brasil se posicio-
nar como um dos players importantes de biociência, tendo em vista o atual 

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   226Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   226 05/05/2011   23:41:1705/05/2011   23:41:17



INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO BRASIL 227

panorama internacional de ampliação de parcerias para o desenvolvimento 
de produtos biofarmacêuticos e os avanços recentes no ambiente nacional. 
A estabilidade política e o crescimento econômico nos últimos anos, tam-
bém colaboram para o aumento da visibilidade e da atratividade do país 
para receber investimentos externos. 

A colaboração internacional com universidades, empresas e fornecedo-
res de serviços pode ser um ponto central para que as empresas brasilei-
ras atinjam o nível de competitividade global. Para alcançar esse resultado 
em tempo hábil, governos e iniciativa privada devem trabalhar de forma 
sinérgica na solução dos gargalos existentes. Por um lado, é necessário um 
trabalho focado na qualificação das empresas mais promissoras e de seus 
executivos e adensamento tecnológico. Por outro, um dos primeiros passos 
deve ser tornar o ambiente mais atrativo para investidores e grandes empre-
sas, por meio de um sistema regulatório eficiente. 
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PARTE 4

INOVAÇÃO NO SETOR DA 
SAÚDE DO HOMEM NO BRASIL
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O tema da saúde no Brasil tem sido prioritário pela sua importância 
estratégica. Um modo de aferir isso é observar o quanto ele é debatido em 
campanhas políticas, mas para além de um direito social consagrado cons-
titucionalmente, a saúde é ampla o bastante para impactar diversos setores 
igualmente estratégicos, como educação, ciência e tecnologia – de outro 
modo podemos debater este tema desde infraestrutura e saneamento básico 
à inovação biotecnológica. 

Os capítulos a seguir foram elaborados a partir de várias entrevistas com 
especialistas no tema da saúde, em especial, daqueles que lidam com a ino-
vação diretamente. Pretendemos ser abrangentes o suficiente para incorpo-
rar diferentes perspectivas sobre o tema, seja por parte do empreendedor, 
do governo ou do cientista. Trata-se de relatos que deveriam ser publica-
dos, ao nosso ver, fundamentalmente pela riqueza de suas experiências.

A primeira parte trata de assuntos regulatórios, tema crucial para a ino-
vação em saúde, pois o governo de qualquer país tem sob sua responsa-
bilidade resguardar sua população de possíveis problemas no que tange à 
vigilância sanitária. Jorge Kalil, diretor do Laboratório de Imunologia do 
Instituto do Coração, problematiza a questão dos testes clínicos, nos quais 
se encontra um grande aprendizado que o Brasil precisa absorver. José 
Fernandes Perez, Presidente da Recepta Biopharma, também enfrenta os 
desafios da regulamentação dos testes clínicos aqui no Brasil e nos Estados 
Unidos, e observa ainda que o Brasil precisa ter grandes projetos interna-
cionais na fronteira do conhecimento, pois daí derivarão múltiplos apren-
dizados. Já Marcelo Vianna de Lima, Presidente da Sociedade Brasil eira de 
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Medicina Farmacêutica, nos aponta diversos problemas com a regulamen-
tação da pesquisa clínica – o que faz com que o Brasil perca competitividade 
no setor.

A segunda parte discorre sobre os investimentos constantes em hos-
pitais de ponta no Brasil. Por limite de tempo não pudemos entrevistar 
outros importantes hospitais, o que não invalida as interessantes entrevis-
tas de Luiz Vicente Rizzo, diretor superintendente do Instituto Israelita de 
Ensino e Pesquisa Albert Einstein, e de Luiz Fernando Lima Reis, diretor 
de pesquisa do Hospital Sírio-Libanês.

Já a terceira parte aponta para possíveis soluções para a saúde pública 
brasileira via inovações. Convidamos para isso dois grandes cientistas: 
Antonio Paes de Carvalho, da Extracta Moléculas Naturais, e Reinaldo 
Guimarães, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do 
Ministério da Saúde. 

Em seguida, abordamos a inovação nos laboratórios públicos brasi-
leiros, com especial destaque para a Fundação Oswaldo Cruz e o Insti-
tuto Butantan, nas pessoas de Manoel Barral Neto e Otávio Mercadante, 
respectivamente. 

Por fim, um breve panorama da inovação no Brasil com representan-
tes de uma das mais importantes instituições brasileiras: o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). João Carlos Ferraz e 
Pedro Palmeira analisam historicamente a questão econômica da inovação 
e contextualizam o Brasil nesse jogo global.
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PANORAMA REGULATÓRIO 
DA PESQUISA NO BRASIL

Entrevista com Jorge Elias Kalil Filho1

O Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração (InCor) é reconhecido 
como um importante centro de pesquisas relacionadas às doenças que afetam co-
ração, pulmão, rim e fígado, e as doenças autoimunes. Foi criado em 1984, com 
a retomada dos transplantes pelo InCor, hospital público e universitário, para 
o tratamento de doenças de alta complexidade e ligado ao Hospital das Clínicas 
(HC), este administrado pelo estado de São Paulo. Atualmente, suas principais 
linhas de pesquisa concentram-se em aterosclerose, febre reumática, imunogené-
tica, transplantes e autoimunidade; contabilizando cinco depósitos de patentes.

A equipe do laboratório é multidisciplinar, composta de profissionais de dife-
rentes áreas do HC e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP). 

À frente dessa equipe está o médico Jorge Kalil, que chegou ao InCor em 
1985 para cuidar da pesquisa de imunologia dos transplantes, área sobre a qual 
tem reconhecimento internacional. 

 1 Jorge Elias Kalil Filho é médico imunologista e professor titular da Faculdade de Medicina 
da USP. Natural de Porto Alegre, realizou mestrado e doutorado em biologia humana pela 
Universidade de Paris VII e livre docência pela Universidade de São Paulo. Kalil é diretor do 
Laboratório de Imunologia do Incor, vice-presidente da International Union of Immunolo-
gy Societies (IUIS) e presidente eleito para a gestão 2013-2016. Já foi assessor do ministro 
da saúde Adib Jatene, em 1995 e 1996; presidente fundador da Associação Brasileira dos 
Transplantes de Órgãos, Presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, diretor do La-
boratório de Patologia Clínica do Hospital Sírio-Libanês e vice-diretor clínico do Hospital 
das Clínicas. Em 2011, foi indicado como diretor-geral do Instituto Butantan.
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O Brasil precisa pensar em uma maneira de ser competitivo para atrair 
projetos de inovação. Crescemos muito na área de ciência da saúde e temos 
possibilidades reais de inovação, como mostra a produção científica publi-
cada em revistas indexadas, que nos últimos anos aumentou mais rapida-
mente aqui do que no resto do mundo. Ao mesmo tempo, o número de 
patentes não acompanhou esse movimento. Isso indica que o problema aqui 
não é científico, e, sim, regulatório. Infelizmente, há nos organismos bra-
sileiros uma burocracia que diz para quem quer inovar: “duvido que você 
faça”. Exemplo disso é o fato de levar cerca de dez, doze, quatorze meses 
entre o pesquisador definir uma pesquisa e conseguir sua aprovação pelos 
órgãos responsáveis. Na prática, as instituições complicam todo o jogo. 

A parte regulatória atribui um papel muito importante no desenvol-
vimento de um fármaco em qualquer país. De um lado, a regulação deve 
garantir qualidade e, de outro, promover o desenvolvimento daquela eco-
nomia. Houve um avanço importante no Brasil recentemente – a Lei de 
Propriedade Industrial (1996) –, pois quem tem recursos vai investi-los 
onde uma descoberta não possa ser copiada. 

A criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em 
1999, foi fundamental. É preciso investir muito nela para que tenha quadros 
de primeira qualidade e possa dar condições de trabalho para os profissio-
nais. Assim como a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 
(CMED), a agência deve ajudar o Brasil a ser mais competitivo, como acon-
tece com a Food and Drugs Administration (FDA) nos Estados Unidos. 
Por isso, o funcionário da Anvisa não pode pensar apenas como burocrata. 
Não se pode levar seis meses ou um ano para aprovar um medicamento, 
como acontece atualmente. É preciso promover o acesso a medicamento 
no país, inclusive de importados de qualidade, e para isso, precisamos 
pensar em regras lógicas que deem segurança e que também desenvol-
 vam o setor. 

Na prática, isso se traduz em situações como a posição global do Brasil 
em termos de centros de testes clínicos biofarmacêuticos no mundo. Um 
estudo da Economist Intelligence Unit mostra que estamos na 17a posição, 
atrás da Argentina e da Índia, por exemplo.2 E países como a Austrália, 

 2 Essa informação consta do artigo “Trends in the globalization of clinical trials”, de Fabio A. 
Thiers, Anthony J. Sinskey e Ernst R. Berndt, publicado na Nature.
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que encomendou o estudo, Chile e Coreia do Sul fazem propaganda sobre o 
ambiente propício para pesquisa clínica em seus mercados.3

Dificuldade para patentear e licenciar

A dificuldade regulatória aparece, por exemplo, no momento de paten-
tear uma descoberta. É nessa fase que pode acontecer a primeira quebra 
da cadeia da inovação no Brasil, para um laboratório público como o de 
Imunologia do InCor. Patentear uma descoberta no Brasil é um “Deus nos 
acuda”, porque o problema está na pergunta: quem é o dono da patente? 
Se sou da USP, tenho que acionar a agência de inovação da universidade. 
Como estou no InCor, é preciso acionar a Fundação Zerbini, mantenedora 
do InCor. Há uma série de regras complicadas.

Um exemplo prático disso aconteceu com um soro antiveneno de abe-
lha, para ser aplicado em pessoas atacadas por enxame. É algo que não exis-
tia no mundo e foi uma colaboração entre o Laboratório de Imunologia do 
InCor, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Rio Claro e o Instituto 
Butantan. Era uma tese de doutorado, e a aluna ficou com a pesquisa sobre 
a mesa por um ano e meio até as três instituições públicas, todas do estado 
de São Paulo, acharem uma maneira de dividir a patente do soro. Agora 
temos uma patente internacional e podemos buscar investimento para os 
testes clínicos. Há um gargalo no mecanismo público.

Por causa das dificuldades de patenteamento e da falta de retorno finan-
ceiro, muitas vezes o pesquisador decide publicar um artigo e a pesquisa 
acaba aí, o que é outra quebra na cadeia da inovação. Tenho várias pesqui-
sas sobre as quais estou segurando a publicação de artigo, porque acho que 
nos Estados Unidos há interesse em desenvolvê-las. 

Para licenciar a descoberta para uma empresa de fora o gargalo é ainda 
pior. Quando se obtém a patente, como fazer para passar o desenvolvimento 
para a indústria? No caso do Laboratório de Imunologia, por ser instituição 
pública, é preciso fazer uma licitação pública. Com isso, se uma indústria 
incentivar uma pesquisa, posso patentear a molécula descoberta, mas não 

 3 A Austrália, por exemplo, fez propaganda sobre ser o melhor país para a realização de testes 
clínicos, com base em um estudo divulgado em 2005, que foi realizado pela The Economist 
Intelligence Unit e encomendado pelo governo. 
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licenciar seu desenvolvimento e uso comercial para essa empresa, porque 
preciso fazer licitação. Nessa licitação podem entrar outros interessados, 
que não financiaram a pesquisa e sem a mesma capacitação do financiador 
para levar o projeto adiante. 

Além disso, a indústria pode gostar de um projeto, mas não temos toda 
a cadeia de pesquisa consolidada no Brasil. Os cientistas muitas vezes não 
dominam todas as etapas. Podemos concluir que uma molécula é eficaz e 
com isso, da minha parte o processo está pronto, mas para a indústria, não. 
E não adianta pedir para nós, cientistas, porque não conhecemos a outra 
ponta, a da produção e de vendas, e vice-versa. 

Cadeia incompleta

O Brasil tem que ter uma cadeia completa e consolidada de inovação, 
que comece na pesquisa básica in vitro, nos testes pré-clínicos e de toxi-
cidade e que entre nas fases I, II, III e IV. Aqui há um estrangulamento 
grande nas fases pré-clínicas. Um pesquisador que considere interessante 
o produto de alguma planta num local como o sertão baiano, dificilmente 
terá condições de dar continuidade a esse projeto. O Brasil tem o primeiro 
passo da pesquisa e outras fases, mas na outra ponta há o profissional que 
sabe colocar o princípio ativo numa embalagem e vender. Contudo as duas 
pontas estão muitos distantes, há empecilhos, está tudo muito disperso e 
muitas vezes sem o reconhecimento internacional necessário para avançar 
na pesquisa, como é o caso em testes de toxicidade. As multinacionais pre-
ferem fazer fora e não realizam aqui projetos nesse sentido. 

Em laboratórios de imunologia, quando não dominamos uma fase, 
fazemos, geralmente, parceria com instituições dos Estados Unidos e da 
França. Mas a estratégia é tentar ir do começo ao final da pesquisa den-
tro do país. Para os testes de toxicidade, por exemplo, temos colaborado 
há algum tempo com um spin off da Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da USP. Pretendemos entrar em alguns ensaios de fase I de pro-
dutos que desenvolvemos. Para isso há outra dificuldade, que é a produção 
de síntese em condições de boas práticas de manufatura. Não temos isso no 
Brasil. Podemos comprar no exterior, mas é caro. Estamos tentando mon-
tar uma estrutura de síntese de peptídeos, que são pequenas sequências de 
proteínas aqui no laboratório. Outra possibilidade seria colaborarmos com 
outros grupos acadêmicos internacionais que pudessem nos ajudar.
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Já poderíamos estar produzindo ao menos quarenta medicamentos à 
base de peptídeos. Muitos deles estão perdendo patentes e entrando como 
genéricos no Brasil, por isso, mais uma vez vamos ter de comprar os prin-
cípios ativos no exterior. O que falta nesse caso é o mesmo que falta para os 
produtos biotecnológicos: locais que sigam as chamadas “boas práticas de 
fabricação” (BPF – good manufacturing practice – GMP). Tenho propostas 
para fazer isso no InCor, com uma pequena planta para atender ao menos 
nossas necessidades e as do Hospital das Clínicas. Esse passo não é trivial, 
porque uma coisa é fazer isso em escala laboratorial bancada aqui, outra é 
fazer em escala que permita volume para os processos químicos. 

O Brasil possui bons cientistas, e conseguimos manter os de qualidade 
no país. Isso é fundamental, pois não basta ter a cadeia toda se não houver 
quem a opere. Mas há uma figura muito em falta no Brasil, que é o geren-
ciador do processo de inovação. Para conseguirmos gerenciadores seria até 
necessário um curso para formar esses profissionais. 

O modelo de gerenciador no Brasil poderia ser similar ao dos Estados 
Unidos, em que pequenas empresas privadas de desenvolvimento de tec-
nologia colocam profissionais para verificarem o processo todo da pesquisa, 
levantam, por exemplo, os obstáculos, os produtos que poderiam interessar 
a uma determinada indústria etc. Diferentes cientistas fazem a cadeia de 
inovação e para isso, precisa-se de gestão. Além disso, nós cientistas não 
somos bons, por exemplo, para colocar o produto na prateleira. Para isso, o 
modelo de gestão das farmacêuticas estrangeiras no Brasil também teria de 
ser menos matriz na inovação, em que tudo parte e volta para a sede. Aqui, 
o foco da gestão dessas corporações ainda é muito voltado à venda do pro-
duto, à fase de embalagem, de distribuição e de comercialização.

Biotecnologia

Existe uma revolução que é a dos produtos biológicos. Isso explodiu no 
mundo e trata-se dos fármacos de maior valor agregado. Mas o Brasil está 
muito atrasado nessa corrida. Esses produtos já estão no mercado há algum 
tempo, daqui a pouco começarão a perder a patente e nós nem detivemos 
a produção em escala deles. Perdemos a corrida da química fina – embora 
ainda possamos recuperar algo – e agora vamos perder mais “um bonde da 
história” se o Brasil não se posicionar muito bem, seja atraindo as indústrias 
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internacionais para que produzam no país, seja fazendo as nacionais serem 
competitivas e produzirem esses insumos biológicos. No Brasil, apesar de 
serem apenas 2% do número de produtos consumidos, comprometem 40% 
dos recursos e são fundamentalmente produzidos por biologia molecular, 
fermentação, células biocariótidas, animais ou bactérias. 

Poucos países no mundo estão desenvolvendo esses fármacos, mas entre 
eles estão Índia e China. Ainda há alguma possibilidade de nos recuperar-
mos, porque vão surgir os biossimilares, que podem não ser uma inovação, 
mas ao menos são uma incorporação de novas tecnologias no país. Mas, 
dependendo da legislação da Anvisa para o registro de biossimilares, o Bra-
sil ficará fora também. Além disso, esses produtos representam a perspec-
tiva de uma real inovação, por meio da identificação de algo desenvolvido 
no país. Hoje, 99% dos casos de inovação morrem na prateleira do cientista, 
que não tem como fazer sua ideia prosperar. 

Recursos para desenvolvimento

Há muito dinheiro envolvido no desenvolvimento do fármaco. Estima-se 
que esse valor seja de US$ 1 bilhão, concentrado nas fases finais da pesquisa 
clínica, em que teoricamente começam a diminuir os riscos de insucesso. Se 
o Brasil quiser participar da inovação, terá que apostar, seja atraindo inves-
timento da indústria internacional, seja desenvolvendo a indústria nacional, 
a qual se expandiu com os genéricos e possui empresas com capacidade para 
investir mais em inovação, embora esteja produzindo cada vez mais commo-
dities. Esse seria um processo difícil, mas factível, porque há fontes boas de 
recursos no Brasil, como o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). 

No caso do Laboratório de Imunologia, as principais linhas de finan-
ciamento são do Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia 
(INCT) do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é financiado pelo Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Do 
Ministério da Saúde, há projetos ainda financiados por meio do Departa-
mento de Ciência e Tecnologia (Decit). Alguns recursos vêm da Financia-
dora de Estudos e Projetos (Finep), que é mais voltada ao desenvolvimento, 
como a compra de equipamento. Também buscamos recursos em institui-
ções internacionais, como o National Institutes of Health (NIH), dos Estados 
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Unidos, e a Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les hépatites vira-
les (ANRS), da França, focada em Aids e hepatite. Onde houver dinheiro, 
nós vamos buscar. Do setor privado vem menos do que gostaríamos. 

Linhas de pesquisa

As linhas de pesquisa do Laboratório de Imunologia partem da percep-
ção dos cientistas sobre o nicho científico e com alguma aplicação no mer-
cado. Pesquisas encomendadas são poucas, o que indica um baixo aprovei-
tamento dos laboratórios desse nível pelas empresas. 

Um dos nichos que identificamos é relacionado ao vírus HIV. Observa-
mos que precisávamos passar pela experimentação de macacos em mata para 
uma nova vacina contra o vírus. Acreditamos que há alguns erros conceituais 
nas vacinas testadas até agora e achamos que sabemos por que as vacinas fra-
cassaram. Temos uma proposta e até patentes, cuja titularidade é da Funda-
ção Zerbini/InCor, porém eu e o Edecio Cunha Neto somos os inventores. 
Mais um exemplo, são as outras propostas de fragmentos de proteínas que 
achamos terem um papel importante na tolerância de órgãos transplantados. 

O Laboratório de Imunologia não faz as fases III e IV. Mas tenho um 
serviço clínico que faz as fases I, II e III. Já fiz a fase II de uma proposta de 
molécula de imunoterapia de cabeça e do pescoço em colaboração com um 
grupo de cirurgia do InCor. Já fiz também as fases II e III, participando de 
testes de vacinas de medicamentos. Temos um grupo bom de pesquisa clí-
nica associado a nosso grupo. Além disso, no InCor fica sediado o Instituto 
de Investigação em Imunologia que é um Instituto Nacional da Ciência e 
Tecnologia (III/INCT), que dirijo e que congrega 33 pesquisadores, cada 
um com diferentes expertises e que trabalham em 23 centros de pesquisa de 
seis estados e do Distrito Federal.4 

Aqui no hospital, também se faz pesquisa clínica. É uma área bem esta-
belecida que está crescendo. O Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital 
das Clínicas foi o primeiro projeto aprovado em uma chamada pública, em 

 4 O Instituto de Investigação em Imunologia (iii) foi criado em 2002 dentro do Programa 
Institutos do Milênio do Ministério da Ciência e Tecnologia para a construção de redes de 
pesquisa no Brasil. Hoje, o III/INCT (Instituto de Investigação em Imunologia/Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia) é formado por um grupo de 33 pesquisadores de 23 cen-
tros de pesquisa, localizados em seis estados brasileiros e no Distrito Federal.
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2005, pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia, para 
que fossem desenvolvidos dezenove centros de pesquisa clínica universitá-
rios no Brasil.5 Recebemos os recursos e desenvolvemos a parte de pesquisa 
clínica aqui. Continuamos a receber recursos para isso. 

As pesquisas são contratadas por empresas nacionais e multinacionais, 
com predomínio dessas últimas. Temos ainda alguns projetos de novas 
ideias de pesquisadores brasileiros patrocinados pela indústria, mas são em 
menor quantidade porque são caros. A maior parte dos projetos que vem 
das multinacionais é das fases III e IV. Mas queremos absorver as fases I e II 
porque são as que precisam de uma observação mais precisa, têm questões 
científicas relevantes e que queremos dominar. Essa linha de testes clínicos 
tem sentido tanto de capacitação científica, quanto de viabilidade econô-
mica. As fases III e IV são praticamente uma prestação de serviços, sem 
grandes perguntas científicas a serem resolvidas. 

Frequentemente, as fases I e II são feitas em ambiente universitário, 
encomendado por empresas. A fase I é fundamentalmente para ver toxici-
dade e segurança e há pouco disso no Brasil, porque poucos medicamentos 
desenvolvidos aqui chegam a essa fase. A fase II visa à janela terapêutica, a 
dose que deve ser dar ao paciente.

Estão envolvidas no meu grupo de fase clínica diferentes partes do com-
plexo, disciplinas e departamentos. Um de meus professores associados, 
que tem uma parte de pesquisa clínica em HIV-Aids e diferentes protoco-
los, inclusive em colaboração com o NIH, coordena aproximadamente 35 
ou 40 pessoas envolvidas na pesquisa.

No laboratório, que não faz pesquisa clínica, devo ter cerca de setenta 
pessoas envolvidas nos diferentes projetos, entre chefes de grupo a pós-
doutores, doutorandos, mestrandos, estagiários, pesquisadores visitantes, 
inclusive do exterior, o que é muito importante.

Com relação à aprovação de novos medicamentos, a agência está fazendo 
esforço grande para formar pessoal e está estudando o tema, porque nem 
tudo está estabelecido em termos de normas. No entanto, é um gargalo, 
pois nem sempre as regras estão claras e são fáceis. Não sabemos que cami-

 5 A chamada buscou instituições para integrarem a Rede Nacional de Pesquisa Clínica em 
Hospitais de Ensino (RNPC) e previa investimentos de R$ 35 milhões de reais em três anos. 
O programa foi ampliado posteriormente.
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nhos seguir. Para os testes clínicos, quando o processo envolve seres huma-
nos e, em especial, instituições estrangeiras, além da Anvisa, passam pela 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). A resolução 196/96, 
que criou a Conep, permitiu ao Brasil entrar no mundo da pesquisa clínica, 
pois uma comissão de ética permitiu que o país fosse acreditado e valori-
zado no exterior como um lugar sério de pesquisa. 

No começo, a comissão tinha de avaliar todos os projetos, mas acháva-
mos que, com o tempo, iria descentralizar o poder de decisão e passaria a 
ser um órgão de recursos, de sistematização e de regulação. Todavia, ela 
continua com o trabalho executivo de análise de projetos, o que faz com que 
haja uma morosidade muito grande no processo. Agora, a comissão poderia 
ter outra função, talvez mais importante, de regulamentação e auditoria.

Há centenas de conselhos de ética e pesquisa espalhados pelo Brasil, 
incluindo os de universidades, e eles poderiam fazer parte do processo, 
agilizando a pesquisa. O InCor tem uma comissão de ética em pesquisa, 
criada em 1994, antes da resolução 196/96, que faz avaliações. Mas além 
de fazer a avaliação aqui, a Conep quer ver tudo lá. Essa morosidade tira a 
competitividade do Brasil. Nas fases III e IV, já há uma cadeia de prestação 
de serviços razoável, que poderia ser muito mais competitiva se a Conep 
fosse rápida. A demora é o principal empecilho, já que a instituição possui 
capacidade instalada e qualificação técnica. Além disso, a habilidade clínica 
dos médicos é muito boa.

Entrevista com José Fernando Perez6

A Recepta Biopharma é uma empresa de biotecnologia criada em 2006 
para a pesquisa e o desenvolvimento dos chamados anticorpos monoclonais, 
para uso no tratamento do câncer. Sua história tem profunda relação com 

 6 José Fernando Perez é engenheiro eletrônico pela Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo (1967), bacharel (1967) e mestre (1969) em física pela Universidade de São Paulo 
(1969) e doutor pela Escola Politécnica de Zurique (1973). Foi professor titular do departa-
mento de física matemática do Instituto de Física da USP e diretor científico da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) de 1993 a 2005. Membro da Academia 
Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento (TWAS). 
Comendador e Grã-Cruz da Ordem do Mérito Científico e Tecnológico. Atualmente é dire-
tor presidente da Recepta Biopharma, empresa de biotecnologia na área de saúde humana.

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   241Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   241 05/05/2011   23:41:1705/05/2011   23:41:17



242 RICARDO UBIRACI SENNES • ANTONIO BRITTO FILHO (ORGS.)

outra pesquisa que colocou o Brasil na ponta do conhecimento sobre genética: 
o Projeto Genoma Xylella, de sequenciamento da bactéria Xylella fastidiosa, 
causadora da “praga do amarelinho”, que ataca frutas como a laranja. A 
ponte entre essas duas histórias é o físico e engenheiro eletrônico José Fernando 
Perez, diretor-presidente da Recepta e que lançou o Projeto Genoma Xylella 
quando era diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp). Neste depoimento, Perez mostra como a pesquisa de 
ponta no Brasil é possível, inclusive para temas complexos como o do genoma. 
Mas deixa claro também que a montagem e o gerenciamento adequado de uma 
rede virtual de pesquisa pode ser um fator crucial de sucesso.

Constituição e genoma

A Constituição Paulista de 1989 determinou que ao menos 1% da receita 
tributária estadual fosse destinada à Fapesp para o desenvolvimento cientí-
fico e tecnológico do Estado.7 Com isso, dobrou-se o percentual anterior de 
0,5% e ampliou-se a função de fomento científico da fundação, que passou 
a ser também de desenvolvimento tecnológico. 

Em 1993, eu era assessor da Diretoria Científica da Fapesp e fui indi-
cado para o cargo de diretor científico. Nessa época, tinha uma ideia muito 
clara sobre como usar o novo mandato que a Constituição dava à fundação. 
Ao ser entrevistado para o cargo, apresentei propostas de criação de progra-
mas e parcerias entre universidades e empresas, o que foi bem aceito pelo 
conselho. Como era um cientista de pesquisa básica, isso não ocasionou 
nenhuma percepção de conflito de interesses, de que minha proposta con-
ceitual como diretor poderia responder aos meus interesses pessoais. Sem-
pre fui defensor do financiamento de projetos com empresas, mas minha 
atuação profissional, até então, não tinha nenhuma ligação com isso.

Essa proposta veio de um conceito muito claro nos Estados Unidos, que 
é o do matching funds, pelo qual o governo federal, por exemplo, dá US$ 1 
para a televisão pública para cada dólar que a TV recebe do contribuinte. 
Não se buscava financiar projetos de empresas que já tinham desenvolvido 
muito estudo, ou que se intitulavam tecnológicas, elaborado nas univer-

 7 A Constituição estabelece que os recursos repassados à Fapesp serão mensais e calculados 
após a exclusão da parcela de transferência aos municípios.
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sidades, em que elas não participavam de nenhum risco, contribuição ou 
compromisso com o projeto e seu resultado. Acredito num projeto quando 
a empresa divide o risco, pois assim ela já está comprometida. Nesse sen-
tido, a Fapesp dispõe do Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria para 
Inovação Tecnológica (Pite).

O diretor científico da Fapesp é responsável por propor, submeter ao 
conselho e pôr em execução a política científica da fundação, o que é uma 
responsabilidade muito grande. Sou um pragmático da inovação, não um 
estudioso, teórico. Então, a primeira coisa que fiz foi elaborar um projeto 
de inovação tecnológica com parceria entre universidade e empresa. Pela 
primeira vez a palavra “empresa” entrou no dicionário da Fapesp. Isso 
aconteceu em 1995, resultando em uma quebra de paradigma. Para dar 
uma ideia da dificuldade que tivemos, éramos, por exemplo, cobrados pela 
Assembleia Legislativa, com visitas de deputados estaduais e secretários à 
Fundação, questionando o que estávamos fazendo em termos de inovação.

Projeto Genoma

Dado os avanços da genômica e de sequenciadores automáticos desde 
1995 nos Estados Unidos, foram inaugurados novos caminhos para o 
avanço da genética molecular. Dentro disso, em outubro de 1997 lançamos 
o Projeto Genoma Xyllela Fapesp. A ideia foi do Fernando Reinach,8 que 
já pensava no desenvolvimento da biotecnologia, embora no meio cientí-
fico houvesse quem fosse contra, dizendo que isso não era ciência e que 
os recursos poderiam ser usados de forma indiscriminada. Uma das razões 
para tirar o projeto do papel não era porque o Brasil tinha avançado nessa 
área. Ao contrário, o motivo era exatamente o aprendizado, o learning by 
doing, pelo qual ao mesmo tempo que se avançava em um projeto na fron-
teira do conhecimento, se treinavam os recursos humanos para lidar com 
isso. Pouco adiantava enviar esses doutores para o exterior sem integrá-los 
em projetos próprios, de interesse nacional como agricultura, saúde e meio 
ambiente.

 8 Biólogo e professor licenciado pela Universidade de São Paulo (USP), foi diretor executivo 
da Votorantim Novos Negócios, fundos de investimentos e participação em empresas como 
a Allelyx, CanaVialis e Amyris, todas com foco em pesquisa genética.
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Pensamos o projeto da seguinte forma: uma rede de laboratórios para 
formação de recursos humanos, de muita gente e de forma intensiva, por-
que ninguém sabia fazer o sequenciamento de genoma no Brasil (se hou-
vesse um grupo de pesquisas que tivesse sido adequadamente treinado, 
poderia ter se desenvolvido essa tecnologia facilmente). Para participar da 
rede os requisitos eram comprovar ser um bom cientista e mostrar que as 
técnicas desenvolvidas no Genoma seriam utilizadas nos projetos científi-
cos pessoais dos candidatos. 

Em maio, enquanto maturávamos essa ideia, pensávamos na participa-
ção apenas de brasileiros. Depois vimos que seria preciso apoio de alguma 
equipe internacional, o que ocorreu em determinados aspectos. O financia-
mento estimado era de US$ 10 milhões a US$ 12 milhões, e que se cumpriu 
ao atingir o teto. Um valor que nunca tinha sido pensado para a pesquisa no 
Brasil, mas que, para a dimensão do projeto, era ainda baixo. Além disso, 
dinheiro não seria o problema, e nunca é o principal problema, dados os 
recursos disponíveis na Fapesp.

Formou-se, então, uma rede virtual no Brasil, de 34 laboratórios – com 
participação de alguns estrangeiros –, que recebeu o nome de Onsa – 
Organization for Nucleotide Sequencing and Analysis (Organização para 
Sequenciamento e Análise de Nucleotídeos).9 Colocamos o nome Onsa 
na rede porque nos Estados Unidos existe o Tigr, sigla do The Institute 
of Genetics Research, que se pronuncia como “tigre” em inglês (uma 
brincadeira).

Por que a Xyllela?

Antes disso tudo, foi preciso escolher o organismo que seria pesquisado. 
A escolha da Xylella fastidiosa se deveu a muitos fatores interessantes. Che-
gamos a ela da seguinte maneira: não poderia ser um organismo pequeno 
demais como um vírus, porque não se justificaria criar uma rede nem seria 
possível treinar muita gente. Também não poderia ser muito grande, por-
que isso poderia inviabilizar a pesquisa. Teria de ser uma bactéria e que 
tivesse relevância socioeconômica para o meio ambiente ou a agricultura, 
por exemplo.

 9 Depois do Projeto Xyllela, a Onsa continuou a realizar outros sequenciamentos.
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Quase escolhemos a Thiobacillus ferrooxidans, bactéria que vive em con-
dições extremas da natureza e é muito importante para o meio ambiente, 
porque metaboliza o metal. Como tem essa importância para a biomine-
ração, uma grande empresa brasileira de mineração demonstrou interesse, 
assim como a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), 
nesse caso para o tratamento de águas paradas.10 

O processo da escolha da bactéria foi hercúleo, mas havia uma demanda 
do Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), mantido pelo setor de 
citrícola. O Fundecitrus tem forte foco no combate às doenças e tinha inte-
resse no sequenciamento da Xyllela por causa dos prejuízos milionários que 
causava nos laranjais. O problema era que ninguém sabia fazer cultura in 
vitro da Xylella para extrair o DNA, o que é algo muito complicado (por 
isso do nome “fastidiosa”, pois ela cresce muito lentamente, mesmo dentro 
da própria planta). 

Propusemos ao Fundecitrus auxiliar financeiramente a vinda do pro-
fessor Josef Bové, quem conhecia essa bactéria e que provara que ela era 
responsável pela praga do amarelinho. Bové dizia que tínhamos uma opor-
tunidade extraordinária, porque poderíamos sequenciar o genoma do pri-
meiro patógeno vegetal. 

O resultado de tudo isso foi além do esperado. 

Desdobramentos do Projeto Genoma para a Inovação

Tivemos, em 15 de julho de 2010, o editorial da revista Nature (Brazil’s 
biotech boom. Nature Volume: 466, Page: 295. Date published: 15 July 2010) 
sobre os dez anos do sucesso do Projeto Genoma, mencionado também na 
reportagem da The Economist, em 20 de julho de 2000, intitulado “Samba, 
football and genomics”. Desde então muitas coisas avançaram. Há um artigo 
do Rogério Meneghini, “Por que tão poucos pesquisadores em Biologia 
Molecular Estrutural?”,11 que faz uma avaliação da mudança que essa pes-
quisa proporcionou na produtividade da área de biologia molecular no Bra-
sil. Antes do Projeto envolvendo a Xyllela, os laboratórios não tinham e 
nem sabiam o que fazer com um sequenciador. Após sua execução, essas 
técnicas passaram a ser rotineiras.

 10 A Tigr sequenciou a Thiobacillus ferrooxidans.
 11 Publicado no Jornal da Ciência de 27 de outubro de 2006.
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Outro exemplo é a área de bioinformática, um subproduto interessante 
que inexistia no país. Quando começamos o projeto, tínhamos um gar-
galo nessa área. O genoma é um texto: T, C, G. Pega-se o texto e fazem-
-se milhares de fragmentos, que terão de ser grudados. Nesse momento, já 
estamos na área da informática. Resolvemos isso quando encontramos duas 
pessoas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), João Meidanes 
e João Carlos Setubal, que trabalhavam com o tema na Unicamp,12 mas ape-
nas como simulação. Eles simulavam um genoma e faziam o mapeamento 
genético. Por meio dessa experiência, foi possível uma grande sinergia!

Há vários outros desdobramentos que podem ser citados, porque depois 
houve uma série de sequenciamentos, por demanda interna ou externa, que 
usaram da mesma rede de laboratórios. Para ilustrar, o Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (USDA) encomendou um projeto para 
a uva, pois a Xyllela provocara danos aos vinhedos da Califórnia. Depois 
sequenciamos o genoma do eucalipto, do boi, da cana-de-açúcar, do cân-
cer, da bactéria da leptospirose, entre outros. O sequenciamento do câncer 
colocou o Brasil apenas atrás dos Estados Unidos e da Inglaterra nessa área. 
Houve ainda a criação de empresas como a Alellyx, é um exemplo de exce-
lência dos desdobramentos do Projeto Genoma para a inovação.13

Surgimento da Recepta

A Recepta também nasceu como subproduto de tudo isso. Em 1999, 
com o Projeto Genoma Xyllela já em andamento, a Fapesp e o Instituto 
Ludwig para Pesquisa sobre o Câncer (ILPC) fizeram uma parceria e lan-
çaram o Projeto Genoma do Câncer. O Instituto queria estudar o genoma 
e nós já tínhamos a rede de laboratórios. O ILPC investiu US$ 7 milhões e
 a Fapesp deu mais uma contrapartida de mesma ordem pelo sistema de 
matching funds. 

A relação com o Instituto Ludwig começou em 1997 quando duas pes-
soas foram trabalhar no Projeto Genoma Xyllela: o Andrew Simpson e o 

 12 Meidanes é professor do Instituto de Computação da Unicamp e Setubal é professor associa-
do do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Virgínia, nos Estados 
Unidos.

 13 A empresa foi fundada pelo Grupo Votorantim e vendida à Monsanto em 2009.

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   246Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   246 05/05/2011   23:41:1705/05/2011   23:41:17



INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO BRASIL 247

Joaquim Machado. O Machado foi para Bordeaux, França, e aprendeu 
com o Josef Bové a criar a cultura da Xyllela. Simpson, por sua vez, lide-
rava a nossa rede. Precisávamos de uma liderança positiva e ele estimulava 
o grupo. Foi uma generosidade do instituto pedir ao Simpson que se envol-
vesse em um projeto que nada tinha a ver com câncer. Mas ele percebeu a 
contribuição que poderia dar ao desenvolvimento científico brasileiro.

Em janeiro de 2004, em uma visita ao Instituto Ludwig, em Nova 
York, tomei conhecimento de que estavam mudando o modelo operacio-
nal e estimulando a formação de empresas de biotecnologia que fizessem a 
ponte entre a pesquisa básica deles e a indústria farmacêutica. Achei uma 
grande oportunidade para o Brasil. O ILPC, por sua vez, queria esse tipo 
de projeto e me convidou para coordená-lo. Meu mandato na Fapesp era até 
dezembro de 2005 e, desde então, comecei a preparar minha substituição, 
porque corresponde a um cargo de grande responsabilidade que merece 
toda diligência na transição.

Na época, na proposta do instituto ainda faltava delinear alguns obje-
tivos mais concretos, como a criação de uma empresa de biotecnologia 
para desenvolver anticorpos monoclonais para o tratamento de câncer. O 
Ludwig me deu uma cobertura de três anos para fazer um estudo de viabi-
lidade do projeto e alguns “confortos” para sair da Fapesp e continuar na 
universidade. Fiz alguns contatos com investidores e assinei o contrato em 
agosto de 2004, quando concluí que o projeto era viável. Contudo, a vali-
dade do contrato seria a partir do dia em que saísse da Fapesp.

Meu primeiro contato foi com Jovelino de Carvalho Mineiro Filho,14 
um grande produtor de gado bovino e cofinanciador do Projeto Genoma 
Funcional do Boi. Busquei também alguns fundos brasileiros de capital de 
risco, que conhecia devido ao Programa Fapesp de Pesquisa Inovativa em 
Pequenas Empresas (Pipe). Jovelino também fez uma ponte importante 
com o empresário Emílio Alves Odebrecht,15 que me deu quatro motivos 
para aderir ao projeto: primeiro, a confiança em minha pessoa; segundo, a 

 14 Médico e pecuarista, é membro do conselho de administração da Recepta e 2o vice-presiden-
te da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).

 15 Presidente do Conselho de Administração do grupo Odebrecht e membro do Conselho Ad-
ministrativo da Recepta.
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confiança no instituto; terceiro, a percepção de que era bom para o Brasil; e, 
em quarto lugar, que poderia ser um bom negócio.

Na ocasião fui aconselhado a não pegar capital de risco naquele momento, 
especialmente brasileiro, pois antes precisaria de uma empresa com um 
foco absoluto.16 Além disso, minha conselheira afirmou que o retorno seria 
demorado e me deu como solução fazer um plano de negócios. Aqui entra 
a questão de mindset de cultura empresarial empreendedora no Brasil, que 
somente agora começa a amadurecer. Eram, portanto, duas as barreiras: 
a primeira era a cultura da inovação para capital de risco e a segunda, de 
ordem setorial, os riscos na indústria farmacêutica (que são grandes).

Criamos então a PR&D Biotech, empresa controladora da Recepta, 
feita para negociar um plano com o ILPC. Da PR&D somos sócios eu, 
Odebrecht, Jovelino e José Barbosa Melo, diretor financeiro da Recepta 
Biopharma. O Instituto Ludwig também é sócio da Recepta. 

O modelo que o ILPC pensava era o padrão americano da combinação 
de “cash, milestone payments, royalties”: licenciar para a Recepta principal-
mente a propriedade intelectual e os anticorpos, mediante o pagamento 
cash up front, ou seja, adiantado, para o desenvolvimento dessa pesquisa, o 
que é um modelo padrão. Nosso objetivo era chegar até o final da fase II.17 
A fase III seria com parcerias em laboratórios farmacêuticos. Até a fase II 
serão investidos dezenas de milhões de reais. Na fase III, são centenas de 
milhões, porque é outra escala de produção. O modelo, portanto, é chegar 
até o final da fase II demonstrando que essa droga tem um potencial quí-
mico para ser utilizado no tratamento de um tumor, sob certas condições. 

A criação da Recepta foi um longo processo concluído em outubro de 
2006. Depois da criação da PR&D, verificamos quais anticorpos seriam 
licenciados e sob quais condições. Propusemos ao Instituto Ludwig que, 
em vez de fazer licenciamento, se tornasse sócio da empresa. Além disso, 
também contribuiria com o conhecimento (know how) e a imediata inter-
nacionalização do negócio, criando outras oportunidades. Isso daria uma 
expressão e dimensão internacional importante para o projeto, cumprindo 
também com o protocolo científico.

 16 Trata-se de Marília Rocca, do Instituto Empreender Endeavor.
 17 Na fase II, fazem-se testes para verificar segurança e eficácia do medicamento em um núme-

ro maior de pacientes do que na fase I.
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Outro ponto alto da negociação foi quando convenci o Instituto Ludwig 
de que não poderíamos desenvolver produtos que demorariam dez anos 
para ter um retorno efetivo. Dessa forma, conseguimos licenciar um anti-
corpo que já tinha passado pela fase I, portanto, começamos a pesquisa na 
fase II. 

Também tivemos uma parceria muito importante com o Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), onde há um programa em que alunos de 
Master of Business Administration (MBA) são obrigados a prestar consul-
toria gratuita ao final. Visitei o MIT e falei com a professora Fiona Murray, 
que achou fascinante o que estávamos fazendo pelo fato de ser tratamento 
de câncer, pela minha história pessoal, por ser o Brasil e por ser o Instituto 
Ludwig.18 Todavia, Fiona alertou que os alunos não se interessariam por 
uma empresa sem faturamento, sendo decisivo evidenciar que tipo de tra-
balho seria proposto a eles. Foi quando apresentei o trabalho de Valuation 
Model, do próprio MIT, desenhado para a geração de produtos farmacêu-
ticos, e tomei conhecimento do Fórum de Competitividade em Biotecnolo-
gia, em 2005. Esse modelo é usado para tomada de decisões sobre negócios, 
abordando, por exemplo, se um projeto deve ser introduzido, levando em 
conta a probabilidade de sucesso mediante determinadas variáveis.

Essa avaliação foi essencial porque possuíamos muita informação e 
precisávamos sistematizá-las. Tínhamos muitas perguntas e reflexões que 
tomaram muito tempo, como qual a incidência desse tipo de doença, qual a 
fração de pessoas que tem esse tumor e como o expressam. Tudo isso gerou 
um brainstorming muito importante para nós. Na realidade, esse modelo foi 
fantástico, um processo mais importante que seu produto. 

Antes mesmo de assinar o contrato com o Instituto Ludwig, buscáva-
mos com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) firmar uma parce-
ria com o Instituto Butantan. Mas só a assinamos depois de fechar com o 
ILPC. A partir daí o projeto deslanchou e ficou claro o foco da empresa: 
pesquisar e desenvolver moléculas biológicas (anticorpos monoclonais) 
para tratamento do câncer. Há sete empresas no mundo que comercializam 
dez anticorpos para tratamento de câncer. Contudo, há centenas sendo pes-

 18 Professora associada do Management in the Technological Innovation and Entrepreneur-
ship.
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quisadas. Essa é uma estratégia com aplicação crescente no mundo. Esta-
mos em uma fronteira importante!

A equipe da Recepta Biopharma é composta de uma rede de trinta 
cientistas, sendo dezessete com título de doutor e seis com mestrado. Essa 
rede foi desenhada da seguinte forma: existe a equipe técnico-científica 
“interna” e a equipe técnico-científica “externa” – que se relaciona com as 
instituições parceiras e os cientistas das instituições afiliadas. São profis-
sionais de excelência que interagem muito bem com os colaboradores das 
instituições afiliadas.

Já temos dois anticorpos criados por nós, derivados de pesquisas feitas 
aqui no Brasil. Queremos também ter os receptores e identificar o alvo que 
gera o anticorpo. Na nossa pesquisa buscamos encontrar o alvo do tumor 
primário. O anticorpo reconhece certos alvos e os marca. O anticorpo é um 
marcador biológico. O tumor é um corpo estranho, mas que não é identi-
ficado. Há outros estudos interessantes que recorrem à imunodepressão. 

O Instituto Ludwig nos dá o gene e nós geramos os anticorpos. O anti-
corpo é uma proteína, e o alvo é outra proteína que está na superfície do 
tumor. A proteína é feita por um gene. No Instituto Butantan, coloca-se o 
gene na célula de um mamífero e gera-se o anticorpo. 

O tratamento do câncer está cada vez mais individualizado, muito per-
sonalizado, o que é uma tendência. Por exemplo, somente 23% dos pacien-
tes com câncer são elegíveis; destes, apenas 20% respondem ao tratamento. 
Vamos começar agora um teste com câncer de mama, pois com o ovário 
tem-se 78% de expressão, ou seja, 78% dos pacientes têm o alvo. Em mama, 
cerca de 70% têm o alvo. 

O Food and Drugs Administration (FDA) exige que se registre o teste 
clínico no site Clinical Trials, que é atualizado mensalmente. Além disso, há 
muitas outras instituições que são nossas parceiras e nos ajudam a fazer os 
testes, como o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Albert Einstein, o Hospi-
tal Oswaldo Cruz, o Hospital da Baleia em Belo Horizonte, o Hospital São 
Lucas em Porto Alegre, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) e o Instituto 
do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp).

Estamos num processo de aprendizagem, em que nunca havia sido feita 
uma linhagem celular, correspondendo a um controle de processo tecnoló-
gico pioneiro. Há um parecer científico que diz que mesmo que os anticor-
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pos não funcionem, só o domínio dessa tecnologia de linhagem celular já é 
estratégico para o país. Por isso o Instituto Butantan topou fazer a parceria, 
porque tinham o laboratório e nós possibilitamos dominarem a tecnologia.

Fase da pesquisa

Conforme dito, temos um anticorpo que está na fase II de teste clínico, 
a da linhagem celular, e que está sendo desenvolvido no Brasil. Outro anti-
corpo entrará em produção, ou seja, será colocado em um reator. Contudo, 
esse procedimento será feito fora do Brasil, pois nós não temos um labora-
tório de biotecnologia capacitado nem com certificação internacional, o que 
é um problema. Trata-se de um produto que será usado em humanos, por 
isso é preciso atender a um maior grau de qualidade. 

De qualquer forma, tendo à mão o equipamento, passa-se ao problema 
de recursos humanos. Na realidade confunde-se muito GMP (good prac-
tice manufacturing – boas práticas de produção) com qualidade de equipa-
mento, e não é isso o que deve acontecer. Isso corresponde à excelência dos 
recursos humanos que, por sua vez, administram os processos. Com uma 
instalação que já existe, poderia ser rapidamente adaptável para produzir 
com GMP, mas ainda assim demoraria no mínimo um ano para começar 
a produção. 

Para a fase III é preciso escala industrial. Se precisarmos de um produto 
da fase III, acredito que gerará interesse nos brasileiros de criar uma par-
ceria para sua produção e, consequentemente, a demanda que justifique o 
investimento. Nesse caso, podem-se fazer vários tipos de acordo, como o 
licenciamento da produção e seu codesenvolvimento.

Perspectivas de investimentos

Até o momento, não precisamos nos associar a uma grande empresa. 
É interessante tomar empresas comparáveis com a Recepta, como a Mor-
photek (http://www.morphotek.com), que está nos Estados Unidos e foi 
comprada em 2007 pelo grupo farmacêutico japonês Eisai Co. Ltd. No 
momento da compra, a Morphotek tinha um anticorpo monoclonal na fase 
II e não tinha produto. Mesmo assim, foi comprado por US$ 325 milhões, o 
que mostra um pouco da dinâmica desse mercado. Agora estão na fase III.
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Entrevista com Marcelo Vianna de Lima19

A Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica (SBMF) foi fundada 
em 1971 por médicos que já militavam desde a década de 1960 na indústria 
farmacêutica no Brasil, sendo pioneira no gênero em que atua. Sua principal 
meta é funcionar como um centro de estudos e de intercâmbio de informações 
entre seus membros, visando ao aperfeiçoamento profissional de seus associa-
dos. Em 1995, lançou o primeiro curso de caráter de pós-graduação e, nos 
últimos anos, vem atuando de modo efetivo no setor, principalmente na ques-
tão da regulação das pesquisas no Brasil, por meio de seminários, congressos 
e cursos.

A pesquisa e o desenvolvimento (P&D) no panorama brasileiro serão 
analisados a partir dos quadros ético e regulatório que atualmente temos 
instalados no país. O sistema brasileiro de avaliação ética vem sendo forte-
mente debatido no Brasil a partir de 2006, principalmente pelo setor farma-
cêutico que identifica problemas estruturais e operacionais. Desse modo, 
a Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica (SBMF) defende que o 
atual sistema não tem a capacidade de lidar com seus objetivos primeiros 
ou essenciais, cuja estrutura está ainda mais comprometida, uma vez que os 
problemas identificados não são enfrentados para resolução (Motta Ferraz; 
SBMF, 2009).

Há um sentimento de não existir uma maior proximidade entre a Comis-
são Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) (http://conselho.saude.gov.
br/web_comissoes/conep/index.html ) e o Comitês de Ética em Pesquisa 
(CEP) das diversas instituições de pesquisa, em decorrência de estes últimos 
carecerem de contínuo treinamento e capacitação. À medida que a medicina 
evolui e que o descobrimento de novas doenças e mecanismos de desenca-
deamento delas se aprofundam, os trabalhos para mostrar que uma tera-
pêutica é mais eficaz em relação à outra já existente tornam-se cada vez mais 

 19 Marcelo Vianna de Lima é médico com especialização em medicina farmacêutica e em admi-
nistração e negócios na indústria farmacêutica. Atualmente é presidente da SBMF e também 
assume o cargo de diretor-médico da divisão de Diagnósticos Médicos da GE Healthcare 
para a América Latina. Com forte experiência no setor farmacêutico brasileiro, Lima traz 
nessa entrevista algumas questões referentes às instituições públicas brasileiras, principal-
mente sobre o aspecto sanitário e regulatório na pesquisa em inovação.
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sofisticados e elaborados, e há necessidade de os diversos segmentos relacio-
nados – incluindo a autoridade regulatória – acompanharem esse desenvol-
vimento. A autoridade regulatória está envolvida na aprovação da pesquisa 
que maneja produtos não registrados no país. Logo, ela também necessita 
ter um programa e ter a dinâmica de evoluir conjuntamente com o setor.

A Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica (http://www.sbmf.
org.br), no propósito de colaborar com esse processo de aperfeiçoamento e 
capacitação, já esteve em Brasília, por duas vezes, promovendo, por meio 
de uma parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
um treinamento com todos os técnicos daquela instituição no intuito de 
repassar e discutir o conhecimento sobre as novas formas de diagnósticos, 
desenvolvimento, protocolos de pesquisa e análises estatísticas.

Dentro da pesquisa temos duas grandes instâncias: uma, teoricamente, 
seria a aprovação ética; e a outra, a aprovação pelo único órgão no Bra-
sil autorizado por uma lei a aprovar a entrada de produto não registrado 
no país, que é a Anvisa. A Lei é a n.6.360, de 1976, regulamentada pelo 
Decreto-lei n.79.094 de 1977, e todas as suas atualizações, adicionada a Lei 
n.8.080, que versa sobre o Sistema Público de Saúde. Essa Lei estipula que 
a autoridade regulatória, naquela época, a Secretaria Nacional de Vigilância 
Sanitária, e hoje, a Anvisa, é a única entidade que pode, a partir de uma 
avaliação do risco-benefício envolvido, autorizar a entrada de produto não 
registrado no país unicamente para fins de pesquisa. A Conep, como sendo 
uma comissão do Conselho Nacional de Saúde (CNS), teria simplesmente 
a responsabilidade pela avaliação da questão ética envolvida na análise e 
aprovação de pesquisas clínicas.

Com o marco regulatório estabelecido pela Resolução n.196, de 1996, 
do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde e outras resoluções 
posteriores, os direitos do sujeito de pesquisa20 são preservados ao longo de 
toda a pesquisa, fundamentados em três princípios básicos, surgidos após 
os experimentos nazistas: não maleficência, autonomia e justiça. A não 
maleficência trata principalmente do princípio de não causar dano inten-
cional por conta da pesquisa, seja ela qual for: intervenção farmacológica 

 20 “É o(a) participante pesquisado(a), individual ou coletivamente, de caráter voluntário, ve-
dada qualquer forma de remuneração”. Resolução n.196/96 CNS (http://www.conselho.
saude.gov.br/resolucoes/reso_10.htm).
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ou não. Quando falamos em pesquisa clínica, estamos nos referindo a qual-
quer experimento científico que envolva um ser humano.

Origens da ética em pesquisa no Brasil

A pesquisa para o desenvolvimento de novos recursos farmacológicos 
para o tratamento de diversas doenças é um fenômeno natural, conse-
quente à evolução do conhecimento científico. Quantas pessoas no passado 
morreram por causa da gripe espanhola? Quantas morreram aqui no Brasil 
de tuberculose? Hoje, é difícil aceitar um óbito decorrente de uma infecção 
pelo bacilo da tuberculose, a não ser em pacientes com infecção por HIV 
(que são menos resistentes), já que temos um programa disponível de tra-
tamento da tuberculose bastante divulgado e fornecido pelo Ministério da 
Saúde. É uma revolução do conhecimento que favorece, paralelamente, a 
revolução dos tratamentos. Assim, a partir de determinado momento em 
que já se tem um conhecimento razoável e sabe-se um pouco mais a respeito 
da doença, provar que outros ou novos recursos terapêuticos são melhores 
do que aqueles já existentes requer uma pesquisa muito mais detalhada 
e elaborada. E isso significa uma metodologia científica, um desenho 
mais elaborado e robusto, visando a comprovar ou não a diferença entre 
os tratamentos.

A história nos mostra como alguns experimentos foram conduzidos: pes-
soas eram submetidas a situações extremas, regime de frio, privação de ali-
mento e a outros procedimentos, sem nunca terem dado consentimento ou 
serem indagadas se queriam participar dos eventos, eram submetidas sim-
ples e compulsoriamente. Por isso, a declaração de Helsinki (http://www.
ufrgs.br/bioetica/helsin1.htm), baseada em Lindemberg (cidade onde 
foram feitos os primeiros experimentos nazistas), tornou-se um modelo a 
ser observado por toda e qualquer pesquisa, para que seja eticamente aceita. 
Essa declaração é um acordo no sentido de que todo mundo respeita e não 
se consegue mais uma pesquisa que não a observe. Corresponde, portanto, 
a um documento ético, consolidado por várias entidades e que se tornou 
referência para a condução ética de qualquer investigação, pelo menos bio-
médica, que envolva o ser humano.

No Brasil, a primeira tentativa de regulamentação ética em pesquisa 
foi em 1988, com a Resolução n.1; portanto, uma medida relativamente 
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recente. Tentou-se normatizar algo que já se fazia, mas que não era regu-
lamentado, em que cada um praticava suas atividades de uma determinada 
forma. Ainda assim, a medida adotada não foi tão robusta a ponto de dar 
a credibilidade necessária aos experimentos e às pesquisas que se realiza-
vam no Brasil. Diante de certa perspectiva – ainda existente – da evolução 
e do potencial do país em colaborar mais intensamente com o programa de 
pesquisa e desenvolvimento que ocorre no mundo e, considerando a neces-
sidade de maior participação de países como o Brasil nesse cenário inter-
nacional de desenvolvimento, era necessária uma regulamentação condi-
zente. Diante disso, em 1996, foi publicada a Resolução n.196 do Conselho 
Nacional de Saúde, a qual criou o que temos até hoje como um marco regu-
latório, um marco legal, apesar de ser uma resolução e não uma lei como as 
que regem o regulamento sanitário em nosso país.

Consiste, assim, em uma resolução do Conselho Nacional de Saúde 
em que qualquer instituição de pesquisas que envolvam seres humanos, 
fomentadora ou não, se espelha para desenvolver uma boa pesquisa em 
sentido ético e moral. A partir dali, o mundo entendeu que no Brasil existia 
um sistema efetivo capaz de assegurar os direitos do sujeito de pesquisa 
quando participante de uma (fundamentado pelos três princípios comenta-
dos no início do capítulo). Existem pesquisas, por exemplo, que mostram 
que foi a partir dessa data, outubro de 1996, que a curva de produção em 
pesquisa clínica brasileira, que vinha com uma tendência muito tímida ao 
crescimento, despontou de forma exponencial, também em parte pela ajuda 
de personagens estrangeiros.

Esse movimento representa a resposta regulatória para o desenvolvi-
mento da área de pesquisa que o Brasil começou a apresentar nas últimas 
décadas e que passou a ter um patamar de padrões internacionalmente 
aceitos, coisa que até aquele momento não existia de forma consistente. O 
standard que se utiliza nos países chamados desenvolvidos passou a vigorar 
no país. Para fins regulatórios que culminam na aprovação de determinado 
produto na área de saúde a ser comercialmente disponível, tem-se que per-
seguir determinados padrões e orientações para que aquilo que se desen-
volve e é produzido no Brasil seja também aceito pelas respectivas agências 
sanitárias ou regulatórias, em mercados internacionais. Em outras palavras, 
a partir do momento em que asseguramos que a pesquisa é executada desse 
modo, respeitando essas diretrizes, os dados alcançados em nosso país serão 
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aceitos como parte dos estudos regulatórios necessários à aprovação de um 
novo recurso diagnóstico ou terapêutico.

Anvisa e Conep: um problema de burocracia e previsibilidade

A introdução de padrões universalmente aceitos e consagrados para a 
condução ética de uma pesquisa foi fruto de um movimento conjunto de 
diversos atores envolvidos em pesquisas. Havia também uma necessidade 
por parte da indústria farmacêutica, pois tínhamos um país economica-
mente mais viável, com potencial de crescimento em 1995 e 1996, com 
um ambiente que estava respeitando o direito à propriedade intelectual, já 
que, também em 1996, o Brasil passou a ser signatário do acordo Trips.21 O 
mundo passou a ter outros olhos para o Brasil. Começava-se a aceitá-lo como 
um país em que se poderiam desenvolver projetos de pesquisa e ter a garan-
tia de que o sujeito da pesquisa seria preservado e teria seus direitos cumpri-
dos, além de ter garantias sobre o sigilo do conhecimento gerado por deter-
minado processo, para não ser copiado ou transferido para outra empresa.

Contudo, apesar de alguns dados disponíveis na página eletrônica da 
Anvisa mostrarem que, a partir de 1996, a quantidade de novos projetos 
de pesquisa no Brasil havia crescido (com ápice em 2003 para 2004), essa 
curva acabou por sofrer um decréscimo nos últimos anos. O motivo para 
essa desaceleração não foi a questão ética ou a questão legal, mas a burocra-
cia que se instituía no país ainda naqueles anos e que está presente até hoje, 
muitas vezes, com um viés absoluta e puramente ideológico. 

Tabela 10.1.

Tempo de avaliação No CEP Na Conep

Primeira avaliação (em dias) não informado não informado

Avaliação final (em dias) não informado não informado

Primeiro parecer dentro do prazo da norma (%) não informado 90 (2003)
79 (2004)

Parecer final dentro do prazo da norma (%) não informado não informado

Fonte: Sistemas CEP/Conep (1996 – 2005).

 21 Em português: “Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Rela-
cionados com o Comércio”.
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No âmbito sanitário, a Lei que rege as atividades regulatórias no País 
estabelece que, toda e qualquer petição protocolizada na Anvisa, seja de 
registro de produto ou outra solicitação possível, tem que ter uma resposta 
em noventa dias. No caso de registro de produto farmacêutico, não havendo 
resposta da autoridade sanitária, o produto pode ser considerado aprovado. 
Entretanto, essa situação não ocorre e, normalmente, recebe-se uma comu-
nicação do órgão regulador solicitando mais informações sobre o produto, o 
que atrasa e prolonga o processo. Sendo otimista, atualmente é possível ter 
um produto novo no mercado somente após 12 meses da data de entrada 
da solicitação de registro na Anvisa. Considerando que essa agência é um 
órgão governamental, que existe também para satisfazer as necessidades da 
população e de seus clientes, ela deveria ter previsibilidade. Esse é o “gargalo 
regulatório” brasileiro que precisa ser avaliado e discutido.

Com a Conep acontece o mesmo, mas talvez com uma dinâmica um pouco 
mais complicada pelo fato de existir o modus operandi da Conep e do Comitê 
de Ética e Pesquisa (CEP) do hospital ou da instituição que vai desenvolver 
a pesquisa. Por exemplo, o CEP, quando analisa um projeto, tem de mandá-
-lo para a Conep e esse envio entre os dois órgãos demora por volta de vinte 
dias. Essa duplicidade de avaliação ética, necessidade de aprovação por parte 
da Conep, após aprovada pelo CEP, corresponde a um atraso burocrático 
para a pesquisa brasileira. Não se trata de sermos mais éticos ou menos éticos 
por termos dupla instância de avaliação de projetos de pesquisa. Segundo os 
CEPs, essa demora ocorre porque não existe recurso financeiro suficiente 
para estruturação adequada dessas unidades, inclusive para contratação de 
novas pessoas. Nesse ponto, é necessário perguntar por que não existem 
recursos? Por que a questão do financiamento dos CEPs é tão proibitiva? 

Não existem recursos porque a Resolução n.196/96 proíbe o CEP de 
cobrar ou obter qualquer fundo por meio de empresas ou entidades que 
estão solicitando o registro do produto.22 Sendo assim, o Comitê se sustenta 
apenas com recursos públicos. Ao menos para mim, é muito difícil enten-

 22 VII.12 – “Liberdade de trabalho – Os membros dos CEPs deverão ter total independência 
na tomada das decisões no exercício das suas funções, mantendo sob caráter confidencial as 
informações recebidas. Deste modo, não podem sofrer qualquer tipo de pressão por parte de 
superiores hierárquicos ou pelos interessados em determinada pesquisa, devem isentar-se de 
envolvimento financeiro e não devem estar submetidos a conflito de interesse”. Resolução 
n. 196/96.
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der qual o fundamento para essa proibição, pois não existe mais a relação 
em que, se um indivíduo paga, tem direito a algum serviço ou atenção dife-
renciada. Existe uma série de obrigações ao CEP que necessita de recur-
sos de infraestrutura como secretária, fax, computador, internet, telefone, 
impressora, correios, papel etc. Mas a estes não é permitido monetarizar a 
prestação de serviço.

Além disso, presenciamos atualmente na Conep um processo que está 
fugindo da questão ética, de modo praticamente vinculado apenas a uma 
questão ideológica. A partir do uso da palavra “controle social”, essa comis-
são, pretendendo proteger o sujeito de pesquisa, tem, na realidade, prejudi-
cado o avanço das pesquisas que dependem de aprovação e é discriminatória 
quando a pesquisa tem apoio financeiro de entidade de capital multinacional. 

Para evidenciar essa postura, basta verificar os dados existentes: a Co-
nep diz que todos os projetos que chegam até eles, representam somente 
10% de todos os projetos que se fazem no país. Ou seja, os CEPs espalha-
dos pelo Brasil todo, recebem 100% dos projetos, e 90% não são emitidos à 
Conep. Além disso, existem outras resoluções do CNS, a 251 e a 315, que 
ressaltam que todo e qualquer projeto com cooperação estrangeira também 
tem de ter a aprovação da Conep. Essa é a situação da maioria das empresas 
farmacêuticas de capital internacional. É interessante notar que a origem 
do capital social de uma empresa é que define o tipo de processo de revisão 
ética que será aplicado àquele projeto de pesquisa. Existem parâmetros éti-
cos distintos dentro desses dois cenários? Qual a justificativa ética para tal? 
Fica evidente como uma questão “regulatória” pode dificultar ainda mais a 
parceria entre empresas nacionais e instituições estrangeiras.23

O relacionamento entre indústria farmacêutica e as agências 
regulatórias

Para entendermos melhor os impactos gerados por essas instituições 
regulatórias na atividade farmacêutica, devemos nos colocar na posição 
dessas indústrias. Podemos entender a complexidade regulatória quando 

 23 Em agosto e setembro de 2005, a UFRJ promoveu um ciclo de debates sobre a Bioética e a 
Pesquisa Científica, em que ocorreu um debate sobre a eficácia do Sistema CEP/Conep. O 
Debate está disponível em: http://www.ghente.org/etica/artigos_conep.htm.
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nos posicionamos como uma indústria estrangeira – por exemplo, uma 
empresa internacional que está no Brasil. Ela vai fazer uma pesquisa de 
desenvolvimento com um novo produto, que será parte de uma pesquisa a 
qual chamamos multicêntrica-multinacional, ou seja, possui vários centros 
em vários países. Assim, essa empresa estrangeira é um pedacinho de uma 
grande pizza e, só por isso, seu projeto de pesquisa tem de passar pela Conep. 

No segundo exemplo, nos posicionamos novamente como a empresa 
internacional, mas que, nesse caso, não está presente no território nacional. 
O que ocorre é o estabelecimento de uma parceria entre a empresa interna-
cional e uma empresa nacional. Nesse caso, se essa pesquisa for desenhada 
somente para fins de registro no mercado brasileiro e não houver coopera-
ção estrangeira ou envio de dados ao exterior, ela não precisa ir à Conep. 
Mas se for parte de um projeto de pesquisa internacional, mesmo sendo um 
projeto de indústria de capital nacional, haverá a dupla instância de aprova-
ção ética do projeto de pesquisa. Como os dois exemplos interferem com a 
ética aplicada na condução de um projeto de pesquisa? Novamente, existem 
referenciais éticos distintos que justifiquem tal diferenciação? Em resumo, 
fica difícil entender a justificativa, do ponto de vista ético, para aceitar que 
um projeto para o Brasil seja somente aprovado pelo CEP, e em outro, com 
repercussões internacionais, seja necessária mais uma revisão pela Conep. 
Principalmente considerando que o CEP é uma entidade devidamente 
registrada e autorizada pela Conep para avaliação de projetos de pesquisa. 

Nesse ponto, voltamos ao mote do “controle social”, definido pela 
Comissão como um mecanismo para proteger a indústria nacional, pois ela 
teria deixado de se desenvolver e crescer por causa da concorrência interna-
cional. Pelo contrário, essa limitação existente e, cada vez mais, tem difi-
cultado o intercâmbio de conhecimento e de tecnologia, aspecto de grande 
importância, porque toda pesquisa gera benefícios para diversos atores: 
para a indústria que a está desenvolvendo; para a instituição que recebe 
o financiamento ou a remuneração para a realização da pesquisa; para o 
investigador, porque lida diretamente com todos os outros investigado-
res do mundo, permitindo um intercâmbio de conhecimento e práticas de 
pesquisa (trocas de informações, via reuniões internacionais e investigators’ 
meetings); para o paciente, já que ele é agraciado com tratamentos que, em 
geral, não estão disponíveis (especialmente se falarmos de determinadas 
patologias, como neoplasias e tumores que possuem uma letalidade muito 
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alta); para os outros pacientes, já que o melhor conhecimento da doença, do 
seu diagnóstico e das formas de tratamento será utilizado para outros em 
situação semelhante; e para a sociedade, que também ganha porque aquilo 
que o investigador e o paciente receberam de informação, conhecimento e, 
eventualmente, equipamento, estará à disposição da sociedade. Sobre esse 
último benefício, por exemplo, investimentos em recursos tecnológicos que 
foram feitos para viabilizar uma pesquisa, acabam permanecendo na insti-
tuição, ficando em usufruto da sociedade.

Tabela 10.2. Prazos de aprovação regulatória no mundo.

País Prazo (meses)

Estados Unidos 3

França 3

Suécia 3

Canadá 3 a 4

México 3 a 4

Colômbia 3 a 4

Índia 4

Austrália 4

Peru 4 a 4,5

Chile 4 a 4,5

Rússia 4 a 5

Reino Unido 5

Argentina 6

China 12

Brasil 12 a 14

Fonte: Hurley D. GCP Journal March 2006. 41st Annual Drug Informa-
tion Association Meeting/2005.

A partir desse quadro, verificamos que diversos são os empecilhos 
para o desenvolvimento do setor farmacêutico no Brasil. Hoje, se alguém 
me perguntar quanto tempo levará para iniciar os testes clínicos de uma 
determinada pesquisa, após já ter dado entrada com a documentação no 
CEP, responderei que não antes de 12 meses, enquanto no mundo, a média 
são três a quatro meses. Apesar de tamanha complicação, é possível verifi-
car que tanto a Anvisa como a Conep estão criando esforços para superar 
a atual situação. Ambas estão trabalhando no que se chama “Plataforma 
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Brasil”, que me parece um recurso interessante para agilizar determina-
das etapas necessárias, que dependem de recurso humano, solicitadas pela 
Resolução n.196. Contudo, esse avanço depende de investimentos e já se 
fala em “Plataforma Brasil” há muito tempo, o que nos leva a suspeita de 
que os recursos disponíveis não estão sendo alocados na forma e no anseio 
que se deseja. Entretanto, isso não altera em nada a necessidade da dupla 
instância de aprovação nas situações anteriormente discutidas.

Outra questão importante é que, apesar de se falar na busca da autono-
mia para o Brasil, quando se trata de casos estrangeiros, a Conep, para pro-
ceder com o registro do produto, solicita a aprovação da pesquisa pelo país 
de origem. Portanto, o que pode acontecer é a pesquisa, após passar pelo 
crivo do investigador (que aponta se determinada pesquisa é plausível ou 
não de ser realizada) no país de origem, e pela apreciação de uma comissão 
de ética (que conta com pelo menos dez profissionais da área), não ser apro-
vada pela Conep, o que acaba com tudo aquilo que foi feito anteriormente 
por várias pessoas qualificadas. Em outras palavras, a necessidade da ava-
liação da Conep deslegitima o trabalho dos comitês de ética que anterior-
mente trabalharam sobre o estudo. Apesar de os projetos de pesquisa serem 
diferentes, a proteção ética é igual para todos. 

Esse aspecto, por último, não é visto como uma proteção adicional, 
tanto para os pesquisadores nacionais como para as empresas estrangeiras. 
Do mesmo modo, interpreta-se como um gargalo prejudicial à pesquisa e 
desenvolvimento do país, no que desestimula o interesse internacional em 
estabelecer parcerias científicas com o Brasil. 

Inovação no Brasil

Temos o ambiente propício para praticar a inovação. Possuímos recur-
sos humanos, temos profissionais médicos extremamente qualificados, 
mestres e doutores; temos centros de excelência em diversas áreas, seja em 
medicina tropical, infectologia, oncologia e cardiologia, espalhados pelo 
país; e, por fim, também possuímos recursos financeiros. O que não temos 
é a facilitação para que esse processo de inovação se desenvolva sem obstá-
culos e com incentivos. Existe ainda uma burocracia muito grande, vincu-
lada ao processo de inovação, que retira a plena competitividade do país. 
Para ilustrar, pensemos em um exemplo real: faço uma parceria com a uni-
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versidade para o desenvolvimento de um fármaco. É na universidade que 
está o conhecimento científico. Espera-se, com essa parceria, que aquele 
desenvolvimento se torne algo comercial e possa beneficiar milhares ou 
milhões de pacientes. Esse desenvolvimento foi conjunto e o resultado tam-
bém deve reverter para os dois. Normalmente, a remuneração pelo tempo e 
conhecimento dedicados ao projeto, no caso da universidade, vem na forma 
de pagamento de royalties para a universidade ou o pesquisador. Essa ques-
tão, contudo, de divisão dos benefícios dos resultados, ainda é muito difícil 
em determinadas instituições públicas de ensino.

Sendo assim, a dificuldade não está somente em fazer a pesquisa em 
inovação, mas estabelecer a parceria e definir a distribuição dos resultados. 
Temos de criar um ambiente propício para isso. Na esfera da indústria far-
macêutica, o marco regulatório está estabelecido, os padrões aplicados são 
de altíssima qualidade e internacionalmente aceitos, às vezes também maio-
res do que nos países chamados desenvolvidos; mas o que falta é a previsibi-
lidade. Ou seja, o que vai acontecer no desenrolar do processo e quando vai 
acontecer? Como prever quando o projeto começará e terminará?

A Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica (http://www.sbmf.
org.br) propôs um modelo similar ao existente, mas vinculado ao Ministé-
rio da Saúde. Essencialmente, ele teria a função legislativa (propor regras), 
de auditoria (garantir que estão sendo respeitadas as regras), educativa 
(treinamento) e recursal. Isso porque no funcionamento atual da Conep, 
não há para quem apelar, além da própria comissão, no caso de divergência 
de opiniões.

O aperfeiçoamento do quadro ético-regulatório se daria, resumida-
mente, por meio da descentralização completa do sistema CEP-Conep 
(principalmente dos projetos multicêntricos), adoção do sistema de ques-
tionamento único (apresentação pela comissão ética de todos os questiona-
mentos existentes de uma só vez), implementação do instituto da aprovação 
tácita (sem manifestação ética, no prazo de 60 dias obtém-se a aprovação do 
projeto), auditoria independente, isonomia na avaliação ética em projetos 
com cooperação estrangeira, maior transparência e agilidade nas avaliações 
e maiores recursos. Além disso, com a criação de um conselho institucional 
recursal no Ministério da Saúde, tudo aquilo que os CEPs fizerem e que a 
indústria ou o pesquisador não concordar, ela ou ele poderá recorrer a esse 
conselho, que será capaz de avaliar a demanda. O sistema seria o mesmo: os 
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CEPs se credenciam mediante uma regra e legislação, tendo assim autono-
mia para aprovar todo e qualquer tipo de pesquisa. 

Essa proposta da SBMF aconteceu em decorrência de um dos projetos 
de lei que estão em tramitação na Câmara dos Deputados, como o Projeto 
n.2.473/2003 do deputado Colber Martins (http://www.ghente.org/doc_
juridicos/pl2473.htm). Basicamente, todas essas iniciativas que estamos 
presenciando têm em sua razão a necessidade de se adequar à sustentação 
legal para a existência de uma entidade como a Conep, melhorar o funciona-
mento dessa a partir de uma melhor visualização de suas responsabilidades 
e dar a autonomia necessária e de direito aos diversos CEPs existentes para a 
aprovação de todo e qualquer projeto de pesquisa envolvendo seres humanos 
naquela instituição. Disto surgem diversos debates que dão um tom de dis-
puta, uma vez que a Conep refuta a descentralização do sistema, por exem-
plo. Outra questão bastante colocada pela comissão, que é de outra ordem, 
é o fato de os investigadores não participarem do delineamento de todo o 
projeto. Infelizmente, isso pode acontecer de fato, mas não é uma verdade 
absoluta. Temos vários exemplos de investigadores que, por seu histórico 
profissional e experiências prévias na condução de outras pesquisas, parti-
cipam de colegiados para definições de novos protocolos de pesquisa para 
aquele fármaco. Porém como outros investigadores participarão do projeto 
se eles não são conhecidos? Se eles não tem um histórico de participação em 
pesquisa? É o mesmo que um piloto das categorias de base (kart, por exem-
plo) querer entrar direto na Fórmula 1. Isso não é possível. O piloto tem de 
passar por todo um processo para ser credenciado a participar da Fórmula 
1; e o mesmo deve ocorrer com o pesquisador. Os investigadores brasileiros 
têm competência para serem credenciados a qualquer pesquisa, mas existe 
um processo natural, primeiro de conhecimento e segundo de colaboração.

É importante destacar que todo esse esforço das entidades médicas 
tenha como primazia a defesa da ética, em que buscamos uma melhor ope-
racionalização do sistema. Gostaríamos que a Conep fosse responsável pela 
qualidade e formação dos comitês de ética, para que uma única análise, cor-
reta e capacitada, seja suficiente para avaliar um projeto.

Com relação ao atual estágio das nossas pesquisas, acredito que o Brasil 
tenda a caminhar para também participar mais intensamente da pesquisa 
de fase 1 e 2. Contudo, para isso, voltamos à questão do parágrafo anterior. 
As agências reguladoras devem direcionar seus esforços para melhorar o 
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ambiente da pesquisa, porque esse é o caminho para se chegar à base da 
inovação. No caso do investigador, ele somente vai participar do board de 
um projeto, ou do seu nascedouro, a partir do momento em que as pessoas 
o conhecerem. Não necessariamente precisa ser conhecido pelas multina-
cionais, mas pela rede de pesquisa e por outros investigadores espalhados 
por todos os cantos do mundo. Hoje, temos em determinadas áreas pessoas 
reconhecidas internacionalmente, que podem participar e que participam 
do nascedouro de projetos. Diferentemente do argumento apresentado 
pela Conep, nós não podemos fugir a um procedimento normal, o de os 
investigadores estarem inseridos no contexto internacional a partir da sua 
participação em projetos de pesquisa. A Conep tem de entender que já se 
passou o tempo em que o Brasil era mero executor do que é feito e solicitado 
pelo estrangeiro. 

Tomando outras áreas como exemplo, até pouco tempo atrás o Brasil 
simplesmente escutava e cumpria o que o FMI dizia. Hoje, participamos de 
suas decisões estratégicas por causa de um processo natural de acompanha-
mento ao desenvolvimento do sistema; o mesmo ocorre com o pesquisador 
brasileiro.

Alguns atores da inovação

O quadro de atores da inovação está muito diversificado, e essa tendência 
tem de continuar. Não preciso apenas restringir a hospitais privados como 
o Albert Einstein ou o Sírio-Libanês. Temos também o Instituto Nacional 
de Câncer e o Instituo de Cardiologia no Rio de Janeiro, a Universidade 
Federal da Bahia e o Instituto Materno Infantil (Imip) em Pernambuco 
(http://www2.informazione.com.br/imip.html) – neste último, os proje-
tos de pesquisa, tanto na pediatria como na obstetrícia, podem ser feitos 
de forma brilhante. Foi desse instituto em Pernambuco que saiu a médica 
Maria do Carmo Lessa Guimarães, premiada no Projeto Canguru (http://
www.eaesp.fgvsp.br/subportais/ceapg/Acervo%20Virtual/Cadernos/
Experi%C3%AAncias/1997/15%20-%20canguru.pdf), sendo este um de 
muitos exemplos de um hospital referência em Recife. Temos também uma 
unidade da Universidade do Ceará de farmacologia e pesquisa, mais envol-
vida com teste de bioequivalência, o qual deixa clara a existência de pessoas 
capazes dentro de instituições tradicionais. Ao mesmo tempo, esses profis-
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sionais têm potenciais e querem participar dos projetos de modo completo, 
do início ao fim, mas para isso passam por grandes dificuldades.

Iniciativas como a do Sírio e do Einstein mostram que temos potencial e 
esses exemplos são nossos cartões de visita fora do Brasil. Entretanto, pode-
mos tranquilamente contar com os hospitais públicos. Se considerarmos os 
principais projetos de tratamento de HIV, todos eles foram desenvolvidos 
por hospitais públicos brasileiros. Esses projetos tiveram êxito porque os 
investigadores, rapidamente, viram que era preciso se organizar para aten-
der a uma grande demanda que se formava. Tiveram muito trabalho para 
desenvolver projetos, pois é muito difícil para um médico que não tem 
vivência internacional, ou que não passou por esse processo, entender que 
pesquisa clínica não é o mesmo que ambulatório e consultório médico. A 
pesquisa clínica tem regras, sequência, check list, exige muito trabalho, mas 
proporciona recompensas no sentido de que há desenvolvimento de tec-
nologia, intercâmbio de conhecimento e pessoas e gera benefícios para o 
paciente e a sociedade. Ainda ouso dizer que, se você tiver acesso aos dados 
e se eles forem verdadeiros, os sujeitos de pesquisa, ao serem retirados do 
sistema público de saúde, ajudam a desonerá-lo. A partir do momento em 
que o paciente entra em um projeto de pesquisa, tudo o que acontece com 
ele é coberto pela pesquisa. Dessa forma a pesquisa também tem uma ques-
tão governamental envolvida, porque você gera empregos, com isso recolhe 
mais impostos e talvez desonere o sistema de saúde. Trata-se de um apon-
tamento que ainda carece de investigação sobre o tema.

Com relação às empresas multinacionais, estas são as principais contra-
tantes do setor de pesquisa em saúde, respondendo atualmente por cerca 
85% da mão de obra disponível. Como empresas nacionais, que estão 
fazendo esforços para a inovação, temos hoje a Aché, a Biolab, a Cristália 
(que recentemente lançou um produto de inovação, o “Eleva”); e na área de 
genéricos, a Eurofarma e a EMS. 

De modo geral, tenho visto que diversos atores estão se mobilizando, 
por meio de seus departamentos médicos, para estimular a inovação, parti-
cipando de eventos e seminários. A Interfarma, em parceria com a Biominas 
(http://www.biominas.org.br), por exemplo; do lado internacional, existem 
instituições como a Bill & Melinda Gates (http://www.gatesfoundation.
org/Pages/home.aspx), que apoiam projetos de pesquisa para conheci-
mento de determinadas doenças (e o mesmo acontece com a instituição do 
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Michael J. Fox para o Parkinson – http://www.michaeljfox.org). Além das 
fundações, como a FioCruz, existe também a rede nacional de pesquisa 
clínica, com diversos hospitais participantes, os quais recebem recursos 
financeiros do governo para se estruturar como centros de referência em 
pesquisa clínica. Espero que essas instituições não vejam seus objetivos 
maculados simplesmente pela visão distorcida e ideológica que define pro-
cedimentos distintos de aprovação regulatória de pesquisa clínica no Brasil, 
que por si só já é discriminatório e inconstitucional.

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   266Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   266 05/05/2011   23:41:1805/05/2011   23:41:18



11
CENTROS DE PESQUISA 

EM HOSPITAIS DE PONTA NO BRASIL 

Entrevista com Luiz Fernando Lima Reis1

O Hospital Sírio-Libanês criou em 1978 o Centro de Estudos e Pesquisas 
que, desde então, sendo, ampliado e aprimorado. Em 2003, tendo já desenvol-
vido programas de estágio e especialização, criado o Comitê de Ética em Pes-
quisa (existente desde 1996), iniciado práticas em Residência Médica, organi-
zado cursos de atualização, simpósios e palestras voltados para profissionais 
da área de saúde e para a comunidade em geral, e, por fim, recém inaugurado 
centros de treinamento cirúrgico e de desenvolvimento de pesquisas científicas, 
o Centro passou a se chamar Instituto de Ensino e Pesquisa, IEP. Atualmente, 
o Instituto conta com diversos grupos de pesquisa e, desde 2005, ministra cur-
sos de pós-graduação lato sensu.

Assim como nos capítulos anteriores, partilho da avaliação de que a ciên-
cia no Brasil tem avançado muito desde a estruturação da pós-graduação até 
os centros de excelência, em que se gerou um nível de produção científica 

 1 Bioquímico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Doutor em microbiologia e 
imunologia pela New York University School of Medicine. Pós-doutorado em biologia mole-
cular pela Universidade de Zurique. Foi pesquisador do Instituto Ludwig de Pesquisa Sobre 
o Câncer e dirigiu, por 10 anos, o Programa de Pós-graduação stricto sensu no Hospital A.C. 
Camargo, que recebeu a nota máxima da Capes nas duas últimas avaliações (2002-2004 e 
2005-2007). É pesquisador nível IA do CNPq. Nos últimos anos, dedicou-se aos estudos de 
marcadores moleculares em câncer, com ênfase em métodos de diagnóstico precoce e defini-
ção de marcadores de resposta e comportamento do tumor. Atualmente é diretor de pesquisa 
do Hospital Sírio-Libanês.
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razoável. Contudo, a inovação não tem acompanhado com mesmo ritmo 
esse avanço.

Fiquei um período considerável longe do Brasil, de 1986 a 1994, em fun-
ção dos meus estudos no exterior. Desde o retorno, a avaliação que faço é 
que, nos últimos dezesseis anos, o maior avanço tido, no que diz respeito 
à política nacional de ciência e tecnologia e de produção científica, foi 
na estabilidade e evolução da política de fomento. Pelo menos até 1986, 
quando vivi isso de perto, havia sempre uma reclamação muito grande da 
inconsistência do financiamento na atividade de ciência e tecnologia. Era 
absolutamente comum o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPq ) – que naquela época era quase exclusivamente 
o único órgão que operava, tendo as, Fundações de Amparo à Pesquisa 
(FAPs) surgido nesse momento, – lançar um edital, selecionar os projetos, 
contratá-los, mas não ter verba para liberar.

A partir de 1994, a falta de verba para pesquisa nunca mais aconteceu 
comigo e não me ocorre de terem acontecido casos no Brasil. Um projeto 
aprovado significa um projeto financiado, podendo assim dizer que che-
gamos a uma estabilidade (independentemente de a verba destinada ser 
pouca). Então, o primeiro grande avanço que houve, em nível federal, foi 
a estabilidade na política de fomento e a possibilidade de se programar a 
execução de um projeto. Com isso, o CNPq, a Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) pararam de sofrer falta de recursos como antes.

É óbvio que a Fapesp, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo, destaca-se pelo volume de recursos. A constituição estadual 
determina o repasse automático de uma fatia dos impostos para a Fapesp e, 
com isso, a liberação do orçamento não é mais um ato voluntário do secreta-
riado, mas uma função do sistema que gerencia o seu orçamento. Contudo, 
acredito que um segundo grande avanço na área de financiamento da pes-
quisa são as FAPs. Ao mesmo tempo, chamo a atenção para a Fapemig e a 
Faperj, fundações equivalentes à Fapesp para o Estado de Minas Gerais e 
Rio de Janeiro, respectivamente, que, em geral, vêm se desenvolvendo com 
grande eficiência. A Fapesp, por ser a mais antiga e ter um volume muito 
grande, sofre por causa do seu tamanho. A Fapemig e a Faperj, que cres-
ceram depois e aprenderam com a Fapesp, têm tido um enorme impacto 
nos dois estados. Então, o sistema FAP trouxe um aditivo a esse orça-
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mento, também de maneira eficiente e regular. Eu diria que hoje no Brasil, 
a quantidade de recursos não é mais o maior problema para a atividade de 
ciência e tecnologia. Projeto bom é projeto financiado. Isso quer dizer que 
não devemos lutar por aumentos no orçamento destinado a esta atividade. 
Hoje, ainda não podemos contar com financiamentos vultuosos para proje-
tos com orçamentos da ordem de milhões de dólares. Mas parece-me que a 
dificuldade vivida no início dos anos 1980, quando os laboratórios tinham 
dificuldades de sobrevivência, foram vencidas.

Ainda do ponto de vista de fomento, agora, especificamente sobre a área 
de saúde, a entrada do Ministério da Saúde no financiamento de projetos 
de pesquisa foi uma mudança recente muito importante. O Ministério da 
Saúde não era tradicionalmente uma fonte de financiamento até os últimos 
oito anos, quando ocorreu o fortalecimento do Departamento de Ciência e 
Tecnologia (Decit)2 e a celebração de um convênio com o CNPq, que per-
mitiu ao Ministério financiar projetos de pesquisa. Então, existe hoje na 
área de saúde um número bastante expressivo de editais que juntam recur-
sos do Ministério da Saúde com o Ministério da Ciência e Tecnologia.

Outro aspecto muito importante do financiamento brasileiro foi a cria-
ção dos Fundos Setoriais. Eles têm uma dotação orçamentária extra do 
Ministério da Saúde e passaram a ter um programa importante de apoio 
ao desenvolvimento científico e tecnológico. Assim, existem os Fundos 
Setoriais de Saúde, de Biotecnologia, de Petróleo, entre outros, em que 
cada Fundo tem uma coordenação própria. São outros exemplos de que, do 
ponto de vista de dinheiro para financiamento, as coisas evoluíram muito 
nos últimos dezesseis anos.

A qualificação e a situação da pesquisa 
e seus órgãos competentes

Conjuntamente com o tema do financiamento, a qualificação tem avan-
çado muito. A maior proximidade e o diálogo entre a Capes, o CNPq, a 
Finep, o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia 
permitem-nos, hoje, principalmente por meio da Capes, ter um papel 
absolutamente crítico quanto ao assunto da qualificação do pesquisador, 

 2 Órgão da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE).
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sabendo avaliar as dinâmicas da qualidade e quantidade da produção cien-
tífica nacional. A Capes assumiu de maneira muito clara a questão da ava-
liação da pós-graduação, da qual, no Brasil, se tornou sinônimo de produ-
ção. Ou seja, o grosso da produção científica no Brasil ocorre dentro desses 
programas, principalmente no mestrado e doutorado stricto sensu. 

O sistema de avaliação dentro da Capes mudou em 1998 quando passou 
a ter o atual método de notas de 1 a 7. Felizmente esse sistema está sendo 
levado de maneira extremamente profissional e séria e, hoje, tem um papel 
importantíssimo na melhoria da qualidade da produção científica. Os cur-
sos de pós-graduação hoje entenderam que esse sistema de avaliação da 
Capes, não só evolui e reflete a realidade dos cursos, como agora tem um 
impacto no andamento desses cursos. A Capes tem desenvolvido alguns 
programas baseados no sistema de avaliação, como o Programa de Exce-
lência (Proex) (http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/proex), 
em que os cursos de pós-graduação que têm notas 6 ou 7 ganham autono-
mia da Capes. Com isso, deixa de repassar para esses cursos bolsas e proje-
tos isolados, repassando um montante de dinheiro no início do ano, o qual 
deve ser administrado pelo próprio curso, segundo seus critérios. Além 
de independência, essa medida fornece agilidade na troca de bolsistas e na 
compra de equipamentos para a infraestrutura, aspectos de extrema rele-
vância para qualquer projeto de pesquisa. No Proex, por exemplo, pratica-
-se esse modelo para toda a pós-graduação do país, não somente da área 
de saúde.

Eu me lembro que quando fazia mestrado no Brasil, até 1986, o acesso 
à informação científica era absolutamente sofrível. Nós, alunos de pós-
-graduação, acabávamos por contratar um serviço bibliográfico que 
demandava recursos e tempo. Selecionávamos palavras-chaves de uma 
determinada relação bibliográfica e toda semana recebíamos aqueles tra-
balhos. Hoje, no “portal periódicos” você tem acesso integral e sem custo a 
mais de 15 mil revistas internacionais, nas diversas áreas do conhecimento. 
A velocidade da informação mudou e a tendência é as bibliotecas ficarem 
cada vez menores já que a maioria dos títulos agora é eletrônica. Portanto, o 
acesso à informação deixou de ser um problema.

No debate da qualidade e quantidade da pesquisa, é evidente que demos 
um salto importante na quantidade. A produção científica, em números, 
aumentou. Recentemente, ultrapassamos a Suíça em termos de produção 
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científica. Desse aumento, é verdade que a área de saúde teve uma con-
tribuição expressiva e, aparentemente, foi a que mais cresceu em termos 
de produção.3

No que diz respeito à qualidade, como já apontado, também avançamos. 
Porém talvez esse não tenha sido um avanço tão expressivo. De qualquer 
forma, acredito que exista uma cronologia, ou uma cinética, em que primeiro 
precisávamos mesmo aumentar a quantidade para depois melhorar a quali-
dade. Cada vez mais a comunidade científica brasileira publica em revistas 
indexadas e cada vez menos em revistas não indexadas. Atualmente, e acer-
tadamente, a avaliação dos programas de pós-graduação leva em conside-
ração muito mais a qualidade do que a quantidade. Alcançado um patamar 
mínimo no número de trabalhos publicados por docentes, a qualidade des-
ses trabalhos, avaliados pelo valor de impacto das revistas, passa a ter um 
peso importantíssimo na avaliação dos programas. Até o estabelecimento 
desses indicadores objetivos, a qualidade da pesquisa era questionada.

Hoje, temos dois indicadores importantes que medem a qualidade da 
produção científica. Podemos não gostar deles (eu particularmente gosto), 
mas são objetivos e universais, como deve ser um bom indicador.

O primeiro é índice de impacto das revistas onde os trabalhos são publi-
cados, no qual se leva em consideração o número de citações dos trabalhos 
daquela revista. O índice de impacto reflete o número de vezes e por quanto 
tempo o trabalho daquela revista é citado, e isso tem uma ponderação com 
o número de trabalhos que a revista publicou – quanto mais ela publicar 
durante um ano, menor será o seu índice de impacto, quando comparado a 
revistas menores, que publicam menos trabalhos.

O outro índice de qualidade, que é fundamental, é o número de citações 
por autor. Um autor pode publicar muito, mas se não é citado, isso indica 
que sua produção não está sendo fonte de informação para novas ideias e 
para a discussão naquela área do conhecimento. Assim, hoje não temos 
mais nenhuma subjetividade na hora de avaliar a qualidade da pesquisa. 
Acho que a atual disponibilidade de tecnologias para a comunidade cientí-
fica brasileira, que não precisa mais ir para fora para ter acesso à tecnologia, 

 3 Países com maior número de artigos publicados em periódicos científicos indexados pela 
Thomson/ISI, 2009. Fonte: National Science Indicators (NSI) da Thomson Reuters Scien-
tific INC. Elaboração: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes). Acesso em 16/2/2011. O Brasil está em 13a colocação e a Suíça em 18a.
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e o aspecto multidisciplinar que a ciência vem tomando no país têm melho-
rado o impacto dos trabalhos publicados. Ainda precisamos melhorar, é 
claro, mas a própria definição do que são as notas de 1 a 7 na Capes reflete 
um pouco isso. O conceito de um curso nota 7 é aquele que tem uma inser-
ção internacional, e sua produção científica é, a grosso modo, comparada 
a cursos reconhecidamente de excelência fora do país. O resumo da ópera 
é que nós melhoramos muito no financiamento, no parque de infraestru-
tura e acesso à tecnologia e na quantidade de trabalhos publicados, e ainda 
temos um caminho para continuar avançando na qualidade dos trabalhos. 
Todavia, temos poucos avanços na questão de acesso ao material de con-
sumo e peças de reposição

O gargalo da importação

Do ponto de vista da execução da pesquisa atual no Brasil, em todas as 
áreas, o grande gargalo ainda é a importação. Se o Brasil quer avançar na 
pesquisa científica e tecnológica, deve direcionar seus esforços para a ati-
vidade de importação. A importação de equipamento, que é extremamente 
lenta, não deixa de ser um problema. Contudo, em relação a ele ainda se tem 
a chance de fazer um planejamento, já que é um capital de que não se neces-
sita a todo momento. A maior complicação está na importação de reagentes 
e na reposição de peças, algo bastante crítico. Teríamos um impacto posi-
tivo muito grande para a pesquisa nacional se nós tivéssemos um sistema de 
acesso ao material de consumo e às peças de reposição mais eficiente. 

Seguindo com meu otimismo, repito: acredito que a situação da pesquisa 
mudou dramaticamente nos últimos dezesseis anos. Era quase que neces-
sário ter uma experiência fora do país para se ter acesso não só à informa-
ção, mas à vida de rotina de laboratório. Hoje, não vejo nenhuma diferença 
entre os laboratórios do Brasil, tampouco com relação ao acesso à tecno-
logia, quando comparados aos laboratórios do exterior. Não percebo mais 
essa necessidade premente de um aluno ter uma formação no exterior para 
ter acesso a metodologias. Ainda acho a convivência ou experiência fora do 
país muito importante da mesma forma que nos Estados Unidos muitos 
profissionais vão fazer doutorado e estágios na Europa e na Ásia. Entendo a 
saída de pesquisadores como parte saudável de um intercâmbio que ocorre 
no mundo todo, não sendo mais uma necessidade de um país específico.
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Aspecto multidisciplinar da pesquisa nacional

O aspecto multidisciplinar das pesquisas é extremamente positivo e cor-
responde a um fenômeno recente, em especial na área de ciências biológicas 
ou ciências da vida de modo geral. É muito comum, por exemplo, haver 
um projeto bioquímico que, durante a execução, necessite de métodos imu-
nológicos ou de neurofisiologia, por exemplo. Hoje em dia, se você fizer 
um bom laboratório de biologia celular e um bom laboratório de biologia 
molecular, é possível conseguir, em volta dessa infraestrutura, juntar gru-
pos de pesquisa com os mais variados interesses, porque as técnicas são as 
mesmas. Nós evoluímos nesse aspecto e é totalmente positivo para nossa 
pesquisa como um todo.

Diferentemente do que ocorria na década de 1980 (apesar de ainda per-
sistir em diversos ambientes de pesquisa), em que havia laboratórios isola-
dos e replicados para as diferentes áreas do conhecimento. Hoje, cada vez 
mais encontramos o conceito de “core facilities” onde vários grupos dividem 
áreas, equipamentos e serviços, com grande redução nos custos e aumento 
na produtividade. Isso reflete na multidisciplinaridade da pesquisa porque 
todos passaram a usar metodologias de biologia molecular, por exemplo, 
facilitando a conversa entre as diferentes áreas. Então, o pesquisador da 
neurociência passa a ter uma forte proximidade com alguém da imunologia, 
biologia ou bioquímica, uma vez que usam as mesmas metodologias em um 
mesmo ambiente de pesquisa. Isso tem um impacto extremamente impor-
tante na renovação de ideias, troca de experiências e soluções inovadoras.

Além do mais, a multidisciplinaridade permite um maior espaço para 
grupos ou áreas com maior dificuldade de publicação em revistas de maior 
impacto. Existem determinadas áreas do conhecimento que conseguem 
publicar apenas em revistas de baixo impacto por problemas estruturais do 
próprio interesse do conhecimento científico. Portanto, essas áreas sofrem 
e possuem tal queixa uma vez que a publicação em revistas de alto impacto 
se torna mais distante. A multidisciplinaridade pode ajudar. Por exem-
plo, uma determinada pesquisa de taxonomia de vegetais ou animais pode 
incorporar técnicas mais avançadas de biologia molecular para responder a 
determinada demanda. Com isso, a pesquisa tem seu impacto elevado.

Por último, a inovação atual também está galgada, fundamentalmente, 
na multidisciplinaridade. Atualmente, a inovação da tecnologia tem 
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impacto em diferentes áreas do conhecimento. Veja o exemplo do impacto 
do avanço nas técnicas de sequenciamento em larga escala. Todas as ciên-
cias da vida foram igualmente beneficiadas.

Novos atores da inovação

Até os últimos cinco ou dez anos, a pós-graduação era basicamente uma 
atividade exclusiva das universidades e, por isso, a produção científica e 
a atividade de geração de conhecimento acabava quase 100% concentrada 
nas universidades. Nos últimos anos, observamos um movimento extre-
mamente saudável que é a descentralização do nosso modelo que concentra 
fortemente a produção científica nas universidades (um movimento que, 
talvez na Europa e nos Estados Unidos e em alguns países da Ásia, aconte-
ceu há mais tempo). Apesar desse movimento, não podemos dizer que isso 
está enfraquecendo as universidades.

A descentralização, porém, infelizmente ainda não atingiu o setor pri-
vado do modo que esperamos, ou seja, ainda temos de avançar em inves-
timentos para os desenvolvimentos científico e tecnológico por parte das 
empresas. A causa disso, historicamente, tem sido colocada na falta de 
uma política de propriedade intelectual adequada. No meu ponto de vista, 
a causa também pode ser aplicada à falta de desenvolvimento científico 
e tecnológico que houve no país. O fato é que não havia, no Brasil, um 
ambiente científico-tecnológico que pressionasse os políticos para uma lei 
de propriedade intelectual, que, por sua vez, estimulasse as empresas e o 
desenvolvimento de profissionais atento às oportunidades inerentes à ges-
tão do conhecimento por meio de patentes. A melhoria da produção cientí-
fica, com o fortalecimento dos programas de pós-graduação e o aumento do 
número de doutores a partir da década de 1980, vêm mudando este quadro. 
Hoje, observamos um movimento importante do setor privado na busca do 
desenvolvimento científico e na absorção de novos doutores.

Sendo assim, acredito que os esforços devem ser concentrados no 
aumento da produção científica em alguns institutos isolados da univer-
sidade. Por exemplo, a Embraer tem uma responsabilidade enorme nesse 
movimento. Ela deixou de ser uma empresa antiga, falida e sem nenhuma 
inovação para ser hoje uma empresa de ponta, não só porque foi privatizada, 
mas porque a privatização ocorreu em um momento em que havia disponi-
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bilidade de doutores, conhecimento, e acesso à informação. Se a Embraer 
fosse privatizada 40 ou 50 anos atrás, talvez não tivesse o mesmo desenvol-
vimento. Logo, seu sucesso, inquestionavelmente, advém da privatização 
(uma medida que permitiu o avanço do Brasil em diversos aspectos) e por-
que encontrou doutores bem formados em cursos de boa qualidade. Hoje, 
existem indústrias de telecomunicações, petróleo e mineração avançando em 
projetos de pesquisa justamente porque têm massa crítica. A GE Health-
care pleiteou vir ao Brasil a fim de instalar um centro de ensino e pesquisa de 
desenvolvimento tecnológico, porque temos massa crítica; o mesmo ocorre 
com a IBM e com o Santander, tornando-se uma tendência para o Brasil.

Inovação no Brasil: o papel dos hospitais

Um grande empecilho para a inovação nacional é a rara capacidade do 
setor público, das universidades e dos institutos públicos de conversarem 
com a iniciativa privada. A falta de patentes, a nossa pouca eficiência em 
transferir conhecimento para o setor privado e transformar conhecimento 
em inovação são frutos da nossa dificuldade de diálogo entre o público e o 
privado. Novamente, sem nenhum juízo de valor, chamo a atenção para as 
páginas amarelas da revista Veja que, recentemente, trouxe uma entrevista 
com o reitor da Universidade de São Paulo (USP), João Grandino Rodas. 
Uma de suas falas é sobre a resistência dentro da USP em conversar com 
o setor privado. Toda vez que a universidade tenta se aproximar do setor 
privado surge a conversa de privatização, o medo de tornar o ensino pri-
vado. São duas coisas totalmente distintas e sem nenhuma relação de causa 
e efeito. As universidades devem continuar com sua total independência 
acadêmica e científica e, se o ensino deve ser público e gratuito ou público, 
mas com alguma forma de compensação financeira, é um tema que não 
cabe nestas páginas. Mas a necessidade da Universidade em se modernizar, 
dialogar e assumir seu papel no desenvolvimento tecnológico do país e, por 
consequência, do setor privado é, a meu ver, indiscutível.

Nesse ponto podemos entrar na questão dos hospitais. Por que os hospi-
tais estão abrindo institutos de ensino e pesquisa? A razão é a sobrevivência 
deles. O Hospital Sírio-Libanês decidiu, há muito tempo, estabelecer-se 
não só como um hospital de excelência, mas como um centro de desenvol-
vimento científico e tecnológico e, mais recentemente, criou a Diretoria de 
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Pesquisa para dar mais velocidade a esse projeto. Um hospital não conse-
guirá se manter como um hospital de excelência se ele for um replicador 
do conhecimento. Para se manter na excelência, deverá ser um gerador 
de conhecimento. Em paralelo, nenhuma universidade se sustenta sem 
a geração do conhecimento: se não houver um bom programa de ensino 
e pesquisa, será uma universidade desconhecida. Se você pegar qualquer 
indústria que não aloque uma parcela significativa da sua receita para o 
departamento de ciência e tecnologia, ela será uma indústria desconhecida. 
A IBM, a Siemens, a Novartis e, para citar as brasileiras, a Companhia Vale 
do Rio Doce e a Embraer, entre outras, só dominam o mercado porque 
investem acima de 5% da sua receita em pesquisa e desenvolvimento.4 O 
mesmo ocorre com os hospitais.

O hospital que não tem atividade em pesquisa e desenvolvimento, sem-
pre estará um passo atrás da incorporação de tecnologia e de novos medica-
mentos, além de não ter a capacidade de criticar a tecnologia que está incor-
porando. Um hospital que possui essa atividade em sua rotina participa do 
desenvolvimento e chega ao estado de excelência. Entretanto, é importante 
ressaltar que essa não é a atividade final. A atividade final de qualquer hos-
pital é a prestação da assistência médica, mas ele não fará essa assistência 
com excelência e pioneirismo se não estiver na fronteira do conhecimento. O 
Hospital Sírio-Libanês se destaca por ser pioneiro na incorporação de novas 
tecnologias porque quando essa tecnologia está em desenvolvimento, nós 
participamos dela. Possuímos vários projetos em parceria com empresas pri-
vadas, testando alguns equipamentos que ainda não estão no mercado, mas 
que precisam ainda de alguma etapa de evolução. Como participamos do 
desenvolvimento, podemos criticar para tornar mais eficiente o equipamento.

Por sua vez, essa atividade de desenvolvimento é o que faz o pesquisador 
ou o médico ser um líder na sua área de conhecimento, porque ele não está 
somente replicando o conhecimento. Na área de oncologia, por exemplo, 
em que o hospital tem um papel muito importante, todos os nossos titulares 
dessa área fazem parte de comissões científicas de estudos e do desenvolvi-
mento de novas drogas. Consequentemente, esses médicos estão sempre 
atualizados com o que há de mais avançado no conhecimento, com claro 

 4 The 2010 R&D SCOREBOARD, The Top 1,000 UK and 1,000 Global Companies by 
R&D Investment. Department for Business, Innovation and Skills (BIS).
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benefício aos pacientes. O paciente que não responde ao tratamento pode 
ter acesso a uma nova droga que ainda esteja em fase de estudo.

Além disso, existe uma estreita conexão entre a atividade de pesquisa e 
a capacidade de o hospital atrair e reter talentos. Os líderes e formadores de 
opinião estão, invariavelmente, engajados nas atividades de ensino e pes-
quisa. O hospital precisa oferecer aos profissionais infraestrutura para que 
possam exercer essas atividades.

A partir dessa dinâmica, podemos entender o porquê de os melhores 
hospitais do mundo serem também hospitais com forte atividade de pes-
quisa. Basta ver a lista dos melhores dos Estados Unidos.5 Não existe um 
hospital de excelência que não seja um grande gerador de conhecimentos. 
Esse modelo não é uma invenção nossa, é uma necessidade absoluta para 
se manter na fronteira do conhecimento. O hospital é de ponta somente 
porque tem esse modelo e, por consequência, atraiu os melhores talentos, 
teve um forte investimento em ciência e tecnologia, possuiu os melhores 
equipamentos e atraiu um novo padrão de assistência.

No caso do hospital, entendemos que esse modelo é sustentado por três 
pilares: pela assistência propriamente dita, pelo ensino e pela pesquisa. É 
preciso saber se o gasto com ensino e a pesquisa é despesa ou investimento. 
Essa é uma questão importante. Se for encarado como despesa, a instituição 
não entendeu a verdadeira missão dessas atividades e não enxerga o retorno 
que o ensino e a pesquisa têm para a sua atividade fim. Além disso, essa 
prática acaba gerando receita: as estatísticas mostram que a cada cem arti-
gos publicados, é capaz de se gerar apenas uma patente.

Contudo, paralelamente tem-se em hospitais, por exemplo, no Sírio-
-Libanês, a decisão política e institucional de que o foco não é a pesquisa 
puramente básica. Temos um enfoque grande para a pesquisa aplicada, que 
ficou conhecida como pesquisa translacional. Nesse caso, usa-se o conhe-
cimento da pesquisa básica para tentar diminuir a estatística de cem traba-
lhos publicados para cada patente. Como resultado, nos últimos dois anos, 
fizemos dois depósitos de patentes internacionais, uma relacionada a um 
peptídeo que tem uma ação biológica importante para distúrbios do meta-
bolismo, e outra de um endoscópio cirúrgico. Com isso, um dos desafios 
que temos no Sírio é de acelerar essa transformação de conhecimento em 

 5 Best hospitals in America – http://health.usnews.com/best-hospitals/rankings.
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tecnologia, fazendo com que possamos acelerar a geração de patentes. O 
retorno dessas patentes, por sua vez, visa ao reinvestimento em novas pes-
quisas para o hospital, deixando o Instituto de Ensino e Pesquisa de ser 
encarado como um centro de despesas.

O modelo filantrópico

Nossa pesquisa é patrocinada por recursos próprios, tanto pelo setor 
privado como público. Buscamos financiamento em agências de fomento, 
como qualquer outro instituto de pesquisa. A cada ano, o Sírio-Libanês 
investe um pouco mais do seu orçamento em ensino e pesquisa, e a cada 
ano nós aumentamos a nossa capacidade de internalizar recursos. Portanto, 
fazemos com que o nosso orçamento de pesquisa aumente de maneira não 
proporcional ao aumento que o hospital nos dá, gerando um fluxo virtuoso.

Como já enfatizado, não é possível dissociar a boa assistência do avanço 
na inovação. Um hospital só vai avançar como instituição quando tiver um 
forte equilíbrio na excelência de sua assistência, ensino e pesquisa. O ensino 
também é importante porque não existe geração de conhecimento sem 
transmissão de conhecimento. Como vamos formar os talentos para susten-
tar o hospital para os próximos trinta anos? Temos de aproveitar boa parte 
dos profissionais que formamos e atrair novos talentos. Temos também a 
obrigação social fundamental de gerar talentos e profissionais qualificados 
para a sociedade. Não é de interesse do hospital produzir e internalizar o 
conhecimento adquirido, como forma de ganhar competitividade (isso 
não traz benefícios para o Hospital). O conhecimento engendrado precisa 
ser disponibilizado para toda a sociedade. Somos uma entidade filantró-
pica que tem como missão melhorar as condições de vida das pessoas. Para 
isso, ensinamos fora do hospital: hoje, temos cerca de dezenove projetos de 
ensino, em parceria com o Ministério da Saúde, para melhorar o Sistema 
Único de Saúde (SUS). Precisamos melhorar o SUS para melhorar as con-
dições de vida da população e melhorar a qualidade de vida da sociedade. 

Um dos avanços importantes foi a mudança na lei de filantropia, que 
ocorreu em 2008. O hospital é uma instituição filantrópica que reverte 
para esses projetos de ensino a sua parcela da isenção fiscal. São projetos de 
ensino e pesquisa com enorme potencial para a melhoria do SUS, e que só 
são efetivados após aprovação pelo Ministério da Saúde. Em 2010, inves-
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timos cerca de 70 milhões de reais. Logo, a missão do ensino e da pesquisa 
no hospital não tem como objetivo apenas a melhoria “intramuros”. Com 
ela, somos capazes de treinar novos talentos e de dar capacidade para novos 
talentos melhorarem o sistema de saúde.

Interlocução do hospital com outros atores da pesquisa 
em inovação 

Temos também parcerias importantes com outras instituições, públicas 
ou não, além de várias parcerias internacionais, algumas com universida-
des, outras com a indústria privada internacional, como a GE na área de 
equipamentos. Existe sempre uma tentativa de se associar a instituições 
que também são inovadoras para que possamos participar dos processos de 
inovação. Parceria, portanto, para nós é fundamental.

Criatividade nos vínculos entre atores da inovação

Para o avanço da inovação no Brasil é necessário o estabelecimento de 
diversos e variados vínculos entre os diferentes atores de inovação. Nisso 
as FAPs têm um papel importante. A Fapesp tem sido bastante inovadora 
ao utilizar o sistema de matching funds6 e ao preservar elevada transparência 
no uso de seus fundos. Nessa linha, uma interessante questão é por que 
os grandes laboratórios internacionais ainda não aportaram no Brasil para 
fazer pesquisa, uma vez que contamos com as principais condições e meca-
nismos para sustentá-los?

Entendo essa questão pelo outro lado da moeda. Até pelo menos o final 
da década de 1980, essa discussão era impensável. O fato de ela hoje estar 
na mesa é sinal de que estamos evoluindo. Ao lado da indústria, existe uma 
insegurança ainda em termos de marcos regulatórios. Em 1998, eu era 
membro titular da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTN-
Bio) e naquele momento nós focávamos muito mais a parte de plantas gene-
ticamente modificadas do que a parte de medicamentos. A questão da soja 

 6 “Contrapartida financeira real a ser dada pela empresa parceira, um investimento no projeto 
em igual valor ao da agência, como forma de, ao compartilhar os riscos, testemunhar o real in-
teresse da empresa na apropriação da tecnologia a ser desenvolvida” (FAPESP, 2004, p.52).
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transgênica foi um exemplo de como não fazer as coisas. Há de se louvar a 
evolução dos trabalhos da CTNBio nos últimos anos. Os marcos regulató-
rios precisam ser claros e é necessário criar um clima de confiança mútua 
para que os investimentos privados aconteçam de forma crescente.

Contudo, acredito que estamos caminhando no tempo certo e sou oti-
mista quanto a esse aspecto. Diria que as empresas estão chegando, mas 
não estão chegando mais rápido, em parte por nossa conta, devido às nossas 
fragilidades jurídicas, ao fato de sermos muito novos nesse programa de 
estabilidade (estamos falando de uma estabilidade econômica e inflacioná-
ria que tem dezesseis anos). A indústria automobilística, por exemplo, deu 
um salto absurdo. A indústria farmacêutica tem uma velocidade própria. A 
nossa massa crítica é razoavelmente recente e somente agora há um excesso 
de doutores no mercado, do qual a indústria pode se beneficiar. Por que exis-
tem hoje centros de pesquisa na indústria farmacêutica na Ásia? Simples-
mente porque a Ásia tem atualmente uma massa crítica mais do que razoável.

Com relação às indústrias nacionais, observa-se que elas avançam, mas 
ainda lentamente. A atividade de pesquisa em inovação só teve início nos 
últimos anos e representa um processo que ainda não dominamos. Estamos 
falando aqui de uma indústria que vem em uma velocidade de aprendizado 
mais lenta. 

O Brasil não pode ficar preso a modelos repetitivos de compra e inova-
ção, devendo tomar muito cuidado no assunto “cópia e genérico”. Certa 
vez participei de uma discussão no Ministério de Ciência e Tecnologia em 
que havia a tentativa de elogiar o modelo de desenvolvimento da indústria 
farmacêutica na Índia e na China. Deve-se prestar muita atenção quanto 
a esse modelo porque ele não é de inovação, mas de cópia e, portanto, não 
tem vida longa. Muitos acham que é bom, mas faço minhas críticas. Ele 
não forma ou gera conhecimento, simplesmente o replica. Em nosso caso, 
essa força do genérico que há no país tem de ser muito bem pensada. Exis-
tem alguns argumentos de que o genérico é uma forma de você capitalizar 
uma empresa e levá-la a uma escala fundamental para alcançar a inovação. 
Contudo, essa argumentação é válida desde que seja racional para alavancar 
investimentos em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento). Isso sim gera valor 
e sustentabilidade para a indústria 

Por último, a indústria farmacêutica brasileira vai dar o salto na inova-
ção quando se convencer de que ela vai além de produzir fitoterápicos (que 
podem ter sua utilidade). Acho que falta um passo importante de investi-
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mento em ciência e tecnologia. A condição para o salto está na necessidade 
de maturação dessa atividade de desenvolvimentos científico e tecnológico, 
um processo que não se dá da noite para o dia. O genérico resolve um pro-
blema agudo de preencher uma escala de tempo onde a inovação está incu-
bada. Se em um determinado período essa indústria não aparecer com algo 
novo e continuar justificando sua existência pelo genérico, o tempo corre 
contra ela. Para que a empresa se sustente, ela tem de investir em inova-
ção. Infelizmente, na indústria farmacêutica brasileira, o investimento em 
inovação ainda está aquém do que enxergo como necessidade para que nos 
próximos dez anos ela deixe de ser uma indústria de genéricos para ser uma 
indústria de medicamentos e de desenvolvimento.

Entrevista com Luiz Vicente Rizzo7

O Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein (Iiepae), criado 
em 1998, tem como foco de seu trabalho as áreas de oncologia, neurologia, 
hematologia, ortopedia, reumatologia e cirurgia, esta última no que se refere 
a novas técnicas. Difere-se de diversas outras instituições de pesquisa por estar 
conectado a um hospital e por esse ser filantrópico. Dessa forma, o objetivo 
final de suas atividades de inovação é o de oferecer um melhor serviço a seus 
pacientes, que poderá se “alastrar”, num segundo momento, para uso por 
outras organizações. Assim, pode oferecer mais do que os concorrentes. O lucro, 
portanto, não entra na conta, tanto que suas pesquisas básicas são deficitárias. 
O médico Luiz Vicente Rizzo é o diretor executivo do Iiepae, especializado 
em imunologia. Para conseguir os avanços no Instituto, afirma que o lema é a 
Lei de Lavoisier modificada: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo 
se copia. Ou seja, a partir de “pedaços” disponíveis na ciência globalmente, o 
Iiepae trabalha e conquista seus avanços.

 7 Médico. Diretor superintendente do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Eins-
tein. Professor titular da Universidade de São Paulo (2005-2010), Departamento de Imuno-
logia – Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP). Chefe 
do Ambulatório de Imunodeficiências Primárias – Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP (1999-2008). Secretário geral do 13o Congresso Internacional de Imuno-
logia. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia (2000-2001), Presidente da So-
ciedade Brasileira de Imunologia (2006-2007). Membro titular da Academia de Ciências do 
Estado de São Paulo.
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Inovação e pesquisa no Brasil

O Brasil aprendeu, nos últimos anos, a transformar dinheiro em pes-
quisa. Agora, há mais de ambos. Mas a primeira avaliação que deve ser 
feita é a da qualidade dessa pesquisa. O gap de qualidade que temos, do 
ponto de vista do impacto do trabalho científico, é irrisório. Em abril de 
2010, o Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein (Iiepae) 
realizou o I Colóquio Brasileiro sobre Pesquisa e Publicações Científicas 
de Alto Impacto. Dentre os participantes estavam representantes da revista 
Science,8 do Jama – The Journal of the American Medical Association, do 
JCI – The Journal of Clinical Investigation, e do Lancet Infectious Disease. 
A equipe do Einsten se encarregou de produzir esse importante evento. 
A conclusão foi muito simples: o Brasil faz muita pesquisa, mas pesquisa 
média. Raramente há trabalhos consistentes e constantes de pesquisado-
res brasileiros nessas revistas. E a publicação em uma revista de pequeno 
impacto raramente gera um produto de destaque. 

Existe um movimento muito importante para mostrar que a ciência no 
Brasil melhorou, até mesmo para justificar o dinheiro usado. Entendo esse 
movimento, participo dele e acredito que o recurso investido na ciência 
sempre é bem gasto, mas ainda gastamos mal e, em parte, porque temos 
necessidades que outros não têm: por exemplo, quando estava nos Esta-
dos Unidos e precisava de um reagente, insumo, droga, ou qualquer outra 
coisa que fosse, raramente demorava mais de 24 horas a chegar. No Brasil, 
demoraria três meses. Essa grande diferença dificulta até a publicação de 
artigos, porque como demora mais, não se consegue publicar um artigo em 
uma revista de alto ou médio impacto. Em um processo de inovação, isso é 
muito pior porque, depois do primeiro patenteamento, como se chegará ao 
segundo patenteamento?

Um exemplo desse quadro são as empresas de base biológica, as quais 
ainda são uma miragem no Brasil. Em Palo Alto, Califórnia, há mais 
empresas de biotecnologia que em todo o Brasil. Estamos em uma outra 
realidade. Na ciência, demos um passo à frente e o gap não é tão grotesco. 
Mas na parte de inovação, ainda é.

O Projeto Genoma da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp) é a grandíssima exceção desse cenário (Nature, 2010, 

 8 Revista científica publicada pela American Association for the Advancement of Science 
(AAAS).
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p.295). Mas esse sucesso não espelha o custo da boa pesquisa no Brasil, pois 
a regra é que o ambiente está todo errado para a realização de pesquisas de 
ponta. Esse desconcerto se dá porque, além de o custo ser enorme, há outros 
fatores que vão da falta de insumos apropriados até a importação lenta.

Além disso, há outros dois problemas fundamentais no Brasil. O pri-
meiro é que a base da pesquisa está na pós-graduação, o que é uma estu-
pidez terrível, porque o aluno está nesse grau para ainda aprender a ser 
cientista. Isso é mais ou menos como basear a assistência médica em um 
aluno de medicina. O segundo problema é que aumentamos a quantidade 
de pesquisa, de artigos científicos publicados,9 mas não a quantidade de pro-
dutos originários disso. Na comparação mais comum do Brasil, que é com 
a Coreia do Sul, é muito pequena a quantidade de produtos que o país gera 
com suas pesquisas.10

Esse cenário é, em parte, reflexo do tipo de ligação que existe entre ino-
vação e academia no Brasil. Além de os programas universitários de pes-
quisa estarem baseados na pós-graduação, sofrem também com outros 
fatores, como a lentidão da universidade, que vem da morosidade do ser-
viço público, com as regras de publicação de artigos para o professor e o 
pesquisador, com medidores de desempenho de ambos que não são neces-
sariamente os mesmos que se quer para a inovação. Por que a inovação 
é forte na Coreia? Porque há um investimento privado muito grande e o 
desempenho da inovação não é atrelado a um indicador acadêmico. Falo 
com tranquilidade desse assunto porque presenciei isso como professor 
titular da Universidade de São Paulo (USP).11

A iniciativa privada versus universidade

A melhoria do ambiente de inovação no Brasil não passa pela estrutu-
ração de grandes laboratórios pelo Estado, de forma a compensar a falta 
de cultura empresarial. A melhoria passa pela implantação de mecanismos 

 9 Em 1981, o Brasil respondia por 0,44% (1.884) dos artigos publicados em periódicos cientí-
ficos internacionais indexados. Em 2008, a fatia era de 2,12%, com cerca de 30,4 mil artigos. 
Com isso, ultrapassou a Rússia e a Holanda e ficou em 13o lugar no ranking mundial.

 10 Em números de artigos públicos, o Brasil ficou uma posição (13a) abaixo da Coreia do Sul 
(12a), conforme o ranking de 2008 da Thomson ISI. A produção sul-coreana atingiu 35.569 
artigos indexados.

 11 Fui professor titular do departamento de imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas 
(ICB) da Universidade de São Paulo (USP). Desliguei-me da universidade em 2010.
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para envolver diretamente a iniciativa privada nesse processo, porque é nela 
que se persegue o lucro. E se uma iniciativa quer lucro, vai correr risco. É 
só olhar onde há sucesso: nos Estados Unidos, o dinheiro que a indústria 
investe em pesquisa é infinitamente maior que no Brasil.12

A indústria bélica norte-americana, por exemplo, tem sua importância, 
pois se trata de uma questão de defesa, mas o governo não produz arma. 
Contrata tudo. E existe uma preocupação tão grande que hoje o departa-
mento de Defesa investe boa parte de seu orçamento em pesquisa biomé-
dica: pesquisa de câncer de mama, próstata, células tronco etc. O interesse 
se dá por dois motivos: primeiro, e o mais importante, porque há soldados 
com câncer de mama e estão perdendo ótimos militares e investimentos; 
segundo, porque saúde é uma arma poderosíssima. Quando se descobre 
que um vírus modificado aumenta o câncer de mama, tem-se um potencial 
bélico enorme nas mãos. No Brasil, é diferente pelo mesmo motivo que não 
há pesquisa privada: 90% dela é feita em ambiente público. Por isso, gasta-
-se mais do que o necessário para produzir a mesma coisa.

Onde a participação do setor privado funciona há uma inovação muito 
forte, e quando se esbarra em algum problema, é aí que se busca a solução 
básica na universidade, e não o contrário. Portanto, a dinâmica está do lado 
produtivo, da necessidade. Por exemplo: imagine que é preciso melhorar a 
asa de um avião. Para isso, faço pesquisas de materiais e vou à universidade 
levantar a seguinte questão: tendo em vista a situação em que estou, o que 
pode ser feito? Assim, busca-se a solução para um problema prático, e não 
o contrário. No Brasil, temos pesquisadores isolados na universidade que 
julgam o problema prático e se propõem a trabalhar. É como se o médico 
buscasse um paciente para descobrir se está doente. 

Estrutura e cultura

Esse ambiente no Brasil decorre de política pública e da cultura empre-
sarial. Se do lado da indústria houvesse uma cultura inovadora, isso impul-
sionaria a universidade. Do outro lado, se houvesse não só universidades, 

 12 A relação P&D/PIB (Pesquisa e Desenvolvimento/Produto Interno Bruto) no Brasil é de 
1,1%, enquanto nos Estados Unidos é quase o triplo, de 2,7%, segundo o Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia do Brasil.
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mas institutos como o Butantan, com forte vertente inovadora, esses esta-
riam gerando pessoas e produtos que seriam empurrados para o mercado. 
Na prática, um lado não tem uma forte vertente inovadora, e o outro não 
tem uma demanda de inovação vinda do empresariado.

Os incentivos da política pública voltados à instalação de indústrias de 
insumos para pesquisas devem ser revistos. É preciso, inclusive, evitar a 
criação futura de barreiras que hoje não existem, a revisão deve passar ainda 
sobre a questão da distribuição de recursos. O Brasil está muito atrás de 
países como a Coreia, o Japão, os Estados Unidos e a Austrália na com-
paração dos incentivos para inovação nas indústrias. Aqui é mais fácil dar 
incentivo para time de vôlei do que à pesquisa. Nesse aspecto, somente São 
Paulo é uma ilha, por conta da Fapesp.

O problema é na estrutura da política pública, mas é também cultu-
ral, porque uma boa parte do empresariado brasileiro ainda tem a visão 
do colonizador que retira, extrai, toma e não reinveste no próprio negócio, 
não inova nem cria. Isso está melhorando muito, como mostram os exem-
plos da Natura e de algumas indústrias farmacêuticas nacionais, como a 
Cristália e a Aché. Porém, comparado a indústrias dos Estados Unidos, a 
diferença é gritante. E no que se refere à universidade, volto ao questiona-
mento sobre o tipo de profissional que estamos formando: um indivíduo 
com visão empreendedora ou alguém para continuar na universidade? Polí-
tica pública não é meu forte, mas avalio que se tem de beneficiar quem tem 
a cultura inovadora, pois não se faz um profissional sem visão inovadora 
transformar-se em uma pessoa inovadora. A política de inovação tem de 
premiar o que tem essa visão inerente.

Há realmente novidades surgindo no Brasil. O país está na direção cor-
reta, mas a velocidade e a inclinação da curva são discutíveis, tanto que o 
gap de qualidade continua grande. Não se pode achar que o país será uma 
das cinco maiores economias do mundo sem fechar esse gap. As pessoas 
se esquecem, especialmente pelo ambiente político que temos (ou fazem 
questão de se esquecer), da biografia de vários profissionais que têm desa-
parecido. O Brasil já teve um milagre econômico há trinta anos. E o que 
aconteceu? Não conseguimos acompanhar isso tecnologicamente.

O País ainda tem de construir sua base, fazer manutenção e encontrar 
o modo que o reterá no topo. A inovação é uma exigência competitiva sem 
a qual, em médio prazo, o desempenho da instituição é comprometido. A 
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história mostra que os grandes visionários, aqueles que realmente muda-
ram seus países e/ou suas indústrias, como Abraham Lincoln, Thomas 
Edson, Steve Jobs ou Bill Gates, conseguiram ver coisas que só ficaram cla-
ras muito tempo depois.

Atores empreendedores

Para criar profissionais empreendedores e inovadores, é preciso um 
ambiente de política pública versus habilidade natural. A universidade não 
está voltada para criar o empreendedor. Há um arremedo disso que são as 
empresas-juniores e as incubadoras de empresas, que são, reconhecida-
mente, um avanço. Mas isso não resolve o problema.

A história da pós-graduação no Brasil é recente; teve impulso durante o 
regime militar.13 Atualmente, profissionais vão ao exterior, há uma massa 
de brasileiros, grande o suficiente, que sabe o caminho da inovação. Porém 
dificilmente essas pessoas têm acesso ou possibilidade de modificar as polí-
ticas públicas, que muitas vezes são geridas pela ideologia política e não 
necessariamente científica. E também não são valorizadas nas indústrias. 

O Iiepae

Nesse snstituto aplica-se a Lei de Lavoisier modificada: no mundo 
nada se perde, nada se cria, tudo se copia.14 Se observarmos o que deu certo 
em algum lugar, vai dar certo aqui. Isso se aplica para qualquer lugar do 
mundo. A Argentina, por exemplo, tem três prêmios Nobel relacionados à 
Ciência, e o Brasil não tem nenhum.15

E por que um hospital como o Albert Einstein investe em pesquisa e 
coloca mais de R$ 30 milhões neste instituto por ano? Porque sabe que 
se mantivermos o diferencial tecnológico, agregando valor ao seu serviço, 
mais cedo ou mais tarde, teremos e/ou manteremos a liderança nesse seg-
mento. Só é possível se sustentar no topo quando se tem a liderança tecno-

 13 O ano de 1965 é de grande importância para a pós-graduação: 27 cursos foram classificados 
no nível de mestrado e 11 no de doutorado, totalizando 38 no país. 

 14 Pela Lei de Lavoisier, “na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma”.
 15 Ganharam prêmios Nobel nessa área Bernardo A. Houssay (1947), Luis Fedérico Leloir 

(1970) e César Milstein (1984).
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lógica. Fora disso continua-se vendendo ferro e importando carro. A explo-
são na venda de uma commodity, que acontece em determinados momentos, 
sustenta-se apenas se houver competitividade, se o que é oferecido for algo 
que, do ponto de vista de valor, outros não tenham.

O Einstein se vê como parte dos atores de um sistema com iniciativas 
públicas, privadas e sem fins lucrativos. Nesse instituto, não se cria nada que 
tenha especificamente um fim lucrativo. O Einstein se vê como institutos que 
não são governamentais e são sem fins lucrativos, como alguns que existem 
nos Estados Unidos e na Europa. São instituições que estão desenvolvendo 
pesquisas para melhorar o atendimento ou manter a liderança tecnológica. 
Não somos o Estado nem uma empresa. O Iiepae tem um papel importante, 
mas não vive da inovação para vendê-la como produto. A inovação não é 
vista como produto, mas como uma forma de melhorar a saúde das pessoas. 

As principais linhas de atuação do instituto que julgamos como estra-
tégicas são oncologia, neurologia, hematologia e parte de cirurgia, ou seja, 
curativos e novas técnicas. Como se vê, é ampla e são seis áreas considera-
das estratégicas. Dentro de oncologia, por exemplo, há programas diversos 
voltados para as melhorias de diagnósticos, ou para os biomarcadores, pois 
estes variam de uma população para outra. Estamos interessados em pontos 
específicos. Portanto, trata-se de um programa interessante para o Brasil

O grupo de pesquisadores ainda é relativamente pequeno – quinze pes-
soas. A equipe é multidisciplinar, com profissionais que vão de pesquisa-
dores de base de biologia até pessoas muito qualificadas. Há também quem 
faça pesquisa puramente aplicada. Mas ainda é uma equipe muito menor 
do que de outros institutos, como o La Joya Institute for Allergy and 
Immunology, da Califórnia. A perspectiva é, até 2015, aumentar o número 
atual para 32. Esse perfil está relacionado às linhas de financiamento da 
Fapesp que buscam, para a área de saúde humana, ter desde um enfermeiro 
até o profissional com doutorado e/ou expertise muito refinada. Chamo 
isso de pesquisa de tradução, de pesquisa básica.16 O termo vem da tradu-
ção do básico para algo aplicado: traduzir uma coisa que era simplesmente 
uma descoberta básica em algo que tem funcionalidade. O conhecimento 
básico continua sendo o mesmo na hora em que vira produto. Antes era 

 16 Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor-científico da Fapesp, chama isso de pesquisa de 
translação.
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um conhecimento, agora é um produto. Antes era a energia elétrica, agora 
é a lâmpada.

Pesquisa clínica no Einstein

Temos pesquisa clínica nesse rol de seis linhas e isso é fundamental. 
Procuramos ter mais pesquisas clínicas das fases I e II. O Einstein não é um 
hospital de volume, mas um hospital geral, e não adianta querer fazer muito 
as fases III ou IV. Não somos competitivos como os institutos que con-
seguem recrutar cem pacientes para o tratamento de câncer em 35 minu-
tos. Por outro lado, somos melhores em muitos outros aspectos. As fases 
I e II são aquelas em que queremos nos posicionar. Mas desenvolvemos 
toda a fase quando avaliamos que um medicamento, um equipamento ou 
qualquer insumo de saúde tem futuro de aplicação importante. Vemos isso 
como captação de inteligência e não queremos introduzir um tratamento 
novo sem ter a experiência, sem a certeza de que nossa equipe está treinada, 
que assistiram anteriormente aos exemplos de complicações possíveis. 
Então, muitas vezes, envolvemos-nos em projetos altamente deficitários, 
mesmo com o custo-Einstein, que geralmente é maior.

Nossa pesquisa clínica é deficitária e isso se deve ao fato de não ser indis-
criminada. Nesse caso, o critério financeiro não conta. O que determina 
é agregar conhecimento e achar que um dia vamos utilizar essa pesquisa. 
Às vezes acertamos, às vezes não. Já temos dois casos de fase I e fase II. 
Temos um acordo com uma companhia estrangeira, mas também com filial 
no Brasil, que previu trazer a fase II em 2010 ou 2011. Nosso diferencial é 
a qualidade, e não o número. A diretora mundial de pesquisa dessa com-
panhia visitou o instituto e apontou o que não havia na Universidade de 
Stanford.

O modelo que estamos introduzindo aqui, baseado na Lei de Lavoisier, 
basicamente tem como referencial pedaços de coisas que já existem em ins-
titutos internacionais sem fins lucrativos, nas universidades associadas a 
esses institutos e nos hospitais associados.

O que estamos criando não pode ser identificado como um modelo já 
existente. Temos olhado moldes de gestão, tamanho, interações com hos-
pital, indústrias, universidades e doadores. De todo modo, vemo-nos como 
um grupo que pode estar na ponta receptora de uma grande doação em um 
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futuro próximo. Queremos estar estruturados para podermos responder 
apropriadamente à sociedade. Temos grandes exemplos pelo mundo para 
acreditar nisso.

Não temos dinheiro da Financiadora de Projetos e Pesquisa (Finep) por-
que ela possui limitações que, de modo geral, não permitem que instituições 
não governamentais recebam dinheiro. Mas temos dinheiro da Fapesp, do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
e estamos muito satisfeitos, porque um preconceito que existia está se dissi-
pando, uma vez que somos uma instituição que está publicando, neste ano, 
mais de 180 trabalhos científicos em revistas com impacto acima de 1. Uma 
média bastante boa.

Parcerias

Os recursos para pesquisa podem ser públicos ou privados. Há de tudo. 
E esse modelo parece ideal, pois se permeiam melhor as ideias. Algumas 
são financiadas com recursos próprios, outras com dinheiro público ou pri-
vado; outras com recursos de doadores, dentre outras fontes. Há ainda par-
cerias com indústrias e alguns desses casos tiveram a iniciativa do próprio 
instituto; posteriormente é que a indústria entrou para cuidar do desenvol-
vimento. Em termos de indústrias, as parcerias são todas sediadas no Brasil, 
com empresas nacionais.

Temos parcerias internacionais importantes com Israel, com institu-
tos de pesquisa que possuem contato direto com as indústrias. Dentre eles 
estão o Weizmann Institute of Science (http://www.weizmann.ac.il/) e 
com a Telaviv University. Essas instituições fazem a triangulação com as 
empresas start ups em Israel. Somos uma perna do tripé e isso, para nós, é 
ótimo, pois torna o desenvolvimento muito mais fácil.

Com o governo brasileiro não temos parceria para desenvolvimento de 
produtos. Como o Einstein é um hospital filantrópico, servimos o governo 
em outras áreas: fazemos muita assistência e treinamentos, pesquisas, mas 
não desenvolvimento de produtos. Por exemplo, temos demanda de pes-
quisa na área de transplantes, porém, nada para criar algo novo, mas para 
melhorar o conhecimento e ajudar o Ministério da Saúde. Isso não envolve 
remuneração, uma vez que entra na contabilidade da filantropia. É uma 
atividade positiva, porque nos permite desenvolver pesquisas e, para o 
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governo, obtêm o que não conseguiria em um hospital público. Por exem-
plo, estamos com uma pesquisa importante para medição de Busulfan no 
sangue, uma droga usada no tratamento da leucemia. Há muita variação 
da absorção do medicamento nos pacientes e temos tentado encontrar o 
padrão para o governo. O Iiep é único lugar que faz essa medição no Brasil. 
Achar um padrão pode evitar a compra de equipamentos muito caros para 
a rede pública, como um que compramos e custou US$ 250 mil. Essa ação 
não gera desenvolvimento, mas procedimento e conhecimento, podendo 
também gerar a aplicação.
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CONEXÕES ENTRE INOVAÇÃO 

E ACESSO À SAÚDE

Entrevista com Antonio Paes de Carvalho1

O Brasil tem 22% da biodiversidade global, com mais de 60 mil espécies 
vegetais superiores. Como país isoladamente, é o único com essa caracterís-
tica. No entanto, apenas 1,5 mil plantas da biodiversidade brasileira estão 
documentadas pela medicina tradicional. E ainda assim há grande confusão, 
porque muitas vezes para a mesma planta é reconhecido mais de um efeito, 
que pode ir desde o tratamento de uma ferida infectada até o de uma dor de 
cabeça. Preparações de plantas secas de uso tradicional comum são livremente 

 1 Médico pela Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil (1954-1959). Teve suas 
primeiras experiências científicas que trataram do controle nervoso da descarga elétrica do 
poraquê, sob a orientação de Carlos Chagas. Em 1957, foi designado por Chagas para tra-
balhar em eletrofisiologia cardíaca, sob a orientação do cientista americano Brian Hoffman, 
que implantou no Instituto o Laboratório de eletrofisiologia cardíaca. Defendeu, em 1961, 
tese de doutorado em medicina, versando sobre eletrofisiologia cardíaca. Foi a seguir contra-
tado como instructor e, logo, visiting assistant professor de fisiologia pela State University of 
New York, no Brooklyn, onde continuou trabalhando com condução átrio-ventricular (AM. 
J. PHYSIOL., 1963). Nessa época, concebeu o que seria a sua mais importante contribui-
ção científica: o conceito de que o potencial de ação do músculo cardíaco se compunha de 
duas respostas excitáveis superpostas, complementares e separáveis. O trabalho dos dois 
componentes do potencial de ação cardíaco (tese de docência em 1964, artigo no Nature em 
1966 e trabalhos de expansão conceitual entre 1966 e 1971) valeu-lhe o continuado apoio do 
National Institute of Health (NIH/USA) e a expansão do Laboratório no Rio de Janeiro. 
Rendeu-lhe também o Prêmio Lafi em 1969 e um afluxo de alunos de iniciação científica e de 
pós-graduação. Mais tarde, em 1979, foi agraciado com a Medalha de Ouro Pio XI, da Pon-
tifícia Academia de Ciências (Vaticano), estendendo-se a sua atividade de bancada até 1985. 
Na administração acadêmica, organizou em 1964 a pós-graduação do Instituto, do qual foi 
diretor adjunto. Entre 1971 e 1972, exerceu a sub-reitoria de pós-graduação e pesquisa da 
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comercializadas em todo o mundo como complementos alimentares, tidos como 
inócuos.

O uso terapêutico de plantas é regulado desde que suas ações apareçam 
declaradas em bulas, e cada país determina os requisitos para a comerciali-
zação como fitoterápico. Há muitos à venda no mercado nacional, mas quase 
todos são de plantas europeias, que entraram no país e foram aqui cultivadas 
desde a época da colonização. Outros são da flora asiática (especialmente da 
Índia e da China), extraídos de plantas que não existiam no Brasil. O registro 
desses produtos é fácil desde que haja literatura demonstrativa de atividade 
e dosagem não tóxica, ou registro prolongado de uso humano sem acidentes 
(ao menos 30 anos). Infelizmente, nossa cultura indígena não era gráfica e as 
observações sistemáticas e publicadas restringem-se a uma pequena fração de 
nossa flora. Fitoterápicos brasileiros no mercado são, portanto, poucos.

Ambiente regulatório de propriedade intelectual 
na biodiversidade

A proposta da Extracta2 é expandir a exploração da biodiversidade bra-
sileira, para usos industriais, inclusive e, principalmente, o farmacêutico. 
Isso passa por acesso ao patrimônio genético, que não é algo simples. O 

  Universidade. Foi Membro do Conselheiro Federal de Educação de 1974 a 1980. Tornou-
-se professor titular em 1977. Licenciou-se por oito meses em 1978-1979 para ser professor 
visitante e guggenheim fellow junto ao Harvard-MIT Health Sciences and Technology Pro-
gram e ao Departamento de Farmacologia da Columbia University College of Physicians 
and Surgeons, lecionando eletrofisiologia cardíaca em nível avançado. De 1980 a 1985, foi 
diretor do Instituto de Biofísica da UFRJ (1983). No mesmo período, montou com Seabra a 
Biomatrix, primeira empresa brasileira de biotecnologia vegetal. Fundou em 1986 a ABRA-
BI, a Associação Brasileira das Empresas de Biotecnologia. Teve ação direta na redação da 
emergente legislação brasileira sobre invenções biotecnológicas, proteção de cultivares, bioé-
tica e biossegurança e desenvolvimento sustentado nas regiões de conservação da biodiver-
sidade. Junto a Carlos Medicis Morel, Jorge Almeida Guimarães e Tereza Cristina Denucci 
Martins, criou em 1988 o Polo Bio-Rio, um parque tecnológico dentro do campus da UFRJ, 
dedicado à implantação de pequenas empresas em Biotecnologia e áreas afins, e à integração 
Ciência-Indústria. Permanece até hoje engajado nessa atividade como Secretário Geral da 
Fundação Bio-Rio.

 2 A Extracta Molécula Naturais S/A foi criada em 1998 por cientistas e investidores interes-
sados no empreendimento tecnológico para biodiversidade brasileira. Tornou-se, em 2004, a 
primeira empresa privada brasileira a obter uma licença especial do Ministério do Meio Am-
biente para acessar, catalogar e analisar a grande variedade química de nossa biodiversidade 
vegetal, nos termos da Convenção da Diversidade Biológica e da Lei brasileira.
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background regulatório do Brasil é a Convenção de Diversidade Biológica 
(CDB), acordo internacional assinado em 19923 e ratificado pelo Congresso 
em 1994, quando entrou em vigor. Com o final da Rodada Uruguai do Gatt 
(Acordo Geral de Tarifas e Comércio) e a criação da Organização Mundial 
do Comércio (OMC), que começou a operar em 1995, foi definida a estru-
tura internacional para patentes. No Brasil, isso levou à Lei de Propriedade 
Industrial, em 1996, mais de um ano após a vigência da CDB no Brasil.

A nova Lei de Patentes brasileira restringe fortemente o patenteamento 
de matéria viva. Embora dentro dos limites acordados pela OMC para todos 
os seus membros, essas restrições têm para o Brasil enormes consequên-
cias negativas no que tange à competitividade de nossa atividade inovadora 
em um conceito moderno de biotecnologia da biodiversidade. A Extracta, 
criada em 1998 como uma empresa privada de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação baseada em biodiversidade, nasceu assim, tendo como ambiência 
regulatória apenas a CDB e a Lei de Patentes.

Em junho de 2000, o governo editou a Medida Provisória (MP) n.2.052. 
A MP atrapalhou inteiramente o acesso à biodiversidade no Brasil, ao 
proibir tudo com a finalidade de evitar a biopirataria.4 Houve sucessivas 
mudanças nessa MP, que, em 23 de agosto de 2001, se cristalizou na MP 
n.2.186-16, com a qual é razoavelmente possível trabalhar. Uma de suas 
determinações foi a criação do CGEN (Conselho de Gestão do Patrimô-
nio Genético), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que começou 
a operar em 2002. O CGEN tem por missão regular o acesso à biodiversi-
dade brasileira e garantir que a sua exploração econômica seja feita de forma 
a conservar a diversidade biológica de nossos biomas e garantir o retorno de 
benefícios ao Brasil. De modo especial, o CGEN preocupa-se com o acesso 
ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, e com a 
repartição de benefícios com as comunidades tradicionais e indígenas sem-
pre que tal conhecimento seja instrumental no desenvolvimento de pro-
dutos e serviços para o mercado. Esses princípios defluem diretamente da 
CDB e exigem que haja uma distribuição justa dos benefícios gerados pela 
exploração de recursos genéticos. Entre os vários tipos de retorno de bene-

 3 Trata-se da Convention on Biological Diversity (CBD – http://www.cbd.int).
 4 A MP foi editada após críticas contra um acordo que seria assinado entre a Novartis e a Bio-

amazônia, uma entidade controlada pelo governo federal.

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   293Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   293 05/05/2011   23:41:1905/05/2011   23:41:19



294 RICARDO UBIRACI SENNES • ANTONIO BRITTO FILHO (ORGS.)

fícios, as trocas tecnológicas entre países e empresas participantes de uma 
operação de acesso figuram de forma tão importante quanto a repartição de 
benefícios financeiros, que deveriam retornar ao Brasil como royalties da 
exploração comercial do que foi desenvolvido.

A estruturação dos negócios em torno da biodiversidade e do patrimô-
nio genético brasileiro, que deveria facilitar o acesso e o desenvolvimento 
sustentável, com claros retornos de benefícios tecnológicos e financeiros 
ao Brasil, torna-se complexa pela regulamentação excessiva do acesso ao 
patrimônio genético. Mais ainda, diante de uma legislação de patentes que 
não reconhece as invenções baseadas em produtos naturais, as dificuldades 
se acumulam contra o empresário, especialmente o empresário brasileiro 
desejoso de cumprir a lei e trazer progresso ao país. Só em presença de leis e 
regulamentos claros será possível fazer fluir um negócio da biodiversidade 
digno do Brasil, que detém em seu território a maior diversidade de vida, 
especialmente a vegetal. Sem a resolução desses pontos, tornam-se difíceis 
os negócios, e a grande massa dos investidores não se dispõe a essa corrida 
de obstáculos. 

Falemos de entraves específicos no regime patentário. No Brasil, não 
se pode patentear plantas e animais, tanto o todo como partes deles. Nisso 
não é muito diferente de outros países. Mas as restrições brasileiras atingem 
todos os derivados desses seres vivos, inclusive o seu genoma (que o mundo 
agrícola chama germoplasma). Com essas restrições, um país megadiverso 
como o Brasil autolimita-se em iniciativas tão simples quanto a exploração 
de um novo extrato, de um novo fitoterápico ou de uma molécula desco-
nhecida encontrada em suas plantas. A enorme biodiversidade brasileira 
deveria ser um fator de vantagem competitiva de nossa indústria farma-
cêutica, mas não o é pela autocastração imposta por uma Lei de Patentes, 
que não atende minimamente os interesses nacionais. A maioria dos demais 
países membros da OMC não impõe esse tipo de dificuldade ao desenvol-
vimento de atividades econômicas sustentáveis envolvendo seu patrimônio 
genético. Isso é um descalabro tão grande em um país tão rico em matéria 
de biodiversidade, que o problema já foi percebido pelos Poderes Públicos, 
em especial o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi). Tentati-
vas de correção legislativa, embora tímidas, já foram iniciadas. Há um pro-
jeto de lei, do deputado Mendes Thame, aprovado em todas as comissões 
do Congresso, que está parado, aguardando oportunidade para ser votado. 
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A aprovação do projeto, uma vez obedecidos os requisitos básicos de uma 
patente, tornará legal proteger invenções que envolvam derivados da quí-
mica das plantas, animais e micro-organismos, sem que os inventores e seus 
licenciados sejam acusados de biopirataria.

Uma vez que qualquer patente submetida ao Inpi só é julgada e ativada 
após seis anos, parece-nos uma opção válida a submissão de pedidos de 
patente sobre nossa biodiversidade ainda antes de se completar o quadro 
jurídico-institucional discutido. Não há mais tempo a perder. Entendo ser 
fundamental o respeito ao esforço harmonizador já iniciado, que esses pedi-
dos de patentes deem entrada no Inpi com todas as informações de acesso 
legal ao patrimônio genético, acompanhadas de pedido de submissão ime-
diata ao mecanismo internacional do Patent Cooperation Treaty (PCT;  
www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm). O PCT permite solicitar 
a patente de uma invenção em vários países, simultaneamente. Até que saia 
a resposta sobre a viabilidade desse patenteamento em diversos mercados, 
que pode levar cerca de dois anos, a invenção está protegida. E se a resposta 
for afirmativa, pode-se escolher em quais países se deseja patentear, escolha 
esta feita de acordo com os interesses comerciais específicos de cada caso e 
as características de cada mercado. As patentes são protegidas pela Organi-
zação Mundial do Comércio (OMC), sendo válidas no Brasil.

A MP n.2.186-16, apesar da confusão criada no acesso ao patrimônio 
genético, é singularmente atraente para a patente, admitindo-a desde que 
seja declarada a origem legal de acesso outorgada pelo CGEN. A diplomacia 
brasileira vem insistindo nesse ponto como matéria de adoção internacional 
pela CDB e a OMC. Entende-se que a declaração de origem legal do acesso 
represente uma vantagem competitiva para a produção brasileira a partir 
da nossa biodiversidade. Mas isso é problema para muitos, porque tal reco-
nhecimento força o ambiente internacional a admitir que o medicamento 
provém daquela planta do Brasil. A proposta brasileira adiciona, portanto, 
o item “reconhecimento legal da origem” como elemento complementar aos 
requisitos básicos de patente, que hoje atendem apenas à verificação de ino-
vação inventiva, não obviedade e aplicação industrial. Pela observação das 
reuniões internacionais sobre o tema, parece-me que a campanha brasileira 
será vitoriosa, constituindo importante obstáculo à prática da biopirataria.

A Extracta e outras empresas de biodiversidade operam com base nessa 
MP, mas falta uma lei de biodiversidade, que está em lento início de discus-
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são no Gabinete Civil da Presidência antes de seu encaminhamento como 
mensagem legislativa ao Congresso.

Brasil e Costa Rica, dois modelos

A MP n.2.052/2000 apavorou a todos, cientistas e empresas, porque 
não permitia a ninguém trabalhar. Por ser burocrática, tornou os processos 
muito lentos. Isso fez muitas empresas pararem de funcionar, espantou as 
de grande porte e rompeu o interesse pela biodiversidade. Aconteceu no 
Brasil e em muitas partes do Terceiro Mundo, em que o medo da biopirata-
ria assumiu proporções ilógicas. Apesar disso, comparado a outros países, 
temos aqui a maravilhosa realidade de que a biodiversidade não é proprie-
dade do Estado, situação que se verifica em vários países. Mas ainda preci-
samos nos livrar do entulho burocrático criado pela citada MP, ainda que 
muito melhorado na MP vigente hoje (n.2.186-16).

Nos países onde se afirma que a biodiversidade é do Estado, torna-se 
impossível qualquer ação da iniciativa privada sem o emperramento do 
recurso ao Poder Público. Ocorre que os países com maior biodiversidade 
são, em geral, os menos desenvolvidos, onde não se consegue fazer um tra-
balho técnico-científico competente: todos os atores, mesmo os bem inten-
cionados, atrapalham-se mutuamente, abrindo oportunidade à corrupção. 
O estilo brasileiro de negociação direta entre entidades públicas e priva-
das, estrangeiras e locais, é muito melhor do que contratos de multinacio-
nais com governos nacionais. Esse modelo de negociação comercial direta, 
privado-privado, foi o que atraiu a Glaxo Wellcome (GlaxoSmithKline) 
a fazer um contrato com a Extracta em 1999. Em um contrato modelar, 
a GW financiou pesquisas e proporcionou acesso a tecnologias, em troca 
de exclusividade no licenciamento global dos resultados obtidos, tendo 
sido generoso o acordo no que tange a royalties sobre as vendas líquidas 
globais de produtos originados desses estudos. Quanto ao licenciamento, 
a Extracta não sofre dos mesmos problemas que as instituições públicas, 
que se deparam com fortes limitações5 para licenciar suas invenções ao 
setor privado.

 5 Sobre essas limitações, ver capítulos 6 e 10 sobre o Instituto Butantan e o InCor, respectiva-
mente.
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Um país com biodiversidade razoável e que construiu um modelo que 
funcionou parcialmente foi a Costa Rica. Foi bem-sucedido ao fazer com 
a Merck, indústria norte-americana farmacêutica, um contrato parecido 
com o que a Extracta fez com a então GlaxoWellcome (hoje, Glaxo Smith 
Kline). O acordo previa um investimento de US$ 1 bilhão, que possibilitou 
a criação do Instituto Nacional de Biodiversidade (INBio; http://www.
inbio.ac.cr/es/default.html), instituição similar às Centrais de Extração 
da Extracta implantadas no Rio e em Belém. O país deu acesso a sua bio-
diversidade química, mas os trabalhos científicos seriam realizados, pela 
Merck, que iria estudar a coleção, utilizando sua tecnologia e seus labora-
tórios para buscar “hits” contra seus alvos. Caso houvesse algum interesse 
comercial, a Merck notificaria a Costa Rica. Não conhecemos o tamanho 
da coleção de extratos do INBio. Infelizmente, tanto quanto se sabe, não 
houve sucesso no trabalho da Merck. Perguntamo-nos se a estrutura cen-
tral de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de uma grande empresa inter-
nacional tem dificuldade de focar esse tipo de colaboração. Talvez a fór-
mula correta seja a adotada pela Extracta, que além de montar a sua coleção 
de produtos vegetais brasileiros, capacitou seus laboratórios e seu staff 
para buscar sucessos por meio de tecnologias avançadas de high throughout 
screening e de desconvolução química in house. O exemplo Extracta é, por-
tanto, mais típico do que se propõe a CDB: acesso aberto à biodiversidade, 
em troca de financiamento, transferências tecnológicas, realização local da 
pesquisa e colaboração técnico-científica durante todo o projeto. Deten-
tora da propriedade intelectual sobre os resultados de seu contrato com 
GW, a Extracta conta hoje com quase setecentos extratos ativos, de inte-
resse farmacêutico. A maioria desses extratos, ponto inicial da descoberta 
de novas estruturas moleculares, provém de plantas desconhecidas da 
medicina popular.

Em torno da virada do milênio, grandes indústrias farmacêuticas ade-
riram à onda de trabalho focado no genoma humano, buscando estruturas 
desenhadas para os novos alvos. Ao longo do tempo, verificou-se que tal 
área era menos rica em novas pequenas moléculas bioativas, do tipo que 
gera fármacos de fácil uso farmacêutico. Tais estudos são mais complexos, 
mais caros e conduziram a uma queda clara do pipeline de inovação nos 
últimos anos. Pode ser que novas coisas apareçam para reduzir essa limita-
ção. O fato é que todos estão novamente voltando a olhar a biodiversidade, 
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porque ao longo dos últimos cem anos, o que saiu dela para a indústria far-
macêutica é enorme. Inclusive produtos naturais que inspiraram sínteses 
químicas que ainda estão no mercado, como a Aspirina®.

Brasil, Índia e China

O Brasil já perdeu a oportunidade de desenvolver a química fina e, 
agora, corre o mesmo risco quanto ao uso de sua riquíssima biodiversidade 
vegetal como fonte direta ou indireta de novos medicamentos. Está tam-
bém perdendo oportunidades para entrar forte na busca de medicamentos 
biotecnológicos.6 As restrições que enfrentamos aconteceram também em 
outros mercados emergentes, como Índia e China. A Índia tem uma legisla-
ção de patentes tão restritiva quanto a do Brasil, pelas mesmas causas socio-
políticas. Mas o indiano aprendeu que existe o teórico e o prático. E no prá-
tico fazem o que querem e a regulamentação é permissiva quando se trata 
de empreendimentos indianos trazerem benefícios para seu país. O estran-
geiro é impedido de trabalhar com a biodiversidade indiana. A China, por 
outro lado, é totalmente diferente, tendo adotado uma política branda com 
amplo espectro para patenteamento, embora esteja ainda aperfeiçoando o 
tratamento equitativo do nacional e do estrangeiro.

A propaganda e o marketing da Índia são atributos fundamentais de 
sua nova fase de industrialização. Chega a passar a impressão de haver 
uma mega indústria farmacêutica indiana, alimentada por uma população 
numerosa e por contratos de exportação atraentes. A realidade, todavia, é 
que o faturamento farmacêutico da Índia não chega a dois terços do fatura-
mento desse setor no Brasil, que atinge hoje a casa dos 20 bilhões de dólares 
anuais. A biodiversidade indiana não é, talvez, nem a metade da brasileira. 
Portanto, o que a Extracta e outras pequenas empresas estão fazendo e 
podem fazer em termos de prospecção têm grande valor.

A China e a Índia estão entrando no mercado brasileiro com produtos 
farmacêuticos razoavelmente banais e a legislação brasileira não está pre-
parada para conter essa invasão. Qualquer produto, seja fitoterápico, seja 
ético, que tenha obtido registro nos Estados Unidos ou na Europa, tem 
curso livre na Anvisa. Dificuldades maiores são enfrentadas por produ-

 6 Opinião semelhante à de Jorge Kalil, do Incor. Ver Capítulo 10.
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tos inovadores brasileiros em fase de desenvolvimento final, que precisam 
receber o aval da Anvisa. Essa é uma crítica que precisa ser mitigada pela 
compreensão de que, o número de entidades privadas brasileiras dedicadas 
realmente às pesquisas de desenvolvimento e inovação é muito pequeno. A 
massa de P&D&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) vem de enti-
dades públicas, que estão muito bem na área científica, mas esbarram na 
tradução desse sucesso para a área comercial.

Parceria Extracta e Glaxo

A proposta da Extracta e a da Glaxo era a de aplicar modernas tecnolo-
gias para analisar a biodiversidade brasileira e elaborar medicamentos inte-
ressantes e inovadores. A ideia do contrato era chegarmos a até dez molé-
culas ativas, que seriam ofertadas à GW com direitos de primeira recusa 
para seu desenvolvimento final. Caberiam à Extracta todos os direitos de 
propriedade intelectual sobre essas moléculas e, naturalmente, retornos 
financeiros em milestones e royalties. O contrato foi um sucesso, mas foi, 
infelizmente, interrompido com a fusão que gerou a nova GSK, que optou 
por abandonar os estudos com fontes naturais de inovação molecular.

A Glaxo deixou claro para a Extracta três pontos. Primeiro, seríamos 
responsáveis por uma conduta absolutamente legal e ética, com adoção 
plena da CDB, defendendo o cliente de possíveis acusações de biopirata-
ria. Segundo, que contribuiria com o desenvolvimento científico e tecnoló-
gico da Extracta e, terceiro, que a propriedade industrial das descobertas e 
invenções básicas seria da Extracta (e, portanto, brasileira), sendo da Glaxo 
a propriedade industrial das etapas posteriores. Tendo ficado de posse da 
propriedade sobre os materiais naturais, a Extracta imaginou poder emba-
sar nisso uma trajetória de sucesso no Brasil. Essa noção provou ser enga-
nosa, pois a indústria farmacêutica local mostrou-se desinteressada em 
desenvolver produtos para os quais não havia ainda prova de conceito. Isso 
continuou complicado por muito tempo e agora, progressivamente, assisti-
mos ao retorno do interesse na biodiversidade química brasileira, tanto por 
parte de grandes indústrias farmacêuticas quanto de indústrias nacionais 
de médio e grande portes. Muito contribuiu para isso a política de incen-
tivo à inovação tecnológica e ao desenvolvimento da pequena empresa 
tecnológica brasileira, em um movimento similar ao programa americano 
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Small Business Innovation Research (Sbir – Inovação Tecnológica em 
Pequenas Empresas).

Dadas as regulações brasileiras e a CDB, que previam a bioprospecção 
e o desenvolvimento de produtos a partir de matéria-prima viva, o contrato 
com a Glaxo era juridicamente perfeito. Por isso que a MP n.2.052/2000 
foi um grande choque para todos. Iniciadas as atividades do CGEN, a 
Extracta requereu sua licença especial para constituir uma extratoteca de 
objetivos comerciais, a primeira do Brasil. Como todo primeiro caso no 
mercado, foram dois anos de exaustiva negociação para obter a autoriza-
ção. A solidez dessa posição foi comprovada quando o Congresso Nacio-
nal resolveu debruçar-se sobre a questão. Foram convocados todos os 
presidentes de farmacêuticas multinacionais e, em seguida, acusados de 
se beneficiar da biodiversidade e do mercado brasileiro, sem aqui fazer ati-
vidades de P&D. Nesse momento, Jorge Raimundo Filho, Presidente da 
Glaxo Latino-america na época, puxou do bolso o contrato com a Extracta, 
mostrando que sua empresa já havia iniciado essas atividades. Mais tarde, 
tendo se retirado da Glaxo, depois de completada a fusão que formou a 
GSK, convidei Jorge Raimundo para participar da Extracta como dire-
tor de Marketing e Desenvolvimento de Negócios, o que faz até hoje para 
grande satisfação nossa.

Logo que a CGEN entrou em vigor, em 2002, a Extracta solicitou o 
reconhecimento de que estava dentro da lei. Em 2004, fomos a primeira 
empresa privada brasileira com licença especial para o acesso à biodiversi-
dade, ao patrimônio genético, sem limitações geográficas, para constituir 
uma grande coleção de produtos naturais para bioprospecção, ou seja, para 
busca por novos medicamentos.7

A Extracta aprendeu muito com seu contato com a Glaxo. Em um pro-
jeto desse porte, é preciso o envolvimento direto das estruturas locais de 
pesquisa e desenvolvimento. A compreensão da Glaxo para essa questão 
foi sempre total, fazendo o pessoal local se envolver e, assim, cumprir um 
dos elementos fundamentais da CBD, que é gerar desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico para o país em troca do acesso à biodiversidade. Isso é 
absolutamente crítico para a compreensão da multinacional, quando busca 
oportunidades com a biodiversidade desses países.

 7 A licença é renovada a cada dois anos. 
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Banco Extracta

O contrato com a Glaxo durou três anos e meio. Nesse período, foi mon-
tado o Banco Extracta, em um esforço para se ter uma coleção para atender 
o contrato. São mais de 40 mil amostras representativas de quase 5 mil espé-
cies vegetais brasileiras, sendo o maior desse tipo no Brasil. O banco, que 
fica na sede da Extracta, no Rio de Janeiro, é montado da seguinte forma: 
as expedições vão a campo e trazem o material. É preciso muito pouco de 
cada planta, uma vez que os processos científicos são muito econômicos em 
material: 2,5 quilos de uma parte de uma planta são suficientes para che-
gar à molécula que se procura. O material é seco, pulverizado, colocado em 
sacos plásticos estanques sem acesso ao oxigênio, no escuro. Esse material 
tem suas moléculas extraídas com o uso de etanol. Após concentração, essas 
tinturas alcoólicas são guardadas em Câmara Fria a -30ºC, onde ficam até o 
uso nas campanhas de bioprospecção.

A partir daí começa o trabalho avançado de screening (http://www.
molecular-plant-biotechnology.info/industrial-microbiology/screening-of-
microorganisms-for-new-products.htm) da biodiversidade. Cada extrato é 
colocado em placas de 96 orifícios, que são apresentados, por meio de má-
quinas robóticas, aos alvos que se quer atingir, como um micro-organismo 
ou uma enzima. A partir de cerca de 4,9 mil plantas, gera-se cerca de 12 
mil extratos. Os produtos ativos são isolados por técnicas cromatográficas. 
Acopladas a outras técnicas, como a ressonância magnética nuclear, é pos-
sível chegar à identificação de uma substância natural inovadora, responsá-
vel pela atividade biológica observada no extrato original.

Quando se recolhe uma planta no campo, não se sabe a priori qual 
poderá ser o seu uso. O interesse da coleção é ser cegamente organizada. 
As expedições passam ao acaso pela floresta coletando tudo que está fértil: 
flor, fruta e semente. Como é uma coleção cega, pode-se fazer sobre ela 
invenções e descobertas realmente inovadoras. Certamente, são isoladas as 
substâncias conhecidas, como a cafeína. Mas, de repente, aparecem molé-
culas desconhecidas com a atividade biológica desejada. 

Algo interessante é que por trás dessa coleção natural, há uma base de 
dados poderosa e equipamentos modernos. Esses equipamentos são bas-
tante conhecidos no exterior, mas inexistiam no Brasil no início do milênio. 
Foram os primeiros no país e continuam sendo uns dos muito poucos que 
há, porque só agora está se despertando para esse negócio.
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Um resultado muito importante desse trabalho foi a constituição do que 
ficou conhecido como pipeline da Extracta. São extratos de interesse médico 
que podem se traduzir em medicamentos para infecções hospitalares resis-
tentes a antibióticos, doenças pulmonares crônicas, hepatite C, doença de 
Chagas, tuberculose e diabete tipo II. Isso não pode ser ainda patenteado no 
Brasil, mas está guardado como segredo industrial. Tal situação não pode 
permanecer quando o medicamento começar a aparecer nas fases finais de 
desenvolvimento, quando não se consegue mais guardar o segredo eficien-
temente. A patente é de dezoito anos, mas o tempo de exploração é muito 
curto, de oito a doze anos, entre desenvolver o produto, vê-lo aprovado na 
área regulatória e atingir o mercado. Por isso, retardamos o patenteamento 
o máximo possível.

Considerando o que fizemos com relação às infecções hospitalares resis-
tentes a antibióticos, temos um composto de baixa toxicidade com desem-
penho in vitro igual ou melhor que seus competidores comercializados. Isso 
é extrato bruto, quer dizer, coleta-se, faz-se o extrato alcoólico da matéria-
-prima e ele já sai com essas características.

Extracta em campo

Pela CDB, o governo brasileiro exige a distribuição do benefício do uso 
do material genético para o dono da terra onde se faz a coleta de material, 
e isso faz parte da licença dada à Extracta. A empresa não coleta em terras 
públicas porque o contrato nesses casos leva anos para ser assinado. Para 
utilizar terras privadas, é necessário um contrato preliminar, o Termo de 
Anuência Prévia, que permita aos coletores entrar nessa área com autori-
zação do proprietário. É uma formalidade prevista na Convenção e na MP 
n.2.186-16, que traduz a CDB com exigências rigorosas.

Cada planta coletada, de qualquer parte do país, precisa ter uma amostra 
registrada em um herbário público credenciado pelo CGEN. Com a trans-
formação da matéria-prima em extratos, a Extracta dá início a uma campa-
nha de screening, que resulta em certo número de extratos que se mostra-
ram ativos contra o alvo biológico testado. As ações de P&D&I seguem seu 
curso dentro da Extracta. Sua terminação em geral envolve subcontratos 
complementares com grupos acadêmicos associados, em regime de sigilo 
estrito. Nessa fase é feita a apresentação de um pedido de patente ao Inpi. 
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Ultrapassada a fase II de ensaios clínicos, tem-se a “prova de conceito” 
para interessar a um cliente industrial capaz de encarregar-se do desen-
volvimento final, registro, produção e comercialização do novo medi-
camento. Com essas patentes licenciadas, determina-se como será feito 
o negócio: royalty e retornos. O retorno de benefícios aos provedores de 
matéria-prima e à própria Extracta é contratado e registrado no CGEN na 
forma de um Contrato de Utilização de Patrimônio Genético e Retorno de 
Benefícios (Curb).

Qual a vantagem de acessar o patrimônio genético brasileiro por meio 
da Extracta? É que ela tem condições, por seu contrato de autorização, de 
representar o dono da propriedade e outros beneficiários na assinatura do 
Curb, responsabilizando-se pela idoneidade do retorno de benefícios. A 
Extracta é intermediária dessa volta do benefício, que é dividido entre a 
própria empresa, o dono da terra e a indústria cliente. A indústria pagará o 
benefício a partir do licenciamento do produto: vai desenvolvê-lo, colocá-
-lo no mercado e dele coletar sua remuneração. Uma porcentagem desse 
retorno volta como royalty para a Extracta, que distribui aos parceiros cien-
tíficos e acadêmicos e para o dono da terra onde foi coletada a planta. Este 
último, apenas por autorizar a entrada e a coleta em sua terra, ganha 2,5% 
do royalty líquido que a Extracta aufere com qualquer produto no mercado. 
Além disso, o provedor tem direito de primeira recusa na produção agrí-
cola, em contratos estritos que envolvem a adesão a determinada tecnologia 
de produção. Essa é naturalmente uma fase tardia de benefícios. 

Em meio a isso tudo, há problemas muito interessantes. Por exemplo, 
a Extracta está abrindo um novo setor de desenvolvimento agroflorestal, 
porque não se pode, ao saber qual é a planta, devastar as florestas brasileiras 
à procura dela. Assim, é preciso uma forma conservadora de fazer a explora-
ção. A maneira mais simples é combinar com o proprietário de uma fazenda 
o cultivo da planta em uma área para a qual Extracta provê a planta original 
e os clones de alta qualidade, a serem cultivados sob um contrato de venda 
exclusiva do material produzido. Isso é mais ou menos o que as indústrias 
de vinho fazem com os produtores de uva: a indústria entrega clones de 
alto nível e o agricultor planta, colhe as uvas e as vende para a indústria.

O gargalo da Extracta está em quem financia a descoberta original. Essa 
fase é apenas o primeiro resultado que identifica o extrato ativo de um alvo, 
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até se descobrir a molécula específica, inovadora, que pode ser patenteada 
e licenciada. Uma empresa de pequeno porte como a Extracta não tem 
condições para se autofinanciar nessa etapa. É preciso subvenção ou finan-
ciamento incentivado, ou ainda um comprador da licença pré-acertado, 
que financiará a pesquisa e o desenvolvimento da molécula, com o com-
promisso de ter a exclusividade da licença, e não de ser dono da molécula. 
A indústria internacional deixou de entrar nesse processo há cerca de sete 
anos e agora está voltando.

Investidores

Das seis linhas principais de pesquisa da Extracta, muita coisa foi feita, 
mas não tudo, pois isso depende de parceiros financeiros. Hoje, o parceiro 
financeiro da empresa é o governo, o que não significa que a Extracta vive 
de recursos do governo. Vive dos recursos de seus clientes e, no momento, 
nosso cliente é o governo, que está incentivando a proposta tecnológica bra-
sileira como um todo, não só a biodiversidade.

Excetuando-se a Glaxo, até há pouco tempo, nenhuma empresa brasi-
leira ou estrangeira interessava-se por uma parceria com a Extracta para 
desenvolver nossas linhas de pesquisa. Desde que o contrato com aquela 
farmacêutica terminou, em 2003, houve pequenos contratos, e a Extracta 
passou por grandes dificuldades. A estratégia da indústria farmacêutica 
é solicitar uma pesquisa específica sobre algo em que está interessada. O 
cliente privado brasileiro é muito pequeno para isso e não consegue subs-
tituir o privado internacional, que seca com o abandono da biodiversidade 
por todas as grandes multinacionais.

Mas agora há negociações avançadas para termos parceria. As multina-
cionais estão voltando a se interessar pela biodiversidade, fazendo prospec-
ção de projetos, apesar de as mudanças previstas no projeto de lei não terem 
acontecido e o país ainda não estar tão aberto. A maioria das grandes far-
macêuticas locais (nacionais) não se interessa por um projeto de desenvol-
vimento novo, porque quer um produto que já esteja no mercado, de modo 
que apenas produza e venda. Mas começam a aparecer empresas brasileiras 
com potencial investidor mais encorpado, como a Aché e a Cristália. Parece 
que o momento é de consertar a relação entre a empresa internacional e a 
nacional e entrar em um ambiente sadiamente competitivo.
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A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) estão financiando duas das 
linhas de pesquisa, e isso permite à Extracta caminhar. Mas há outras qua-
tro linhas paradas à espera de financiadores. A diabete tipo II e a hepatite 
C têm um potencial de mercado muito grande. Doença de Chagas é muito 
peculiar como doença latino-americana, não é um mercado tão excitante 
para as farmacêuticas. 

Dessa forma, praticamente tudo o que conseguimos nos últimos dois 
anos foi possível graças à Finep, que adotou um sistema de financiamento 
da inovação muito parecido com o que existe nos Estados Unidos, o Sbir 
(http://www.sbir.gov). Nesse sistema, o governo fornece milhões de dóla-
res de investimento a fundos perdidos. Se houver desenvolvimento, é da 
empresa, caso contrário, acaba.

A Finep informou à Extracta que poderia pedir quanto precisasse. A 
empresa pediu um valor equivalente ao do contrato com a Glaxo, de R$ 
4,5 milhões. Agora, há um segundo projeto, ainda com a Finep, em que a 
Extracta está oferecendo a um laboratório brasileiro privado de médio porte 
a parceria na produção do medicamento antibiótico tópico para ser colo-
cado no mercado até 2012.

O Brasil tem dependido do financiamento público para empurrar suas 
pequenas empresas tecnológicas. É exatamente o que aconteceu nos Esta-
dos Unidos, junto ao Sbir com as pequenas empresas tecnológicas e os con-
tratos militares para desenvolvimento tecnológico avançado, que criaram 
a defesa tecnológica do país. Há de se reconhecer que medidas adotadas 
durante o regime militar fizeram a ciência e a tecnologia brasileiras che-
garem aonde chegaram, mostrando-se hoje com 3% da produção cientí-
fica mundial. Antes, vivia-se de doações de pessoas ricas para os labora-
tórios. O governo militar fez com que um percentual dos financiamentos 
industriais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) fosse destinado à ciência e tecnologia. A partir disso, uma enorme 
massa de recursos foi disponibilizada. A pós-graduação brasileira foi 
montada assim.

Hoje, constata-se que o problema no Brasil para fazer inovações não é 
recurso. A fase inicial é a mais arriscada, mas é também a que precisa de 
menos recursos. Quando começa a ficar menos arriscado, fica mais caro. 
O governo está fazendo algo inteligente: financia a fase mais cara, mas 
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pede o net in finance da iniciativa privada, que coloca recursos junto ao 
dinheiro público. Mas isso não ocorre na pesquisa inicial. O novo projeto 
que a Extracta submeteu com a participação de uma farmacêutica é mais 
que o net in finance, porque é muito indiretamente colocado pela indústria, 
que já tem um parque montado e funcionários que representam os indi-
rect costs. Esse é um sistema interessante e tem um grande potencial para 
funcionar.

Com relação à multinacional farmacêutica, investir em grupos de pes-
quisa no Brasil demandaria pouco dinheiro em comparação ao que gastam 
em terceirização pelo mundo. Teriam condições de fazer um enorme bene-
fício para o Brasil e de aparecer, perante o poder público e a nação, como 
positivos ao desenvolvimento. E não apenas como quem explora, aqui, 
patentes desenvolvidas no exterior, cobrando o máximo possível da popu-
lação e do governo. 

Cobrar o máximo possível da população não é peculiaridade da big 
pharma internacional. A small pharma brasileira fará pior. Mas essa mecâ-
nica tem de ser temperada pela ambiência, deixando claro que estão aqui 
também pelo esforço do desenvolvimento e do progresso, criando a ponte 
entre a realidade científica e a empresarial, necessária para justificar o 
investimento em pesquisa pelo governo.

Obstáculos a transpor

Sofremos com o problema de que no Brasil não há ainda todas as fases da 
inovação e precisamos fazer parte disso no exterior. Por exemplo, para ace-
lerar o trabalho, é preciso contratar ensaios pré-clínicos no exterior, onde 
são feitos com muita rapidez e qualidade. Algo que no Brasil leva entre 8 e 
10 meses, no exterior se faz em um terço do tempo. A indústria brasileira 
farmacêutica, que está fazendo os desenvolvimentos, usa muito contratos 
no exterior para isso.

A Extracta tem sofrido minha insistência de fazer parte aqui e parte fora, 
para desenvolver um poder educativo interno, em que se prepara o par-
ceiro para fazer melhor a cada dia. Fazemos praticamente tudo no Brasil. 
Há outras empresas que estão praticando isso também. Mas está longe da 
velocidade com que poderia ser feito se a multinacional entrasse no jogo.
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No que se refere a recursos humanos, se o Brasil tivesse a pretensão de 
ser algo como a Alemanha, um país bastante avançado, mas intermediário 
em recursos humanos, precisaria ter quatro vezes mais mestres e douto-
res do que o número atual. Isso é sabido há muito tempo. Há um cresci-
mento apreciável de mestres e doutores, mas em uma velocidade pequena 
comparada à necessidade. O gap está aumentando entre a necessidade e o 
número real.

O Brasil aumentou muito sua participação no ranking de artigos em 
publicações indexadas, mas em razão de isso ser feito pelo cientista na 
base, e não pela empresa. Os cientistas estão indo bem, mas não conse-
guem ampliar os números porque não há como financiá-lo se não estiver, 
de alguma maneira, agarrado ao sistema produtivo. Na década de 1950, o 
Brasil estava à frente da Coreia do Sul em qualquer dado sobre pesquisas e 
inovação. Contudo, enquanto tínhamos pouco mais de 3 mil bolsistas do 
CNPq no exterior, os sul-coreanos tinham mais de 60 mil. A China, na 
mesma época, já tinha mais de 105 mil alunos de mestrado e doutorado no 
exterior, todos com a volta garantida e integrada à indústria tecnológica. 
Dessa forma, se sustenta o crescimento. 

Por que o Brasil não faz isso? Porque não é fácil. Começou-se a fazer no 
período militar e parou-se porque não é viável sem um regime autoritário. 
Na Coreia, depois de formado, o cientista é absorvido pela empresa antes 
de ser mandado para o exterior para a pós-graduação. Quando retorna, tem 
vínculo empregatício com essa empresa privada. E nisso há uma participa-
ção do governo. A educação intermediária na Coreia tem abrangência de 
100% e a avançada é trabalhada dessa maneira, em que o sucesso é total. O 
que eles viram que nós não vimos? Os governos na China, na Coreia e em 
Cingapura são de força. Isso não se faz no Brasil, não está construído na 
filosofia do brasileiro, nem em sua maneira de trabalhar a política. O Brasil 
terá de encontrar sua forma e talvez possa ser com a participação da grande 
corporação internacional.

A Extracta poderia ser beneficiada por um programa de capacitação 
no exterior. Quando os grandes conglomerados da Coreia fizeram isso, já 
estavam ligados ao governo, que tinha planejado esse esquema de financia-
mento dos cientistas no exterior. O próprio Japão foi um grande sistema gol-
pista durante muito tempo, em que faziam engenharia reversa em qualquer 
máquina, e saíam com a cara de uma máquina japonesa para o mercado.
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Entrevista com Reinaldo Felippe Nery Guimarães8

O Ministério da Saúde é o órgão federal encarregado de planejar e execu-
tar a política pública e programas dessa área, o que inclui a administração do 
Sistema Único de Saúde (SUS), um dos maiores sistemas desse tipo no mundo. 
Responsável por um orçamento de cerca de R$ 70 bilhões em 2010, segundo 
estimativa da Lei Orçamentária Anual do mesmo ano, o terceiro maior entre 
os ministérios tem como uma de suas funções, portanto, a prevenção e atendi-
mento médico à população, além da definição das normas e dos planos rela-
cionados à política industrial na saúde. Dessa forma, estão sob sua alçada 
questões como a aprovação de pesquisas e medicamentos, assim como regras de 
mercado. A abrangência desse órgão é visível pelo SUS e por outras unidades 
vinculadas a ele, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobras), o Insti-
tuto Nacional do Câncer (Inca) e a Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz). Boa 
parte das decisões estratégicas do Ministério passa pela Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos, dirigida desde 2007 por Reinaldo Guima-
rães. No depoimento a seguir, o médico especializado em saúde pública afirma 
que o governo está promovendo parcerias público-privadas para incentivar a 
fabricação local de produtos de maior valor agregado e que o maior apoio que 

 8 Graduou-se em medicina, em 1971, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
É MSc. em medicina social (1978). Entre 1972 e 1984, foi professor e pesquisador na Área 
de Saúde Coletiva (Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janei-
ro – UERJ). Desde 1985 trabalha no campo do planejamento, gestão e políticas de ciência e 
tecnologia. Secretário de ciência, tecnologia e insumos estratégicos do Ministério da Saúde 
(2007-2010). Foi vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da Fundação 
Oswaldo Cruz (2005-2006), diretor do departamento de ciência e tecnologia do Ministério 
da Saúde (2003-2005 ), presidente do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro – Faperj (2003-2006), conselheiro da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência (2001-2005), editor associado da revista Ciência e Saúde Coletiva, 
editada pela Associação Brasileira de Pesquisa em Saúde Coletiva (Abrasco), membro do 
conselho editorial da revista Health Research Policy and Systems, publicada pela Organiza-
ção Mundial da Saúde, membro do Conselho Diretor da revista Ciência Hoje, da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (2000-2003). Foi pesquisador visitante e Consultor 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no qual co-
ordenou o projeto do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil (1993-2003) membro do 
Conselho Superior da Capes do Ministério da Educação como representante da comunidade 
científica (1996 1999). Atuou como membro do Conselho Deliberativo do CNPq (1985-
1988 e 2007-2010), diretor da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) do Ministério da 
Ciência e Tecnologia (1985-1988), comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico 
(2008), Grande Oficial da Ordem Nacional do Mérito Médico.
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pode dar às empresas é garantir mercado, e não recursos financeiros. Para 
Guimarães, a pesquisa em saúde no Brasil é ainda incipiente e, no caso das 
multinacionais, falta vontade política para investirem mais no país.

Evolução da inovação brasileira

Os países em desenvolvimento nos últimos dez anos, como o Brasil, 
conseguiram constituir uma massa crítica e uma capacidade instalada de 
pesquisa muito interessantes. Segundo o ranking da Thomson Reuters, em 
2008 o Brasil atingiu o 13o lugar em publicações científicas indexadas.9 Por 
razões histórico-estruturais, o modelo da industrialização brasileira, pre-
dominantemente associado e subordinado ao capital internacional, gerou 
um parque produtivo muito diversificado, onde há sofisticação tecnológica 
em termos de inovação. Porém, dentro disso tudo, é preciso observar que 
a maior parte da tecnologia dos produtos desse parque é importada, fun-
damentalmente embutida no que é fabricado aqui, e pela qual se pagam 
royalties. É por isso que há um consenso de que existe uma base científica 
relativamente madura, mas que o desafio é conseguir, a partir disso, montar 
uma estratégia de inovação de fato. 

Esse crescimento da produção científica, da massa crítica e da capaci-
dade instalada de pesquisa, foi muito centrado na formação de recursos 
humanos, por conta de um muito bem-sucedido programa de pós-gra-
duação em mestrados e doutorados. Dessa forma, é duvidoso o questio-
namento que existe sobre o impacto das publicações de artigos na geração 
de produtos finais.10 De que impacto se está falando? Na perspectiva com 
que é utilizado, o índice de impacto só explodirá quando a produção cientí-
fica brasileira for publicada em inglês, o que ainda não acontece, embora já 
tenha avançado muito.

Outro aspecto importante são as evidências claras de que as citações 
de artigos científicos obedecem a determinados critérios que não resul-

 9 Em 1981, o Brasil respondia por 0,44% (1.884) dos artigos publicados em periódicos cientí-
ficos internacionais indexados. Em 2008, a fatia era de 2,12%, com cerca de 30.415 artigos. 
Com isso, ultrapassou a Rússia e a Holanda e ficou em 13o lugar no ranking mundial da 
Thomson Reuters.

 10 Ver Capítulo 11 dessa edição, com relatos do diretor executivo do Instituto Israelita de Ensi-
no e Pesquisa Albert Einstein (IIEPAE), Luis Vicente Rizzo.
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tam exclusivamente de mérito. São resultantes de pequenas comunidades 
fraternais e que variam muito com relação às áreas do conhecimento. Para 
atingir fatores de impacto mais alto em áreas mais amplas do conheci-
mento, é muito difícil. Para isso, é preciso estar no centro de grandes insti-
tuições norte-americanas e algumas europeias. Em comunidades científicas 
pequenas, por manipulações das mais variáveis, pode-se aumentar o fator 
de impacto. Portanto, pode-se concluir que o impacto brasileiro das publi-
cações seja maior do que os índices anunciam.

No que se refere à saúde humana, há vários componentes, como a medi-
cina e as ciências sociais em saúde. Alguns têm maior, outros menor inte-
resse internacional. Por exemplo, não existe uma física para o Brasil. A física 
é globalizada e paradigmática. Mas em ciências sociais, há questões especí-
ficas do Brasil, assim como existem em muitos aspectos uma medicina para 
o Brasil. Desse modo, é evidente que se for medir a pesquisa brasileira em 
termos de fator de impacto pelas bases internacionais, essas sutilezas não 
serão detectadas.

De longe, o principal setor do conhecimento e de aplicação de pesquisa, 
no Brasil, é o da saúde humana. Algo como 25% de todo o esforço de pes-
quisa no país, quando medido pelo número de pesquisadores ou linhas de 
pesquisa ativas, concentra-se na saúde. Exemplo disso é que, em 2009, o 
Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), lançou um programa 
com quase R$ 600 milhões, no qual foram selecionados cerca de 120 insti-
tutos nacionais de ciência e tecnologia. Destes, 42 têm como tema central 
a saúde humana. Outra base de dados do CNPq, bem mais antiga, a do 
diretório dos grupos de pesquisa do Brasil, também indicava isso.

Educação brasileira x modelo de missão

Além dos aspectos estruturais para se passar de conhecimento novo à 
inovação, existem outros, como, por exemplo, o sucesso das políticas de pós-
-graduação no Brasil. A pós-graduação é considerada o programa educacio-
nal mais bem-sucedido da história da educação brasileira. Contudo, essa polí-
tica, que prevaleceu por quarenta anos vigente no país, lançou algumas som-
bras e efeitos colaterais indesejáveis. Um deles foi a hegemonia, talvez acima 
do necessário, de um formato acadêmico na pesquisa científica e tecnológica.
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O financiamento da pós-graduação administrou o financiamento da 
pesquisa a partir dos anos 1970. Esta foi a principal razão do sucesso da 
política de pós-graduação, mas ao mesmo tempo, prejudicou outro for-
mato institucional extremamente importante nos países centrais, como 
institutos de pesquisa, de natureza pública, governados por missões. No 
Brasil, o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), criado em 1969, passou a ser o principal financiador da pós-
-graduação. Na aplicação de seus recursos (realizados pela Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep), a regra era que os projetos de pesquisa, para 
serem financiados, tinham de estar atrelados a programas de pós-gradua-
ção. Correto em muitos casos, mas prejudicial em alguns campos de pes-
quisa tecnológica.

Os institutos que decidiram ficar fora da pós-graduação, entraram em 
crise nos últimos quarenta anos. Parte disso tem a ver com essa disputa de 
modelo e de recurso. Quem não tinha pós-graduação, tinha muito menos 
dinheiro para pesquisa. Outros adotaram uma política mais flexível, como 
a FioCruz. A Fundação passou a oferecer pós-graduação e perdeu seu cará-
ter de instituto governado por missão. Tornou-se uma instituição de caráter 
mais acadêmico. Apenas nos últimos anos voltou a enfatizar o seu papel de 
instituto de pesquisa. O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) foi 
constituído em 1949 para ser um instituto nacional para o desenvolvimento 
de tecnologia nuclear. Paulatinamente, a partir dos anos 1970, transfor-
mou-se em uma instituição acadêmica.

Para romper com esse tipo de obstáculo, será necessário um esforço para 
a constituição de institutos governados por missão. Entendo que o programa 
dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs) do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, lançado em 2009, tem sido uma maneira politica-
mente hábil de se aproximar desse projeto.11

Modelo de financiamento

Outro aspecto nessa discussão é o modelo de fomento à ciência e à tec-
nologia. A tradição brasileira é o que se pode chamar de modalidade trans-

 11 O programa é considerado um aperfeiçoamento do Programa Institutos do Milênio, do 
CNPq. 
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versal. O CNPq e o Ministério da Ciência e Tecnologia são órgãos transver-
sais a todos os componentes finais verticais de atuação como, por exemplo, 
saúde, educação, agropecuária e energia. Comparativamente, a instituição 
transversal norte-americana responsável por essa abordagem é a National 
Science Foundation (NSF; http://www.nsf.gov). Entretanto, a maior parte 
dos recursos para financiamento à pesquisa é realizada de modo vertical, 
por meio dos ministérios (departamentos) de energia, de agricultura, de 
saúde e de assuntos humanos e de defesa, que são verticais. Por exemplo: 
o orçamento federal para Ciência e Tecnologia nos Estados Unidos está em 
torno de US$ 140 bilhões. Destes, US$ 80 bilhões são destinadas às pesqui-
sas classificadas.12 Do restante, a NSF tem US$ 4 bilhões e o National Ins-
titutes of Health (http://www.nih.gov), que é a agência vertical do Depar-
tamento de Saúde norte-americano, tem US$ 30 bilhões. Estes são dados 
estimados que representam a tendência e o padrão de orçamento das agên-
cias e fundações de fomento ao sistema de saúde norte-americano, eviden-
ciando, nos países de tradição anglo-saxônica, o modelo de financiamento. 
A lógica é aproximar a política de pesquisa à política do setor.

No Brasil, há dois exemplos muito bem-sucedidos de aplicação do 
modelo vertical. Um deles é o da Embrapa, uma empresa de pesquisa criada 
na década de 1970 para atender às necessidades da política de desenvolvi-
mento da agropecuária. Essa empresa foi sua própria agência de fomento, 
dependendo somente do orçamento federal. A participação do orçamento 
da empresa para pesquisa nas suas atividades é maior do que os recursos 
como os do CNPq, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes). Outro exemplo mais nítido é a Petrobras, que criou 
seus próprios mecanismos de fomento à pesquisa tecnológica e científica. 
Criou, inclusive, um mecanismo de recursos humanos em convênios com 
universidades federais e colocou em funcionamento o Centro de Pesquisas 
e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes).

É necessário, portanto, aprofundar a ideia de que na saúde deve haver 
um modelo de fomento mais verticalizado, para aproximar os objetivos 
da pesquisa aos objetivos da política setorial. Isso pode ajudar a fazer com 
que o gargalo do conhecimento e do produto no mercado seja superado. 

 12 Conhecimento desenvolvido sobre os procedimentos e resultados da pesquisa, preservado 
pelas normas de segurança do governo norte-americano.
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No Cenpes e na Embrapa, há aplicação da produção na linha de trabalho. 
O Cenpes se move conforme o planejamento estratégico da Petrobras, e a 
Embrapa possui um planejamento de pesquisa alinhado à política agrope-
cuária do país.

Na saúde, contudo, isso ainda não existe. A FioCruz, nos últimos anos, 
vem trilhando uma retomada da perspectiva de ser um instituto nacional de 
pesquisa orientado por missão. Tem sido um caminho próspero, pois além 
dos institutos de pesquisas que a compõem, há duas unidades produtivas: a 
de medicamentos e imunizantes e a de bioprodutos, conhecidas como Far-
manguinhos e Bio-Manguinhos, respectivamente.

O caminho de uma participação maior do gestor da política setorial de 
saúde na gestão da política de ciência e tecnologia vem sendo feito com mais 
vigor desde 2003, quando foi criada a Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos (SCTIE). O Departamento de Ciência e Tecnologia 
(Decit), por exemplo, criado em 2000, passou a ser vinculado a essa secre-
taria e cresceu consideravelmente, sendo hoje um ator importante no finan-
ciamento de pesquisa em saúde. De 2003 até o presente momento, o Minis-
tério investiu cerca de R$ 1 bilhão em pesquisa por meio da SCTIE, muitas 
vezes em cooperação com o Ministério da Ciência e Tecnologia a partir dos 
fundos setoriais de saúde e de biotecnologia. Importante ressaltar também 
a cooperação com as fundações estaduais de amparo à pesquisa.

Indústrias e pesquisa

A relação da área de saúde com as indústrias no Brasil é menor quando 
comparada aos casos da Embrapa e do setor agropecuário, ou da Petrobras 
e do setor de energia, pois estas empresas têm a finalidade quase exclusiva 
de produzir bens e serviços. Na saúde, há uma dualidade: sua meta está 
relacionada à inclusão social e ao bem-estar da população, correspondendo 
a uma política social. No entanto, o setor de saúde também incorpora um 
importante complexo industrial cujo mercado também deve atender às 
necessidades do sistema público de saúde. Daí a importância de o Minis-
tério da Saúde atuar no campo do estímulo à pesquisa, desenvolvimento, 
inovação e produção industrial em saúde.

Nos últimos anos, temos tentado fazer essa articulação. Entre 2003 e 
2006, desenvolvemos novos vínculos com pesquisa e desenvolvimento em 
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universidades e institutos de pesquisa e, a partir de 2007, quando criamos, 
nesta secretaria, o Departamento do Complexo Industrial e da Inovação em 
Saúde (http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/materia/index.
php?matid=16979), desenvolvemos uma articulação com a indústria e com 
o complexo industrial da saúde. Tem-se um conjunto de objetivos na polí-
tica de saúde que, por vezes, identificam- se, mas, por outras, colidem com 
os interesses do mercado. Assim, é necessário que o gestor federal do SUS, 
responsável pela maior parte dos gastos com produtos industriais, esteja 
presente neste cenário.

A pesquisa autóctone no setor privado da área farmacêutica está mal 
equacionada no Brasil, tanto nas multinacionais como nas nacionais. Os 
dados da Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec; http://www.pintec.
ibge.gov.br/), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
mostram isso. A indústria farmacêutica mundial coloca cerca de 15% do seu 
faturamento em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e a brasileira, nacio-
nal e internacional, coloca 0,5%, (a grande parte em pesquisa clínica).

Esse é um problema bastante obscuro, com aspectos vinculados às esco-
lhas que o Brasil fez nas décadas de 1980 e 1990, quando houve uma aber-
tura comercial e uma desregulamentação danosa para a indústria nacio-
nal. A exposição excessiva e malfeita à competição prejudicou segmentos 
importantes do complexo industrial da saúde, principalmente o farmoquí-
mico. Embora naquela época esse setor tivesse capacidade incipiente e não 
fosse competitivo, com a abertura comercial, ele foi totalmente massacrado.

Nos anos 1990, além da política de abertura comercial, constituiu-se 
uma política equivocada de propriedade intelectual, a qual desfavoreceu 
a pesquisa no setor industrial, pois estabeleceu uma simpatia extrema por 
conceder patentes a produtos sem novidade ou utilidade. O Brasil, no iní-
cio da década de 1990, tinha uma capacidade industrial considerável no 
setor de saúde. A Índia também e assim como nós, com empresas peque-
nas e pouco competitivas, não conseguindo se destacar como atores globais, 
mesmo possuindo uma química melhor que a nossa. Atualmente, porém, 
a Índia é um player global. Tanto a Índia como o Brasil são signatários de 
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relaciona-
dos ao Comércio (Trips), em vigor desde 1995, mas a diferença é que a Índia 
usou completamente o prazo de dez anos para aplicá-lo, dando chance de 
desenvolvimento à indústria local, enquanto o Brasil o implantou imedia-
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tamente. Além disso, a Lei de Propriedade Intelectual Brasileira, promul-
gada em 1996, concedeu benefícios incompreensíveis à indústria farmacêu-
tica internacional, como, por exemplo, os mecanismos de pipeline.13

Há uma ideia um pouco mítica e jornalística de que uma inovação cor-
responde, habitualmente, a descobertas radicais, como novas moléculas, 
equipamentos etc. É claro que as inovações radicais são bem-vindas, mas 
mesmo nas empresas que se autodenominam de pesquisa, a inovação mais 
frequente corresponde a pequenos avanços, nada radicais, mas que podem 
gerar impactos muito importantes no mercado. 

Inovações radicais proporcionam um risco muito maior do que as incre-
mentais. Para jogar neste campo, é necessário ter uma musculatura finan-
ceira capaz de suportar os riscos, cada vez maiores. Não devemos esperar 
que as empresas brasileiras possam, a curto prazo, entrar nesse terreno. 
Devemos começar com cautela. É um grande erro dizer que a indústria que 
faz pesquisa na formulação, não faz inovação; é inovação e sempre foi dessa 
maneira. Somente ao iniciar as inovações incrementais e começar a ter, com 
base no conhecimento técnico, essa curiosidade em melhorar o produto, é 
que se anda até as descobertas radicais. Temos algumas empresas traba-
lhando nesta linha, mas são poucas. 

Como afirmado anteriormente, o peso do fomento financeiro, nesse 
caso, é menos relevante para essas empresas. O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES) tem um magnífico programa 
de apoio, financiamento e participação acionária voltado para o complexo 
industrial de saúde, não só para medicamentos, mas para fármacos, equipa-
mentos e vacinas. Mas as farmoquímicas e as farmacêuticas nacionais não 
precisam de financiamento, mas de mercado. A política pública tem muito 
mais poder de influenciar por meio da capacidade de compra da questão 
regulatória, com se faz hoje em dia, do que pelo fomento financeiro. O tra-
balho é na linha de estímulo a parcerias público-privadas. E as respostas 
têm sido positivas.

 13 O termo pipeline – cuja tradução para o português seria tubulação – refere-se, no sentido 
figurado, aos produtos em fase de desenvolvimento e, portanto, ainda na tubulação que 
liga a bancada de pesquisa ao comércio. Ou seja, tais produtos e processos não chegaram ao 
mercado consumidor e, por isso, ainda poderão ser protegidos. O pipeline também pode ser 
chamado de patente de revalidação (DI BLASI; GARCIA; MENDES, 2000, p.159).
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Ministério da Saúde

Há uma peculiaridade no Brasil: há dezoito laboratórios farmacêuticos, 
públicos e semipúblicos.14 Até 2006, a maior parte da atuação desses labo-
ratórios se destinava à produção de commodities farmacêuticas, vinculadas 
à farmácia básica para consumo do próprio Estado (no caso de Farmangui-
nhos, também se dedicava à antiretrovirais). Em 2006, o sistema público de 
saúde tinha algo como 25% do mercado total de medicamentos do Brasil. 
Nesse ano, o Ministério da Saúde descentralizou essa farmácia básica por-
que a competição, em termos de commodities, era desigual com as indústrias 
privadas. Outro ponto é querer que Brasília defina as necessidades especí-
ficas dos estados e municípios brasileiros.

Essa descentralização colocou os laboratórios públicos em um vácuo. 
Em 2007, o questionamento no Ministério da Saúde era sobre o papel des-
ses laboratórios, se teriam capacidade de competir no fornecimento de um 
medicamento de mais alto conteúdo tecnológico para o sistema público. A 
alternativa encontrada foram as parcerias público-privadas para o desen-
volvimento de produtos de alto custo prioritários para o SUS. Isso tem sido 
feito e há vinte parcerias estabelecidas, em que o valor anual de compra dos 
25 medicamentos envolvidos chega a quase R$ 1 bilhão.

Genéricos

Outro aspecto da política de saúde no Brasil é o estímulo ao consumo 
de medicamentos genéricos. Há propostas tramitando no Governo Fede-
ral para fortalecer o papel desses remédios, dando maior preferência a eles 
nas licitações do sistema de saúde. A política de genéricos é extremamente 
bem-sucedida no país, no que se refere a crescimento, já que as vendas pas-
saram de aproximadamente R$ 943 milhões para mais de R$ 3 bilhões entre 
2003 e 2008, registrando um aumento de 288%.15 Nos Estados Unidos, por 

 14 Farmanguinhos e Bio-manguinhos, por exemplo, são público-federais. O Butantan e a Fun-
dação para o Remédio Popular (Furp) são público-estaduais de São Paulo. O Fundação Eze-
quiel Dias (Funed) é público-estadual de Minas.

 15 Dados fornecidos pela Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de pres-
crição (Abimip).
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exemplo, os genéricos têm, aproximadamente, 55% do mercado, enquanto, 
no Brasil, 20%. É possível e necessário aumentar essa participação.

Apesar de ainda serem caros no Brasil, se comparado a países europeus e 
aos Estados Unidos, os genéricos certamente favoreceram o acesso a medi-
camentos. Atualmente, abre-se uma janela importante para a indústria de 
genéricos a partir do término do período de proteção patentária para um 
grupo de medicamentos mais sofisticados e de grande relevância para a 
população e para o mercado.

Outro aspecto é o fortalecimento das farmoquímicas brasileiras. Seja 
na indústria de genéricos, seja na de medicamentos de marca, é enorme a 
importação de intermediários, de ingrediente farmacêutico ativo (IFAs), e 
de medicamentos acabados. Os medicamentos e seus componentes são um 
dos grandes responsáveis pelo déficit comercial brasileiro e, como medida 
para reverter esse quadro, é preciso tornar mais competitiva a participação 
de IFAs fabricados no país. Isso exige modificação da Lei n.8.666 (de licita-
ções), e propostas para essa medida já foram feitas. Em 2008, o Ministério da 
Saúde autorizou os laboratórios públicos a comprar serviços de farmoquí-
micas privadas, definindo uma dinâmica em que não se compra a matéria-
-prima, mas o serviço tecnológico da farmoquímica, enquanto esta, por sua 
vez, acaba por comprar os IFAs. Como ela pode selecionar os IFAs por cri-
tério de qualidade, já que não está limitada pela compra pelo menor preço, 
que é obrigatória na compra direta do laboratório público, isso pode ser 
uma forma de estímulo. Outra medida a ser examinada no próximo governo 
é a da preferência nas compras públicas para genéricos que participem das 
licitações e que tenham adquirido IFAs em farmoquímicas nacionais. 

Anvisa

Outro aspecto, em campo mais regulatório, é a atuação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Nenhuma indústria de medica-
mentos gosta da Anvisa, assim como as indústrias norte-americanas não 
namoram a Food and Drug Administration (FDA). Isso porque nenhum 
regulado gosta do regulador, sendo a Anvisa objeto de grandes críticas. 
Apesar disso, hoje ela é uma agência de classe mundial. Há espaço para 
melhorar no ambiente regulatório e o crescimento da indústria e do mer-
cado farmacêutico de equipamentos, no Brasil, faz com que a Anvisa tenha 
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de se adaptar operacionalmente. Além disso, ao entender que tem como 
linha de base a isenção, os critérios técnicos e a defesa de concorrência, seu 
papel também é o de política industrial, como ocorre com a FDA ou qual-
quer agência reguladora. 

Contudo, como a Agência tem uma linha de base técnica, não se regis-
tra um produto ruim apenas porque é nacional e de interesse do sistema 
público de saúde. A partir dessa linha de base é compreensível e necessário 
que a Anvisa colabore com a política industrial. Por ser vinculada ao Minis-
tério da Saúde e ter compromisso com o sistema público de saúde, pode 
ajudar as políticas industriais e a política de saúde a, por exemplo, adotar 
um processo mais acelerado de aprovação de um produto prioritário para o 
Ministério. Há uma forte interação nossa com a direção da Anvisa, profis-
sional e competente, apesar de críticos dizerem o contrário.

Modelo das indústrias multinacionais

Gostaríamos muito que, em vez de importar medicamentos prontos, 
as multinacionais investissem na produção no Brasil e que o país fosse 
escolhido como sede de centros de P&D dessas empresas, sem se restrin-
girem à pesquisa clínica. A pesquisa clínica não deve ser menosprezada, 
mas os investimentos podiam se estender a outras fases. Percebem-se, ulti-
mamente, movimentos nesse sentido, no processo de descentralização de 
investimentos das farmacêuticas no mundo e isso não vai contra a indústria 
farmacêutica nacional. Uma multinacional com produção no país impacta 
positivamente sobre a balança comercial, paga impostos e dá empregos.

Apesar disso, muitas multinacionais estão indo para a Índia e para a 
China, o que é compreensível porque em ambos os países há mercado soli-
damente crescente. Incompreensível é irem para Cingapura, e não virem ao 
Brasil. Espero que as associadas à Interfarma (Associação da Indústria Far-
macêutica de Pesquisa) se convençam de que investir no Brasil é algo bom. 
O que falta a elas, principalmente, é a decisão política para dar este passo. 

Exemplo de capacidade decisória foi o debate durante o ano de 2009 e a 
incorporação pelo governo, em setembro do mesmo ano, da vacina pneu-
mocócica moderna, no programa nacional de imunizações.16 Isso porque 

 16 O Programa Nacional de Imunizações do Brasil implantou, a partir do calendário de 2010, à 
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95% do mercado de imunização no Brasil é publico e, para tal incorpora-
ção, havia duas concorrentes, ambas multinacionais. A vencedora, além 
do contrato de fornecimento e transferência de tecnologia da vacina para o 
laboratório público (uma parceria público-privada), comprometeu-se, em 
outro contrato, a estabelecer uma plataforma de desenvolvimento de pro-
dutos de interesse de saúde pública no Brasil. Um investimento em inova-
ção na área de dengue, febre amarela e outras áreas importantes para o país. 
Temos recebido propostas de multinacionais cada vez mais perto de inova-
ções mais radicais. Contudo, a crise na química de síntese e as incertezas da 
área biológica estão deixando a todos nervosos.

vacinação da criança a vacina conjugada antipneumocócica 10-valente (VPC10).
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13
INOVAÇÃO NOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS

Entrevista com Manoel Barral Netto1

O Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz (CPqGM) é um dos dezessete ins-
titutos que compõem a Fundação Oswaldo Cruz, FioCruz. Localizado na 
Bahia, é responsável pela representação da Fundação no Estado, destacando-
-se, no campo da pesquisa, nas áreas de patologia, imunopatologia, biologia 
molecular, parasitologia, ecologia e controle de doenças infecto-parasitárias. 
O Laboratório Avançado de Saúde Pública (Lasp), um dos dez laboratórios 
da CPqGM, está credenciado como centro de referência para isolamento e 
caracterização do HIV-1 no Brasil. O CPqGM, além da pesquisa, desenvolve 
atividades de formação de recursos humanos, com destaque para o curso de 
pós-graduação em Patologia Humana, ministrado em convênio com a Univer-
sidade Federal da Bahia (UFBA). 

 1 Médico formado pela Faculdade de Medicina da Bahia (UFBA), em 1976. É doutor em pa-
tologia humana (1988), membro titular da Academia Brasileira de Ciências e comendador 
da Ordem Nacional do Mérito Científico. Atualmente é pesquisador titular da Fundação 
Oswaldo Cruz (FioCruz-Bahia) e professor titular da Faculdade de Medicina da Bahia (Uni-
versidade Federal da Bahia). Foi pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação da UFBA, diretor 
da Faculdade de Medicina da Bahia e diretor (Diretoria de Programas Temáticos e Setoriais) 
do CNPq. Foi membro da Comissão de Assessoramento Técnico Científico (CATC) do 
CNPq. Atualmente é Presidente da Comissão Lattes do CNPq e membro do Comitê Gestor 
do Fundo Setorial de Saúde (MCT). Atua na área de imunoparasitologia. Os temas mais 
frequentes da sua produção científica são: leishmanioses, imunorregulação e vacina.
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Indicadores do desempenho brasileiro na inovação: 
qualidade e quantidade

A questão da quantidade e qualidade da produção científica brasileira, 
que muito pode dizer da nossa atual situação na inovação, tem de ser pon-
derada e avaliada, uma vez que os parâmetros de qualidade não são com-
pletamente aceitáveis. O padrão, normalmente, é a citação por artigo pro-
duzido, mas ela envolve fatores que não são meramente qualidade; nesse 
critério deveria ser considerada a importância da produção para o país. A 
China, por exemplo, teve um aumento fantástico de quantidade e, segundo 
os parâmetros atuais de qualidade, ela não acompanhou esse crescimento e 
não apresentou uma qualidade relativamente expressiva.

Realmente existem outros fatores no padrão de qualidade, como a tradi-
ção. Todo país que cresce em uma velocidade um pouco maior, a tendência 
é de que haja essa defasagem entre qualidade e quantidade. Porém o termo 
qualidade em si não é claro e, portanto, eu não o utilizaria, principalmente, 
porque seus indicadores não necessariamente refletem a importância da 
produção científica. Sendo assim, não é possível confirmar que não haja 
qualidade na nossa produção científica, porém, devemos entender que 
esses indicadores levantam uma bandeira de que é preciso identificar se a 
nossa qualidade está acompanhando a quantidade. Contudo, acredito que 
seja difícil fechar um diagnóstico de que temos uma má qualidade na pro-
dução científica a partir desses indicadores padrões, sendo essa avaliação 
apenas um alerta.

Outra questão que deve ser ponderada é se a “baixa” qualidade está 
relacionada ao fato de não termos tradição em muitas áreas que passamos a 
produzir e por isso não somos citados. Deve-se ter um pouco dessa cautela 
ao avaliar tal ponto, para não ser negativista em excesso. Coloco essa análise 
de uma perspectiva mais geral da pesquisa e, no caso das ciências em saúde, 
mais especificamente, acredito que essa visão não se aplique a todas as 
áreas. Temos alguns campos mais avançados do que outros: provavelmente 
em doenças infecciosas e parasitologia estamos muito mais avançados; na 
saúde pública também acredito que estamos muito melhor se comparados 
a determinados países. Portanto, de modo geral, com relação à qualidade 
da nossa pesquisa, os indicadores são um alerta, e eu não concordaria nesse 
momento que temos uma má qualidade.
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Por outro lado, a questão que deveria ser colocada é por que o nosso 
desempenho na área de inovação não é tão significativo. Sobre esse tema, 
as opiniões são mais próximas, quase um consenso. Temos dificuldade de 
traduzir esse avanço científico em inovação. No meu entendimento, assu-
mimos a posição de ter uma produção fortemente acadêmica. A produção 
acadêmica, no mundo inteiro, não é forte em inovação. Mesmo a univer-
sidade norte-americana não é o local onde se gera mais patente a partir 
do conhecimento (considerando que ela tem um modelo muito mais ágil 
do que o nosso). A grande força da inovação vem da própria indústria ao 
fazer pesquisa. Esse, portanto, é um claro problema que temos, mas para 
mim, isso não é uma surpresa se observarmos o nosso padrão de produção 
do conhecimento, fortemente acadêmico e governamental. Nesse cenário, 
estamos produzindo o que podemos produzir. Se quisermos mudar essa 
forma e avançar na inovação, temos de descobrir e implantar os mecanis-
mos que levem as empresas a fazer realmente a pesquisa, para assim surgir 
a forma de inovar. Vale dizer que a universidade não é a líder nesse processo 
de inovação, ela participa e ajuda no processo.

O papel das instituições públicas na inovação 
e o modelo FioCruz

Quanto ao papel das instituições públicas na inovação, devemos consi-
derar o fator investimento. As universidades, por um lado, têm como ponto 
forte a formação de pessoal, inclusive para a indústria (mas, para se ter pes-
soal bem capacitado é preciso fazer boa pesquisa). Por outro lado, se tomar-
mos os institutos governamentais, mesmo aqueles que não têm como papel 
principal formar pessoal, o grande papel desses institutos é de investimento 
em uma ciência menos comprometida com resultado final aplicável e com 
a lucratividade, no sentido de ser um investimento que o setor privado não 
vai fazer com grande ênfase. Isso beneficia o país todo: quando alguém 
investe na pesquisa menos comprometida com o resultado capaz de cobrir 
seus custos, você gera uma fonte de dados que é extremamente necessária 
para fazer um investimento mais aplicado.

No Brasil é ainda insuficiente o volume de investimento existente para 
se gerar o conhecimento menos comprometido com o resultado e, ainda 
menor é o investimento empresarial. É importante ressaltar que, eventual-
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mente, dentro de um projeto dinâmico, a indústria vai ter a necessidade de 
uma pesquisa mais básica, mas já comprometida em chegar a um deter-
minado produto ou resultado mais prático; enquanto na área acadêmica 
também pode haver uma pesquisa mais aplicada, mas esse não é o motivo 
central do projeto; a formação do pessoal e a geração de conhecimento (não 
é preciso chegar necessariamente a um produto). Para a academia, o paper 
e a formação do pessoal adequado são os produtos finais. Para a empresa, o 
paper pode significar absolutamente nada.

Ainda na esfera governamental, há de se considerar os institutos públi-
cos de pesquisa, diferentemente da universidade que tem um campo mais 
universal, os esforços dos institutos podem ser direcionados a fim de cobrir 
áreas que a indústria não tem interesse, ou não vê perspectiva de lucro, mas 
que, apesar disso, são de interesse para o país (como áreas de importân-
cia estratégica). Nesse ponto, existe uma complementaridade. Outro papel 
importante dos institutos é na colaboração com a indústria. Se pegarmos, 
por exemplo, o que seria o modelo de investigação básica em saúde do 
National Institutes of Health (NIH, www.nih.gov), 60 a 70% dos investiga-
dores colaboram de alguma forma com a indústria. Sendo que o NIH (dife-
rentemente do Food and Drug Administration (FDA, www.fda.gov) ou 
do Centers for Disease Control and Prevention (CDC, www.cdc.gov) que 
são muito mais focados e específicos) é uma instituição básica que investe 
sem compromisso direto com o produto final. O foco é a P&D (Pesquisa e 
Desenvolvimento), mas interage muito com a indústria privada. Este é o 
modelo que penso ser útil para o Brasil.

Quanto à FioCruz, também enxergo um modelo complementar. Para 
fazer essa avaliação, em que a instituição desempenha um papel mais com-
plementar do que competitivo, devemos analisar o quadro brasileiro. Não 
temos uma clara demanda da indústria para a FioCruz, ou para os institutos 
desse tipo. Os institutos colaboram com outros órgãos governamentais o que 
acaba criando internamente a sua demanda. Por exemplo, a FioCruz tem 
Farmanguinhos e a Biomanguinhos que são empresas públicas que deman-
dam da própria FioCruz soluções para desenvolvimento (esse caso tem sua 
especificidade, pois são instituições dentro de uma maior). Provavelmente, 
os institutos governamentais de pesquisa vão poder preencher melhor esse 
papel da cooperação quando a indústria se fortalecer, e passar a demandar 
pesquisa, sem necessariamente investir em toda a cadeia de conhecimento. 

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   324Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   324 05/05/2011   23:41:1905/05/2011   23:41:19



INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO BRASIL 325

A indústria poderá usar um braço da cadeia de conhecimento que é público 
e a outra parte ela pode fazer em cooperação ou sozinha (de modo interno). 
Essa situação, portanto, ocorre pelo fato de termos pouco investimento da 
indústria na pesquisa de todas as áreas e não somente na saúde. Além disso, 
temos pouca pesquisa feita fora da academia ou dos institutos governamen-
tais, correspondendo a uma produção científica majoritariamente governa-
mental, via a universidade e os institutos públicos.

Modelo de investimento da Embrapa e o modelo 
na área de saúde

A Embrapa já surgiu com uma proposta direcionada para a pesquisa apli-
cada, um foco que, no caso da saúde, se tem perdido por parte dos institu-
tos. Quando o Instituto Oswaldo Cruz foi criado, em 1900, ou na criação do 
Butantan, em 1901, eles tinham o foco da pesquisa aplicada. Após a remo-
delação em suas estruturas ao longo da década de 1970, porém, passaram a 
ter o mesmo papel da academia, perdendo o foco da pesquisa aplicada. São 
vários os aspectos para a remodelação estrutural, mas um deles coincide com 
o declínio da própria indústria nacional na área da saúde (no final da Dita-
dura Militar a parte acadêmica desses institutos também acabou por sofrer 
impactos de estruturação). E mais, como na época não havia a questão da 
formação de recursos humanos, esses institutos também tiveram sua parte 
de pesquisa desmantelada, o que, por outro lado, contribuiu para que ficas-
sem com poucos recursos, agravando a situação da pesquisa na área da saúde.

O segundo aspecto que explica o sucesso do modelo da Embrapa de 
forma mais consistente do que os modelos tentados na área da saúde, é que 
a agricultura tropical corresponde a um campo que a Embrapa soube explo-
rar sem grande competição internacional (não querendo desmerecer sua 
atuação, apenas constatando uma situação que não é a mesma para a saúde). 
Não podemos esquecer que, na divisão internacional do trabalho, o país 
acabou se especializando em commodities, com ênfase na agricultura. Por 
sua vez, um terceiro aspecto de seu sucesso foi que a indústria na área da 
agricultura conseguiu se fortalecer com as descobertas da Embrapa, em que 
ela teve a possibilidade de aplicar esse conhecimento (algo que a indústria 
ligada à saúde tem grandes dificuldades de realizar). Desse modo, gerou-
-se um círculo virtuoso entre a Embrapa e a empresa, em que a Embrapa 
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dava as soluções e a empresa dava grande interesse a essa relação ao julgá-la 
importante para a sua competitividade.

Na área da saúde, grande parte do conhecimento necessário para as 
doenças da população é produzida em vários locais. Se considerarmos 
somente as doenças tropicais, por exemplo, notamos que o Brasil tem um 
papel destacado nas pesquisas, mas que não ocorre interação com o setor 
industrial. As doenças tropicais não possuem o mesmo mercado de drogas e 
de equipamentos, o que acaba por não interessar a grande indústria farma-
cêutica. Os cuidados para estas doenças, tomadas como exemplo, acabam 
sendo assumidos por organizações filantrópicas, pela Organização Mun-
dial da Saúde e por governos, porque não é um mercado atraente.

Esses aspectos explicam, parcialmente, as especificidades do setor de 
saúde, evidenciando também as diferenças de suas instituições e modelos. 
Até mesmo no caso das doenças tropicais, nós não temos claramente delinea-
dos os pontos de vista científico, tecnológico e de inovação, até mesmo por-
que, de modo geral, não há interesse da empresa em levar esse conhecimento 
à inovação. O Brasil, hoje, está em terceiro lugar na produção científica em 
doenças parasitárias e em quarto nas doenças infecciosas, logo depois dos 
Estados Unidos, da Inglaterra e, eventualmente, da França. Estamos clara-
mente em um papel de liderança, pois trata-se de um ramo em que possuímos 
maior competitividade internacional devido ao padrão nosológico do país.

Passagem da pesquisa científica para a inovação

Parece-me fazer bastante sentido a hipótese de que apresentamos 
grande dificuldade em passar de uma pesquisa mais acadêmica para a ino-
vação, que deve estar estreitamente ligada ao fato de não termos um setor 
industrial puxando esse processo. Apesar de termos uma massa acadêmica 
importante, há diversos gaps ao longo do processo de desenvolvimento, em 
que a massa de profissionais que possuímos não está estruturada o bas-
tante para permitir a execução de todas as etapas do processo no país. Cada 
pesquisador faz o que dá melhores publicações, mas não necessariamente 
aquilo que é o mais útil no momento para se chegar ao produto final. 

Existe um grande viés pelo qual toda a área de pesquisa em saúde se 
expandiu para a publicação, para uma visibilidade internacional em ter-
mos de competitividade na publicação, mas sem ter preocupação de levar 
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o processo até o ponto da inovação, gerando um produto que chegue ao 
mercado. Isso decorre também da falta de demanda do setor privado pela 
área de pesquisa. Cada um fica naquilo que é mais confortável do ponto de 
vista da competição sem ter, necessariamente, o estímulo para mudar o foco 
gerando as outras etapas da cadeia. Esse panorama faz parte do quadro de 
predominância governamental, sem termos uma empresa suficientemente 
forte para estimular a cadeia toda. O Brasil não tem uma tradição muito 
forte de planejamento e de preenchimento dessas etapas. 

Parceria público-privado na pesquisa para a inovação

Qualquer tentativa de desenhar um planejamento de cooperação estra-
tégica entre a indústria e o governo, na área de saúde, deve passar pela ques-
tão de mudanças frequentes de prioridades governamentais, muito evidente 
na área de pesquisa. As prioridades mudam antes mesmo de se conseguir 
amadurecer e chegar a um ponto avançado. Em parte, isso explica por que 
os investimentos públicos não são feitos de modo correto, suficientemente 
duradouro ou comprometido para se desenvolver ou avançar em determi-
nado assunto. A meta não fica evidente a partir dessa postura instável.

Portanto, apontamos uma dificuldade de planejamento em que damos 
um curto prazo exagerado para determinada prioridade. Adicionalmente, 
os programas lançados pelo Estado acabam morrendo antes de terem che-
gado a uma avaliação mais aprofundada e clara. Isto facilita a repetição do 
problema, impedindo o aprendizado a partir de erros anteriores. Enquanto 
não houver maior estabilidade nessas políticas, essa situação se perpetuará 
e nós não fecharemos o ciclo. Na área empresarial é necessário chegar ao 
final do desenvolvimento para obter os resultados econômicos almejados, 
e, assim, levar o processo até o final.

Uma saída para alterar a postura do governo e promover uma melhor 
relação entre ele e a indústria seria o incentivo a uma grande negociação e ao 
debate, possível de ser feita a longo prazo. Para isso, devem ser envolvidos 
os organismos governamentais de fomento, a comunidade científico-tec-
nológica, sem exclusão; deve ser negociada com todos os atores de pesquisa 
e inovação. Considerando que o governo tem um poder muito forte nessa 
negociação, seria também interessante fortalecer outros atores desse jogo, 
como os fundos, as comunidades e os institutos.

Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   327Inovacao_tecnologica_(FINAL).indd   327 05/05/2011   23:41:2005/05/2011   23:41:20



328 RICARDO UBIRACI SENNES • ANTONIO BRITTO FILHO (ORGS.)

A FioCruz Bahia

Para o fortalecimento dos institutos, devemos entrar em um debate 
mais próximo das suas estruturas, podendo tomar a FioCruz Bahia como 
exemplo. Com relação à nossa parte de pesquisa, não é possível distingui-la 
da universidade. A Fundação Oswaldo Cruz, como um todo, possui sua 
parte de produção e de pesquisa científica. No caso da FioCruz Bahia e do 
Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz (CPqGM), trata-se de um instituto em 
que desenvolvemos praticamente 100% das nossas atividades em pesquisa. 
Não temos, atualmente, um compromisso vinculante com produção de 
insumos. Há interesse, principalmente na participação no parque tecnoló-
gico da Bahia. Portanto, funcionamos exatamente como um departamento 
acadêmico: os projetos são propostos, buscamos financiamento em grande 
parte fora (nas agências), e o instituto garante infraestrutura e pesquisa em 
boas condições; nós podemos, e temos recebido, demandas do Ministé-
rio da Saúde, do mesmo modo que um departamento acadêmico também 
poderia receber.

Dentro dessa liberdade acadêmica, temos grupos com maior interesse 
em participar do desenvolvimento de insumos e preocupação com a prote-
ção da propriedade intelectual. Até pelo tamanho do nosso instituto, não há 
uma meta exigida com relação à obtenção de patentes. 

Os pesquisadores que buscam trabalhar na FioCruz, de alguma maneira, 
têm uma vertente um pouco mais aplicada da pesquisa em saúde. Aqueles 
que não possuem esta atração são atraídos pela universidade. Como a Fio-
Cruz atrai pesquisadores da área tecnológica em saúde, apresentamos um 
componente importante para o desenvolvimento de produtos. Entre os dez 
laboratórios da FioCruz-Bahia temos pelo menos três com ênfase no desen-
volvimento de insumos: um laboratório com direcionamento forte para a 
pesquisa em diagnóstico e vacina para leptospirose; outro laboratório que 
trabalha principalmente com a leishmaniose, tendo como planejamento 
e decisão também chegar a uma vacina; e um terceiro envolvido na pes-
quisa de vacinas baseadas em abordagens menos convencionais, isto é, não 
baseadas em produtos do parasita, consistindo em abordagens complemen-
tares, as quais utilizam componentes que ajudam o parasita a se estabelecer, 
como, por exemplo, produtos da saliva do vetor.
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Esses grupos não têm uma obrigação institucional de fazer esse tipo de 
pesquisa, mais aplicada e voltada ao desenvolvimento de um produto. Após 
começar com uma visão científica, passou a ser também muito interessante 
chegar a uma vertente tecnológica.

Empecilhos para a cooperação público-privada 
de outra ordem

Nosso laboratório obteve uma patente nos Estados Unidos para uso de 
produtos da saliva de flebótomos (vetores da leishmania) e que surgiu a 
partir de uma pergunta completamente acadêmica em colaboração com um 
grupo de pesquisadores naquele país. A nossa instituição não tem restrição 
para estabelecer esse tipo de parceria que deu origem à patente norte-ame-
ricana. Até o momento não temos colaboração ou parceria com empresas, 
mas isto também é possível na perspectiva da FioCruz. Na minha opinião, 
essa colaboração precisa ser bem regulamentada para evitar problemas, 
inclusive éticos.

Estudos sobre o perfil de colaboração do NIH têm apontado que nos 
últimos anos ocorreu uma redução do número de parcerias entre pesquisa-
dores do NIH e empresas, principalmente a partir de 2004, quando ocorreu 
uma revisão da ética sobre essa parceria. Se a situação era muito leniente 
antes ou se ficou muito restritiva depois é algo a ser analisado melhor. De 
todo modo, ilustra que é necessário ter políticas claras.

No Brasil, ainda está presente a ideia de que a colaboração com a indús-
tria privada é algo indesejável. Sendo assim, novamente, se quisermos esti-
mular adequadamente a cooperação, devemos fazer um plano muito abran-
gente, que envolva as discussões do que é eticamente aceito, a fim de se 
debater sobre o quadro completo. Esse tema, próximo da ética social, sobre 
a visão que as instituições possuem, é muito presente e não pode ser negli-
genciado em qualquer debate sobre pesquisa ou inovação no Brasil. Para 
estimular essa cooperação, temos de rediscutir a questão na sociedade e nas 
instituições, e definir quais os papéis de cada um, tornando os limites de 
cada um dos atores mais claros.

Apesar de termos políticas de financiamento para estímulo da pesquisa 
científica pela empresa no Brasil, não temos um estudo completo do que 
dificulta a sua realização. Outros aspectos como a visão social de cada um 
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e as visões éticas são pouco debatidos. Se historicamente temos suspeita 
sobre a parceria governamental com uma instituição privada, isso deve 
ser melhor entendido. Os aspectos culturais são de extrema importância 
para uma efetiva mudança de postura. Minha visão é otimista quanto a esse 
assunto, contudo, se os esforços não forem direcionados também para a tra-
dição, história e sociedade brasileira, a pesquisa em parceria público-pri-
vado demorará muito mais tempo para acontecer. Trata-se de um trabalho 
de esclarecer e mostrar uma nova forma de ver esse relacionamento.

Apesar de estarmos falando sobre saúde, a universidade precisa se abrir 
mais para a sociedade. Digo isso porque não se trata apenas da empresa, 
pois a interação também importa para organizações não governamentais 
e associações, além de vários outros campos do conhecimento que devem 
participar.

Com isso, faz-se necessário enfrentar essa questão cultural. O Brasil 
precisa ter um plano mais abrangente do que somente pensar em investi-
mento. O quadro internacional é altamente competitivo e exige ações fir-
mes da nossa parte. Se o Brasil quer ser forte em inovação na área de saúde, 
precisa de uma estratégia que passe por mais de um ou dois governos, sendo 
necessariamente negociado em sociedade para ser mais denso e planejado, 
a fim de prevalecer.

Como engajar o Brasil no movimento da inovação

Para sermos bem-sucedidos nesse movimento, primeiramente, temos 
de focar, escolher e identificar onde o Brasil pode ser competitivo e fazer 
um esforço coordenado. Dentro da área de saúde, onde podemos ser com-
petitivos? Devemos escolher os setores com maior potencial, uma vez que 
o esforço desfocado não será bem-sucedido (nesse aspecto, lidamos com 
outro problema brasileiro que é a dificuldade no estabelecimento de prio-
ridades). Além disso, o foco deve ser de longo prazo para realmente se ter 
maturidade em determinada área que, assim, se irradiará, tornando-se mais 
abrangente.

O segundo ponto é a educação. O Brasil começou a investir em educação 
e na formação de pessoal para a pesquisa (ter cientistas em maior quan-
tidade) há pouco tempo. Acho que o momento é de acelerar essa forma-
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ção, uma vez que os dados mostram uma grande insuficiência.2 O dados 
do National Science Board, Science and Engineering Indicators 2010 mos-
tram que o Brasil possuía, no ano 2000, 2% da população internacional com 
quinze anos ou mais e com educação terciária, o mesmo percentual que 
possuía em 1980. Ou seja, apesar de o Brasil ter crescido muito, continuou 
no mesmo percentual internacionalmente. Percentualmente, alguns países 
caíram, como a Rússia (de 13 para 7%) e os Estados Unidos (de 31 para 
27%), enquanto outros aumentaram a porcentagem, como a China (de 5 
para 11%) e a Índia (de 4 para 8%). Se considerarmos a competitividade 
existente, do ponto de vista da educação, continuamos com o mesmo tama-
nho há vinte anos. Sendo assim, certamente a educação deve ter altíssima 
prioridade se quisermos ser competitivos em ciência.

Outra questão importante é o que torna as cidades atraentes para o 
investimento em inovação. Como condição bastante forte, provavelmente 
tem-se a qualidade de vida e a questão da segurança, problemas muito pre-
sentes no Brasil. Somado ao que falamos sobre educação, identifico três 
grandes problemas para o desenvolvimento da C&T&I (Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação) no Brasil: o primeiro é a nossa falta de foco e de prioridade 
em longo prazo; o segundo é a falta de uma educação apropriada para as 
nossas aspirações; e o terceiro é a qualidade de vida e segurança. Tudo isso 
confirma que não é suficiente pensar somente em ciência para promovê-la 
(os planos devem ser mais globais, abrangentes e culturais, tomando outros 
aspectos para além da ciência e a tecnologia diretamente).

A partir disso, penso que, pelo menos no curto prazo, estamos com uma 
baixa competitividade para desenvolver uma indústria nacional de base 
tecnológica forte ou atrair indústrias estrangeiras para o território nacional. 
Ao pensar em aumento da competitividade e analisar os modelos existentes 
temos algumas preocupações. Tenho receio quanto ao modelo de Cinga-
pura como o ideal do ponto de vista de planejamento de longo prazo. Esse 
modelo pode ser interessante em períodos curtos, se nos preocuparmos logo 
de início no enraizamento da inovação. O nosso componente de formação 

 2 Não menosprezando outras áreas do conhecimento, mas a inovação delega importante papel 
às engenharias. Segundo as Estatísticas Educacionais da Education Database: Graduates by 
Field of Education 2010 (OECD), o Brasil possui 11% de graduados em engenharias e ciên-
cias exatas o que é um número baixo se comparado, por exemplo, à Alemanha, ao Canadá, à 
Coreia do Sul, ao Japão e ao Reino Unido que, na média, têm 26,4%. 
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de pessoal capacitado, por outro lado, é o que pode garantir em longo prazo 
uma estabilidade no processo.

Por fim, podemos apresentar uma última carência do Brasil, não menos 
importante e essencial para introduzir o país no movimento da inovação 
mundial: a presença de pessoal adequadamente capacitado no gerencia-
mento de projetos de pesquisa. De um modo geral concordo com a ideia de 
que carecemos da figura de um líder de pesquisa, com fortes atribuições de 
gestor, capaz de pegar um projeto desde seu início e desenvolvê-lo até sua 
última etapa. De fato, esse problema resulta da nossa falta de planejamento, 
que não identificou essa necessidade a tempo de promover a capacitação 
necessária para supri-la. No planejamento da FioCruz da Bahia, temos essa 
ideia na proposta de renovação da estrutura, introduzindo a figura do gestor 
de linhas de pesquisa. Alguém, por exemplo, que vê todo o nosso esforço 
institucional em leishmaniose e articula e coordena os esforços que estão 
sendo feitos. Além disso, é necessário organizar e concatenar as aborda-
gens tecnológicas. Mesmo em linhas de pesquisa para doenças diferentes, 
as soluções tecnológicas podem ser parecidas. É necessário ter alguém que, 
com essa visão para negociar e articular os grupos, coordene os esforços e 
investimentos.

Temos a proposta de criar institucionalmente essa figura capaz de coor-
denar esforços em diferentes áreas, não somente dentro de um único pro-
jeto. Ainda que essa alteração da estrutura seja aprovada para instituir esse 
perfil, quem é que vai assumir esse papel, quem serão essas pessoas? Temos 
o cientista que está preocupado com outras questões, e temos o gerente, 
que, atualmente, domina pouco a linguagem e os problemas científicos. A 
universidade precisa ser ágil e capacitar esse profissional.

Entrevista com Otávio Azevedo Mercadante3

Desde a sua fundação, em 1901, o Instituto Butantan (IB) tem como foco 
a pesquisa e o desenvolvimento de produtos biotecnológicos. Começou com a 

 3 Graduado em medicina (1964) e médico-residente pela Universidade de São Paulo (1967). 
Mestre em saúde pública pela mesma instituição (1970). Foi chefe de gabinete de José Ser-
ra no Ministério da Saúde 1998-2002, diretor técnico e diretor-geral do Instituto Butantan 
2003-2010. 
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produção de soro para o combate da peste bubônica e se transformou no maior 
produtor de soros e vacinas da América Latina, além de maior fornecedor 
de vacinas do Ministério da Saúde do Brasil. Sua estrutura inclui quinze 
laboratórios, uma fábrica e o Hospital Vital Brazil. De sua fábrica saíram 
107.836.014 doses de vacinas e 332.551 doses de soros em 2009. Em seus labo-
ratórios são estudadas soluções para doenças a partir de animais e vetores 
como cobras, carrapatos e taturanas. Em 2012, deve inaugurar uma planta de 
hemoderivados e há cinco anos desenvolve um projeto para aproveitamento da 
biodiversidade de animais peçonhentos na Amazônia.

As cinco linhas básicas de pesquisa do IB são o estudo dos animais (biologia 
animal, evolução e biodiversidade); pesquisa básica de venenos; bioprospec-
ção; desenvolvimento de fármacos e desenvolvimento de novas vacinas (adju-
vantes e biofármacos).

Na direção executiva e do Conselho Diretor do Instituto está Otávio Aze-
vedo Mercadante, médico que ao longo de sua carreira se especializou em 
saúde pública. Neste depoimento, o diretor fala da autonomia dos institutos 
de pesquisa e mostra como o Instituto Butantan consegue se movimentar para 
tentar quebrar barreiras à inovação, como o arcabouço jurídico e a falta de 
autonomia dos institutos de pesquisa no Brasil. 

A inovação no Brasil 

O Brasil se encontra em um processo de diagnóstico correto e de pro-
cura de soluções para a questão da inovação. Um dos diagnósticos é o da 
necessidade de investimento em inovação, que já está levando à estrutura-
ção de um importante sistema de Ciência & Tecnologia. Com esse sistema, 
melhorou rapidamente a posição do país em alguns indicadores tradicionais 
de produção científica, como o número de artigos e citação em publicações 
indexadas.4 Outro ponto desse diagnóstico é que o Brasil forma doutores 
para as universidades ou institutos de pesquisas com pouquíssimo aprovei-
tamento dessa mão de obra no setor produtivo.

Essa percepção da distância entre a produção científica e o setor produ-
tivo tem ajudado a tornar mais aceitável a relação que envolve a produção de 

 4 Em 1981, o Brasil respondia por 0,44% (1.884) dos artigos publicados em periódicos cientí-
ficos internacionais indexados. Em 2008, a fatia era de 2,12%, com cerca de 30 mil artigos. 
Com isso, ultrapassou a Rússia e a Holanda e ficou em 13o lugar no ranking mundial.
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conhecimento e a geração de riqueza e empregos e a produção de bens. Mas 
essa percepção está mais arraigada nos principais órgãos públicos financia-
dores. Na universidade ainda há certa resistência, pois uma parceria com a 
iniciativa privada envolve a questão do lucro, o que para muitos se contra-
põe à própria produção do conhecimento. Na área de saúde pública, essa 
resistência é mais forte ainda, porque saúde é um bem público. Do lado 
do setor privado, as farmacêuticas demonstram pouco interesse não ape-
nas pelos problemas jurídicos, mas também pela falta de cultura em uma 
parceria com instituições de pesquisa. Tanto que outras indústrias inovam 
mais no Brasil, como a automobilística. Em países com taxas de inovação 
maiores, essas resistências estão superadas ao menos em parte e facilitam 
os projetos. 

Corrida de obstáculos jurídicos

Mas a maior dificuldade, muito impeditiva, para a evolução da inovação 
no Brasil, se refere ao arcabouço jurídico, que também é falha comparada a 
muitos outros países. Houve avanços com a Lei de Propriedade Industrial 
(1996), com a Lei de Inovação Federal (2004) e a Lei de Inovação do Estado 
de São Paulo (2008). O que não avança é a interpretação dessas leis, porque 
são emaranhados que deixam áreas passíveis de interpretação. Portanto, 
mesmo que se transponha a barreira da resistência ideológica de acordos 
com o setor privado, esbarra-se na questão jurídica. 

O IB já se deparou diversas vezes com um desconhecimento dos órgãos 
executivos jurídicos do governo federal e dos estaduais sobre o regulamento 
de temas como inovação tecnológica, propriedade intelectual e parcerias 
entre produtores de conhecimento. Não há uma jurisprudência, um acú-
mulo de conhecimento nessa área. O paradoxo disso é que na área jurídica 
privada há escritórios que dominam o assunto. Seria interessante, portanto, 
haver programas de estudos, de curto ou longo prazo, voltados à especiali-
zação dos profissionais de governo.

Dessa forma, a relação pesquisa-empresa do IB tem um obstáculo que 
é muito mais jurídico-regulatório do que mercadológico O IB tem proble-
mas relacionados à propriedade intelectual que se arrastam há anos. Houve 
situações que, a partir de determinado ponto da pesquisa, financiadores de 
projetos passaram a se perguntar: 
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Que segurança tenho de retorno, se investir US$ 20 milhões? Que segu-
rança jurídica tenho de que a parceria gerada não será questionada por um con-
corrente ou apropriada por ele? 

A diferença entre inovação e caneta

Além da questão do entendimento das leis ligadas à inovação, em 
diversas situações esse tema esbarra na Lei n.8.666/93, que trata de lici-
tações e contratos da administração pública. O pressuposto dessa lei é 
de que o estado deve garantir a igual competição dos fornecedores. Mas 
como se escolhe uma empresa em termos de inovação? Como se escolhe 
um parceiro para licenciamento de uso de uma pesquisa, com o objetivo 
de torná-la um produto nas prateleiras? É preciso buscar no mercado uma 
empresa interessada na parceria, verificar qual linha a empresa pretende 
desenvolver e qual a linha que um instituto como o Butantan quer que seja 
desenvolvida. Para isso, não é produtivo abrir uma licitação, porque não é 
como comprar a caneta mais barata. Por isso, a lei de inovação para na con-
tradição com a Lei n.8.666/93. Há solução jurídica para isso, basta inter-
pretá-la de modo a considerar a inovação uma exceção, que não precisa 
se enquadrar nela. 

Outra dificuldade, bastante polêmica, é a questão da autonomia dos ins-
titutos das universidades e, principalmente, dos institutos de pesquisa. Os 
institutos de pesquisa em todo o Brasil, em geral, são órgãos de administra-
ção direta, sem personalidade jurídica e, portanto, com grau de autonomia 
muito baixo. Esse é o caso do IB, que tem Cadastro Nacional de Pessoa Jurí-
dica (CNPJ), mas não tem o mais importante: procuradoria jurídica. Quem 
representa o IB é a assessoria jurídica da secretaria da Saúde do Estado de 
São Paulo, enquanto a universidade tem a sua própria. 

No nosso cotidiano, problemas decorrentes dessa situação aparecem, 
por exemplo, no depósito de patentes. O Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial (Inpi) aceita o pedido porque somos um órgão de pesquisa 
com CNPJ. Mas a rigor, isso é ilegal, não tem consistência jurídica e há 
pareceres jurídicos a respeito, uma vez que a titularidade da patente é do 
Governo do Estado. Esse é um dos entraves que não é difícil de resolver se a 
autonomia passar a ser vista como algo bom, diferentemente da atual visão, 
que a percebe como nociva.
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Para tentar resolver o problema da autonomia no depósito de patentes, 
começamos a desenhar uma proposta de delegação a fim de evitar situações 
como a do próprio governador ter que assinar um pedido junto ao Inpi, tor-
nando o processo mais lento e burocratizado. Em nossa proposta, o gover-
nador delega ao diretor do instituto o depósito, a assinatura de contratos 
etc. Essa não é uma situação absurda, já que no IB o diretor pode assinar 
contrato de obras para um terreno que é do Estado. 

Funding do IB

A fragilidade jurídica fica clara até mesmo nas receitas comerciais do IB. 
Os produtos são fabricados pelo instituto, mas precisam ser vendidos por 
meio da Fundação Butantan, que tem a obrigação de repassar os recursos 
para o IB. A FB é uma entidade de direito privado, com presidente e conse-
lho curador, que é composto dos mesmos membros do conselho diretor do 
IB, o que promove a sinergia entre as duas instituições.

O faturamento da Fundação gira em torno de US$ 280 milhões ao ano, 
sendo grande parte desse valor gerada com a compra e o envase de produ-
tos. A fundação se autolimitou em relação às despesas de pessoal, que é de 
no máximo 10%. O resto é basicamente investimento e compra de vacina 
como insumo a ser envasado. O orçamento do Governo do Estado para o 
IB é de R$ 64,8 milhões. O faturamento da Fundação neste ano e nos pró-
ximos deverá aumentar exponencialmente.

Os projetos do IB são sempre financiados com recursos do Governo 
do Estado, Ministério da Saúde e agências de fomento (Fapesp, Finep, 
BNDES etc.), além de recursos do setor privado, quando há parcerias. Em 
2010, o IB recebeu R$ 4,7 milhões de agências de fomento federais, e R$ 
10,6 milhões de estaduais (Fapesp).

Pesquisador e propriedade intelectual

O IB tem cerca de trinta patentes, sendo a maior parte delas da Funda-
ção Butantan (FB), que deposita em duas oportunidades: quando o pesqui-
sador faz parceria com a iniciativa privada e procura a fundação por causa 
da dificuldade do instituto fazer o pedido; ou quando o produto foi desen-
volvido pelo IB. Dessa forma, há dois sistemas: na relação com a indústria 
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privada, prevê-se que o pesquisador tenha algum rendimento pelo licencia-
mento, por meio da propriedade intelectual. Mas quando se trata da fun-
dação, no caso das vacinas, por exemplo, é o inverso, o produto está sendo 
protegido de uma cópia.

Vale abordar um problema sobre a patente, mas pelo lado do pesquisa-
dor: ele tem de decidir se prefere que sua pesquisa seja negociada para even-
tualmente se tornar um produto nas prateleiras ou se opta por publicar um 
artigo e tentar ganhar notoriedade com isso. Isso porque pela Lei da Inova-
ção, o pesquisador é o inventor. Mas como empregado da instituição, o titu-
lar da patente é a instituição. É outro gargalo da legislação a ser resolvido.

Essa é uma situação complicada, mas há um conjunto de diretrizes de 
propriedade intelectual que, de certa forma, resolveram isso, embora legal-
mente questionáveis. Uma delas é aquela em que o pesquisador abre mão 
de seu direito de patente, caso desenvolva uma vacina no IB, por exemplo, e 
que será vendida para o Ministério da Saúde para distribuição gratuita. Nos 
outros casos, em que há uma relação com a indústria ou com outras institui-
ções de pesquisa, o pesquisador tem participação nos royalties.

Aparentemente, a situação da FB é ótima. Trata-se de uma sociedade 
de direito privado, com CNPJ, com personalidade jurídica não pública e 
autonomia. Porém há um questionamento da indústria de como a fundação 
pode depositar uma patente se não tem pesquisador, pois o vínculo dele é 
com o instituto. Esse é um novo questionamento. Há uma linha de pensa-
mento que defende a ideia de a fundação ser legalmente a operadora das 
vendas dos produtos e das patentes, como se o Núcleo de Inovação Tecno-
lógico (NIT) estivesse na fundação, o que parece estranho. 

Esse é um nó de todas as fundações do país e está difícil de desatar. 
Estou encaminhando uma proposta ao governador para que os Institutos 
de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo possam criar os chamados 
NITs, dando autonomia ao diretor do instituto para assinar esses contratos, 
depositar patentes, negociar royalties, receitas etc. E a proposta prevê no 
orçamento do IB o pagamento de depósitos de patentes, que é pouco no 
começo, mas cresce quando se faz um depósito nos órgãos internacionais, 
seja nos Estados Unidos ou na União Europeia. Mesmo com o protocolo 
de Madri, é necessário se pagar mais. E teria que se prever no orçamento os 
recursos recebidos de royalties e negociação de patentes de estudos realiza-
dos no IB (para as vacinas, os custos e receitas são todos da Fundação). Essa 
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mudança também não é impossível, mas esbarra na legislação orçamentária 
do Estado, que tem diversas restrições.

A lei da inovação previu que os institutos de ciência e tecnologia de uni-
versidades e os de pesquisas devem ter o NIT. Trata-se de uma unidade 
que deve cuidar da inovação no que se refere às relações externas do insti-
tuto. Uma unidade deve avaliar se um produto do instituto é patenteável, 
a outra, mais comercial, deve negociar com uma empresa para colocá-lo no 
mercado. No IB foram tomadas providências para a criação de um NIT, 
mas ainda não saiu do papel oficialmente.

Pesquisador do IB

Dos R$ 60 milhões do orçamento do IB, 60% referem-se à folha de paga-
mento. O pesquisador é o elemento-chave da inovação. Há 190 pesquisa-
dores trabalhando em tempo integral em pesquisa, 75% deles com douto-
rado. Esses pesquisadores sempre buscam fazer a ligação entre a pesquisa e 
o eventual efeito terapêutico, envolvendo-se também com as publicações, 
que são avaliadas de acordo com o número, a qualidade da revista científica 
e seu impacto (citações). O IB, por esses critérios, está muito bem posicio-
nado no ranking de avaliação e produção científica no Brasil.

Essa qualidade é algo que o setor privado precisa descobrir. Temos um 
curso de pós-graduação em biotecnologia, na Universidade de São Paulo 
(USP) com uma vocação mais estreitada, e toxinologia, que é o estudo de 
venenos. Essa é uma linha interessantíssima para a indústria, pois a hipó-
tese é de que essas toxinas têm efeitos e com isso há a identificação de meca-
nismos de coagulação, de dor, de proliferação de célula tumoral. E essas 
pesquisas, no caminho inverso, são a cura.

Parcerias com o setor privado

Atualmente, o IB tem três tipos de parcerias com o setor privado. Um 
deles envolve uma associação com as empresas que se instalam no instituto, 
sendo grande parte do desenvolvimento de P&D feito nessas instalações. 
Nesse grupo, estão as parcerias com a Ouro Fino Agronegócio, para produ-
ção de vacinas veterinárias, e com a Recepta Biopharma, para desenvolvi-
mento de monoclonais.
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Um segundo tipo de parceria prevê que grande parte do desenvolvi-
mento do produto – em especial as etapas finais – é feito fora do IB, em 
instalações providenciadas pelas empresas. Um caso é o da Cristália, para 
o desenvolvimento de adjuvantes e vacinas. Outro é a parceria com um 
consórcio formado pelos laboratórios Biolab, Biosintética e União Química 
(atualmente Biolab e Laboratório Aché). Essa parceria vem desde 2000 com 
a participação de instituições como a Fapesp e a Finep ao longo do tempo. 
Por esse convênio, deu-se o prosseguimento à pesquisa de analgésico de 
veneno de cascavel, de um anti-inflamatório de lagarta, de um antitumoral 
a partir da saliva de carrapato e de um anti-hipertensivo a partir do veneno 
de jararaca. A parceria levou a quatro patentes e o estudo mais adiantado 
atualmente é o do analgésico e do antitumoral.

Por diversas vezes esse trabalho gerou insegurança jurídica nas empre-
sas. Com o patenteamento, por exemplo, chegou-se na fase de se aplicar 
mais recursos para continuar a pesquisa e realizar testes que, por falta de 
estrutura no Brasil, precisariam ser feitos no exterior. Então, outro pro-
blema sobressai: a falta da cadeia completa de P&D (Pesquisa e Desenvolvi-
mento) no Brasil. Para a fase de ensaio pré-clínico (com animais), em espe-
cial, ainda faltam opções internas e essa é uma área de investimento pesado. 
Todos esses testes de toxicidade são feitos em animais de linhagem dife-
renciada, geneticamente selecionados. Ocorre que nesses casos, os recur-
sos públicos não podem ser utilizados – nem seriam suficientes para isso.

O terceiro tipo é o de transferência de tecnologia. Uma linha é com a 
Sanofi, para a vacina contra a influenza e a raiva. É uma parceria que envolve 
o Ministério da Saúde, já que as vacinas são fornecidas para distribuição no 
sistema público de saúde. A transferência começou em 2001 e termina em 
2011, com todas as etapas realizadas na fábrica em instalação no IB. No 
caso de hemoderivados, consideramos uma transferência parcial a compra 
de uma parte importante dos equipamentos da GE para a fábrica.
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14
A INOVAÇÃO E O BNDES

Entrevista com João Carlos Ferraz e Pedro Palmeira1

Inovação é prioridade estratégica para o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES). Em seu discurso de posse, em 2008, o 
presidente Luciano Coutinho aponta a direção: “A indústria precisará acelerar 
os seus processos de inovação em todos os planos: novos produtos diferenciados, 
novos processos, aumento contínuo de produtividade e de avanços na quali-
dade da gestão e da governança. Na concepção abrangente do grande Joseph 
Schumpeter, a inovação é a mola propulsora da criação de dinamismo e de 
capacidade de competir dos sistemas nacionais. Por isso, a inovação no plano 

 1 João Carlos Ferraz é economista e especialista em temas relacionados à organização indus-
trial e competição, inovação e estratégias empresariais, financiamento e políticas de desen-
volvimento produtivo. Antes de integrar a diretoria do BNDES, exerceu, entre julho de 2003 
e junho de 2007, o cargo de diretor da Divisão de Desenvolvimento Produtivo e Empresarial 
da Cepal (Comissão Econômica para América Latina e Caribe), na agência da ONU, em 
Santiago, Chile. Formou-se em economia pela Universidade Católica de Minas Gerais, em 
1977, e em Jornalismo, pela mesma instituição, em 1978. Seis anos depois, obteve o título 
de doutor em Economia da Inovação e Políticas Públicas pela Universidade de Sussex, na 
Inglaterra. É professor da UFRJ, onde assumiu a direção do Instituto de Economia, entre 
1998 e 2003. Foi também professor visitante da Universidade de Tsukuba, no Japão. Possui 
no currículo a supervisão de teses de doutorado, dissertações de mestrado e monografias de 
graduação, além de artigos em revistas, livros e capítulos de livros.

  Pedro Lins Palmeira Filho é graduado em engenharia química pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (1982) e mestre em administração de empresas pela Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio de Janeiro (1996). Atualmente, é Chefe de Departamento do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e responsável pelas ações da 
instituição junto ao Complexo Industrial da Saúde.
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empresarial deve merecer estímulo e apoio sistêmico com empenho redobrado”. 
Segundo fontes do banco, a carteira de investimento em inovação somava, em 
março de 2010, o valor de R$ 5,7 bilhões, dos quais R$ 1,5 bilhão, em feve-
reiro, correspondia à carteira de projetos Profarma (programa de investimento 
às empresas do Complexo Industrial de Saúde).

A seguir, estão os depoimentos de João Carlos Ferraz, doutor em economia 
pela Universidade de Sussex, Inglaterra, e atual diretor de planejamento do 
BNDES, e de Pedro Lins Palmeira Filho, administrador e atual chefe do 
departamento de produtos intermediários químicos e farmacêuticos do banco.2

Nosso objetivo com esta entrevista é mostrar porque a inovação é impor-
tante nas relações competitivas internacionais e nas políticas que estão sendo 
praticadas. De modo geral, pretende-se focalizar o Brasil e delinear o estágio 
de desenvolvimento da inovação e seus determinantes e tratar das políticas 
públicas e, em particular, do papel e espaço que o BNDES ocupa. Portanto, 
assumiremos uma análise de um ponto de vista mais geral, detalhando um 
pouco a indústria farmacêutica.

A importância da inovação 

Estamos atravessando um período de crise financeira com mudança 
estrutural. Isso aconteceu pela última vez no período da Grande Depres-
são, durante a segunda metade dos anos 1930 até o início dos anos 1940, nos 
Estados Unidos, quando o desemprego se mantinha em 14%, o crédito não 
crescia e não havia incremento no estoque de capital. No entanto, a produ-
ção industrial norte-americana foi capaz de crescer entre 8 a 10% ao ano, um 
crescimento muito expressivo para o momento, explicado principalmente 
pela incorporação do progresso técnico e pelas novas práticas produtivas, 
que foram enunciadas como modelo fordista.

O grande desafio com que os Estados Unidos se depararam foi o desen-
contro que existia entre os ativos e as qualificações existentes, e os ativos e 

 2 O Boletim dedicado à Inovação Tecnológica da Unicamp disponibiliza uma entrevista rea-
lizada com o Palmeira a respeito do tema (http://www.inovacao.unicamp.br/report/entre-
palmeira.shtml).
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as qualificações necessárias para uma próxima onda de desenvolvimento. O 
símbolo das mudanças foi a produção de navios em série durante a guerra. 
Nesse momento também surgiu a base da farmacêutica, eletrônica e da quí-
mica moderna.

Atualmente, estamos atravessando um período parecido: o desemprego 
nos Estados Unidos persiste, há capital sendo queimado, novos países 
competidores como a China estão entrando e, curiosamente, mesmo com 
tudo isso, o forte ritmo do progresso técnico se mantém na biotecnologia, 
na química, na nanotecnologia e na eletrônica. A mudança estrutural que 
vem ocorrendo será um novo paradigma em que, apesar de não sabermos o 
que vai acontecer, temos algumas trajetórias indicadas, por exemplo, pela 
célula-tronco experimental, algo muito recente. 

A empresa que conseguir se preparar para ser mais intensiva em conhe-
cimento em sua organização, terá mais chances de não ter o desencontro 
entre ativos necessários e ativos antigos, estando mais preparada para um 
processo de concorrência que se enuncia cada vez mais forte.

Inovação no setor farmacêutico e o impulso 
da biotecnologia

Acreditamos que é possível fazer uma transposição quase perfeita do 
geral para o particular, visto que ocorre na indústria farmacêutica global, 
algo que vem sendo apontado como innovation gap. Temos uma crise em 
sentido stricto sensu da palavra, em que a produtividade dos esforços de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D) vem decrescendo desde o início da 
última década. Se pegarmos os relatórios do Food and Drug Administra-
tion (FDA), de lançamento de novas entidades químicas ou moléculas, 
esse número é surpreendentemente decrescente, ao passo que os gastos em 
P&D, principalmente das grandes empresas farmacêuticas, vem aumen-
tando consideravelmente. Portanto, esse hiato entre o gasto e o resultado é 
o que vem sendo chamado de innovation gap. 

Percebemos que existe uma nova trajetória tecnológica sendo delineada 
e o que estava um pouco suspeito nos parece agora que aflora com maior 
concretude: a aposta, agora de fato, na trajetória biotecnológica como nova 
base de conhecimentos para se fazer P&D na indústria de saúde. Desse 
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modo, os movimentos recentes de grandes empresas farmacêuticas mul-
tinacionais mostram a tentativa de incorporar ativos intangíveis relacio-
nados à capacidade em biotecnologia. O movimento mais expressivo foi 
a aquisição da Wyeth pela Pfizer em meio à crise de 2008 e, mais recente-
mente, a aquisição da Genentech pela Roche. O que se percebe, portanto, 
é que a biotecnologia está se configurando como a nova trajetória tecno-
lógica, o que confere a essa indústria farmacêutica novas oportunidades 
para inovação. Ainda nos parece que é uma indústria de caráter dinâmico, 
que vai perdurar por muito tempo, tendo em vista a oportunidade tecno-
lógica apresentada pela biotecnologia e a continuidade da possibilidade de 
apropriação dos ganhos oriundos da inovação, por meio de mecanismos de 
proteção à propriedade intelectual, bem como as vantagens de first mover 
do mercado.

Por sua vez, esse movimento também está abrindo uma porção de mer-
cados que antes não existiam. Provavelmente, o que acontecerá com esses 
esforços de inovação – quando começarem a gerar resultado – é que não 
estarão mais em uma curva de produtividade de inovação decrescente em 
virtude da criação de oportunidades que ainda não foram vislumbradas. 
Nesse momento, portanto, a pesquisa começa a ter crescente produtivi-
dade. O impulso da biotecnologia está levando ao questionamento inclu-
sive do target da pesquisa das multinacionais. Se até então o grande objetivo 
de uma empresa multinacional era de obter um blockbuster de um medi-
camento, hoje em dia o empenho está mais segmentado. Estamos vendo 
alguns esforços de empresas, como a Roche, de tentar identificar, por meio 
do kit de diagnóstico de base biotecnológica, portadores de determinadas 
anomalias genéticas que seriam mais compatíveis com determinado medi-
camento, em que a droga teria mais eficiência.

Impacto do progresso técnico na estrutura organizacional 
das empresas

Se estamos indo para a ultrassegmentação, perguntamos: qual é a impli-
cação disso sobre a organização das empresas farmacêuticas ou, de modo 
mais geral, das empresas industriais? Em que medida isso pode implicar a 
reorganização da atividade de inovação de uma grande empresa? A tendên-
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cia é de as empresas se abrirem e praticarem o open innovation,3 sem perder 
a governança do processo ao manter o comando da rede.

Na eletrônica/serviços, por exemplo, a empresa pode trabalhar com o 
conceito de segmentação e operação em rede, lançando problemas para sua 
rede de parceiros, que podem ser, inclusive, institutos de pesquisa, outras 
empresas e mesmo seus próprios funcionários. Esses parceiros disputam 
em um modelo como o do serviço de táxi: quem está mais próximo e apto 
ao cliente vai lhe servir. Mas, mesmo assim, a empresa central preserva o 
comando da cadeia. Esse modelo corresponde a algo que o BNDES gostaria 
de começar a estudar com maior profundidade a partir de 2011, que é a pes-
quisa em saúde como impulso para a inovação farmacêutica. Isso porque 
o ativo que interessa para a inovação já deixou de ser, há algum tempo, o 
ativo industrial, e passa a ser agora essa proximidade da indústria aos locais 
onde se realizam as pesquisas em saúde de fato (os hospitais de excelência). 
Mais uma vez, está próximo ao modelo do táxi, em que a empresa pode ten-
tar chegar primeiro e patrocinar uma pesquisa de determinado marcador 
molecular, podendo levar à descoberta de uma nova molécula ou biomo-
lécula que atue em cima daquele marcador e interfira de alguma forma no 
mecanismo de propagação de uma dada doença, por exemplo.

Com isso, observa-se que o progresso técnico, de alguma maneira, está 
reestruturando, não só a agenda, mas a organização da empresa na rela-
ção com seus parceiros e com a cadeia de inovação. Isso é o que está acon-
tecendo no mundo produtivo e a farmacêutica é um caso específico, um 
exemplo disso.

Os esforços públicos para a inovação

Os Estados Nacionais de cada país, invariavelmente, sempre estive-
ram por trás dos esforços científicos, tecnológicos e de inovação, em países 
onde a ciência, tecnologia e inovação são estrategicamente relevantes. Eles 

 3 Traduzido para o português como “inovação aberta”, o termo foi elaborado por Henry Ches-
brough, professor norte-americano, que, ao analisar o comportamento das empresas ao lon-
go do século XX compreendeu uma mudança estrutural na sua organização para inovação no 
final do século. Em vez de utilizar um modelo fechado, as empresas optaram em licenciar os 
processos de inovação (como as patentes) para outras empresas, permitindo um fluxo aberto 
de recursos e conhecimento entre as empresas e o mercado.
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podem ter modelos diferentes (como o japonês que copiou o modelo sovié-
tico e o norte-americano que tem a indústria militar e as universidades por 
trás), mas os esforços públicos sempre estiveram presentes. 

No entanto, com a crise recente, esse ativismo aumentou. Os países que 
despendem pelo menos 2% do PIB em P&D estão mantendo ou aumen-
tando os seus gastos. Na atual relação entre o setor privado e público, em 
inovação, a política empregada é: se há uma queda dos investimentos priva-
dos, os Estados entram compensando com orçamentos públicos durante o 
período em que as empresas estão retraídas, por conta da crise ou condições 
financeiras, até que elas se recuperem. Existem alguns países que mesmo 
durante a crise estão aprofundando os investimentos em inovação. Em par-
ticular, os Estados Unidos e a China, estão mais ativos do que a média. 

Os Estados Unidos estão lançando o recovery act based on innovation que 
corresponde a esforços de isenção fiscal concentrados em duas direções: 
primeiro a de tornar as empresas mais inovadoras e, segundo, a de investir 
em infraestruturas inteligentes (esse é o exemplo claro de um Estado que 
usa a crise financeira para tentar manter e aprofundar a liderança na saída 
da crise). A China, por sua vez, ainda é mais ativa. O governo lançou, há 
cerca de um ano, um projeto chamado indigenous innovation policy, que 
corresponde a um dos pilares da política econômica e que determina o uso 
ativo da política de compras do Estado, em um país onde a participação 
estatal já é alta. Tal medida serve não apenas para favorecer as empresas 
de capital de origem chinesa, mas, principalmente, para atender ao critério 
de que a empresa tem que patentear no país. Essa política está causando 
problemas principalmente nas empresas multinacionais que têm investi-
mentos na China e que entendem que aquele mercado está sendo delibera-
damente fechado.

Com relação às exigências para se fazer pesquisa, existe um grande 
esforço, e é natural que haja forças contraditórias para a construção de um 
marco regulatório para produtos biotecnológicos em saúde. Percebemos 
que a Europa avançou mais rapidamente na regulação dos produtos biotec-
nológicos não novos (deixamos de utilizar os termos biossimilares ou bioge-
néricos para evitar as discussões ideológicas), mas, curiosamente, o marco 
regulatório da Europa é quase baseado em um “caso a caso”. Os primeiros 
biotecnológicos não novos foram aprovados cerca de seis ou sete anos atrás, 
pela empresa Sandoz, mas, posteriormente a empresa começou a apostar na 
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parte de medicamentos genéricos ou em produtos de biotecnológicos não 
novos. Ao contrário do movimento Europeu, o que estamos percebendo 
nos Estados Unidos é uma predominância da corrente de influência das 
grandes empresas farmacêuticas que, de certa forma, pedem um avanço no 
marco regulatório no sentido de flexibilizar certas condições, de modo que 
apareçam produtos de origem biotecnológicos não novos. 

Por sua vez, o Brasil, nesse exato momento, possui um marco regulatório 
em construção, que foi objeto de uma consulta pública feita pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em que se prevê ainda algumas 
condicionantes para o registro de produtos biotecnológicos não novos. A 
saída que a Anvisa encontrou seguiu o caminho europeu de construção de 
um dossiê regulatório no “caso a caso”: caberia à empresa provar a compa-
rabilidade do seu produto com o produto de origem biotecnológico de refe-
rência. Assim, o nosso marco regulatório é o “caso a caso” por um lado, mas 
nesse momento, no que tange à biotecnologia, ele está sendo desenvolvido 
com diferentes nuances, com respeito à referência internacional. 

O Brasil na inovação

Qual o estágio que o Brasil se encontra no que diz respeito à inovação? 
Relativamente ao porte e a importância da economia brasileira no mundo, 
em termos de esforços para a inovação, estamos atrasados. A questão prin-
cipal é a de que não fazemos jus ao porte da economia brasileira. O Brasil 
gasta, em termos de investimento em P&D, algo entre 1 e 2% do PIB, e no 
setor privado esse dado chega a 0,55%. Enquanto isso países de semelhante 
porte ao nosso já estão, em geral, na casa de 2%; 2,5%; e, no mínimo, de 1,5% 
para o setor privado. 

As empresas brasileiras têm menor propensão a investir em inovação 
e identificamos duas razões para essa postura. A primeira é a questão do 
risco. As que hoje estão operando passaram por um longo período de incer-
tezas que durou 20 ou 25 anos. Naquele momento, as empresas tinham que 
adotar medidas para não se endividarem. À época, a propensão ao investi-
mento de longo prazo não estava na agenda das empresas, de modo geral. A 
segunda razão para essa postura é que a estrutura produtiva industrial bra-
sileira é, relativamente a países que têm um gasto maior, muito inclinada a 
setores em que, geralmente, pouco se investe em pesquisa tecnológica.
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Todavia, o período de incertezas ficou para trás, e nós percebemos mui-
tas novidades e fenômenos no atual quadro brasileiro de inovação. Um 
exemplo importante é a Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), 
coordenada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que se pro-
põe a dobrar o número de empresas inovadoras em quatro anos. Isso é uma 
novidade e indica uma mudança de postura por parte do empresariado bra-
sileiro com relação à inovação. Nesse aspecto, Robson Andrade, presidente 
da CNI, teve papel importante ao destacar a importância da agenda da MEI 
em sua própria agenda.4 Isso significa, portanto, que as empresas estão, efe-
tivamente, se movendo em direção a um maior investimento em inovação, 
tendo um papel mais ativo do empresariado, se comparado ao passado.

Outro fator de mudança, e que está associado ao anterior, é que o hori-
zonte de investimento do país está se estendendo. Hoje se fala de investi-
mentos a partir de 2014 até 2020. Isso está ocorrendo principalmente no 
setor de energia (incluindo o petróleo, o gás e o etanol) e de alimentos da 
agroindústria, dois setores onde há um movimento mais ativo de empresas 
buscando se destacar e liderar o mercado por meio da inovação. 

Esse perfil e as tendências do empresariado brasileiro são reforçados 
pelo fator mercado interno. O tamanho do mercado doméstico no Brasil 
é um atrativo muito grande para as empresas. E, muito importante, não é 
possível, e não há, em nenhum dos movimentos das empresas que têm uma 
propensão para se internacionalizar, uma dicotomia entre mercado interno 
e mercado externo. 

Quando o BNDES formatava seu programa de fomento à inovação, 
este originalmente estava orientado basicamente para as grandes empresas, 
líderes no segmento de mercado em que atuam, tanto do mercado nacional 
como internacional. Logo em seguida, foram desenhados programas para 
pequenas empresas. Mais recentemente, também evidenciamos a disposi-
ção de empresas brasileiras de capital estrangeiro em estabelecer centros de 
pesquisa e desenvolvimento no Brasil (não de testes clínicos, mas centros 
efetivamente de pesquisa e desenvolvimento). Esse último movimento, 
somado à entrada de pequenas empresas no mercado, correspondem a dois 

 4 Em linhas gerais, a MEI surgiu dos trabalhos desenvolvidos pela CNI em parceria com o 
BNDES, com o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério do Desenvolvimento, para 
criar uma articulação para a inovação em âmbito nacional. Trata-se, portanto, de um diálogo 
entre a indústria e o governo federal para promover a inovação no Brasil.
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fenômenos interessantes e que são novidades, cuja razão, em geral, é a do 
mercado brasileiro estar se tornando tão expressivo e tão importante em 
termos de porte, que, principalmente para as multinacionais, o investi-
mento em P&D se torna imprescindível.

Na indústria farmacêutica no Brasil o investimento em P&D interno é 
de 0,7% do faturamento, o que para a indústria farmacêutica é muito pouco. 
Podemos enxergar dois tipos de empresas: as de grande porte que possuem 
um processo já bastante acelerado de acumulação de competências tecno-
lógicas para a inovação; e outro grupo, as também capitalizadas de médio 
porte, mas que ainda estão em uma fase incipiente nesse processo de acumu-
lação de competências. No primeiro grupo, encontramos no Brasil, princi-
palmente, as filiais das empresas multinacionais de capital estrangeiro – as 
que, provavelmente, possuem dentro de suas estruturas essas competências 
organizacionais e tecnológicas, necessárias para a atividade inovadora de 
ponta, mas que, entretanto, com raríssimas exceções, não é praticada em 
território brasileiro.

Do grupo de empresas de capital nacional – fazendo a ressalva que, se 
somarmos os faturamentos das dez maiores empresas de capital nacional, 
esse faturamento não chega a um décimo do faturamento da Pfizer no mundo 
(portanto, quando falamos de empresas de capital nacional de grande porte 
é somente relativizando com o próprio mercado brasileiro) –, tomando as 
sete maiores empresas, o que nós temos percebido é que existe algo a ser 
olhado com certo otimismo. Existe uma percepção por parte dos sócios 
controladores dessas empresas, de que a estratégia da máquina comercial 
está se repondo. Se esses sócios controladores têm a intenção de perpetuar 
seus ativos no longo prazo, a estratégia comercial de vender medicamentos 
baseados em um portfólio maduro ou já antigo pode ter “pernas curtas”. 
Assim, é preciso haver um redirecionamento no sentido da atividade ino-
vadora e uma maior aposta em investimento de maior risco e investimento 
como inovação. Nesse caso, a inovação vai desde inovações incrementais 
– por exemplo, o lançamento de genéricos que precisam ter uma nova for-
mulação desenvolvida – até inovações mais próximas da radicalidade.

O poder atrativo do mercado brasileiro é muito grande nesse aspecto. 
Como é sabido, são grandes os esforços do governo para induzir a inovação 
por meio da otimização do poder de compra, se tratando de um desenho, 
aparentemente, muito interessante, que vem tendo sucesso pela partici-
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pação de laboratórios públicos e empresas privadas, transferindo tecno-
logia para que o produto seja desenvolvido no Brasil e, mais do que isso, 
verticalizando-se até a produção dos princípios farmacêuticos no Brasil. 
Esse desenho de Parcerias Público-Privadas (PPPs), baseadas na Portaria 
n.908, envolvem não só empresas de capital nacional, mas também de capi-
tal estrangeiro, em um conjunto de parcerias que, até o momento, recebeu 
uma aderência significativa por ambos os capitais. 

O que gostaríamos de salientar é que, atualmente, vivemos no Brasil um 
ambiente para inovação bastante favorável. Enquanto há um baixo cresci-
mento nas economias mais maduras, principalmente nos Estados Unidos 
(que responde por metade do mercado farmacêutico global), nós temos no 
Brasil indicadores de crescimento do mercado em dois dígitos, entre 12 e 
14% nos próximos cinco anos. Se considerarmos ainda aquele estágio de 
mudanças acentuadas na pirâmide etária brasileira – no qual se muda o 
perfil epidemiológico no Brasil de doenças infectocontagiosas para doen-
ças crônicas e degenerativas –, agregando a questão da mobilidade social 
sustentada ao longo dos últimos anos, temos aqui o que alguns especialistas 
do setor chamam a atenção: uma expressiva explosão de demanda de ser-
viços de saúde nos próximos anos. Isso sem dúvida é um atrativo para as 
empresas, de capitais nacionais e estrangeiros, repensarem suas estratégias 
de atuação no país.

As empresas de biotecnologia

A oportunidade tecnológica que está passando pela indústria farmacêu-
tica, agora abordada, é, por sua vez, a da biotecnologia. A maior parte do 
conteúdo de inovação, em valores, provém da biotecnologia e, em nossa 
opinião, esse é o turning point para o Brasil na área de saúde.

Acreditamos que as empresas de biodiversidade têm um papel impor-
tante a desempenhar nesse processo. Contudo, esse papel estará inserido 
dentro da cadeia de valores da biotecnologia como um todo. Não nos parece 
razoável pensar que uma empresa que nasce da universidade vai desenvol-
ver um medicamento de base biotecnológica, verticalizar e levar isso a tes-
tes pré-clínicos, clínicos, fase 1, 2, 3, multicêntricos, registrar o produto e 
ainda comercializar o produto, ou seja, se transformar em uma indústria 
farmacêutica de fato. O que vemos como grande oportunidade para essas 
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empresas é a inserção de inteligência estratégica dentro da cadeia de valo-
res da biotecnologia do país. Acreditamos que quem deve puxar tudo isso, 
lá na ponta e mais próximo ao consumidor final, seja o governo ou a rede 
de varejo, é a empresa farmacêutica de fato estabelecida no país. Contudo, 
existem, obviamente, muitos espaços a serem ocupados por pequenas 
empresas de base biotecnológica.

O BNDES

Podemos afirmar que há uma crescente prioridade em introduzir a tec-
nologia e a inovação na agenda de políticas públicas do Estado. Um segundo 
aspecto é que a dinâmica empresarial indica que realmente há uma pressão, 
de parte do setor privado, para que as políticas públicas sejam mais ativas, 
flexíveis e eficazes para apoiar o investidor. No Brasil, a participação do 
financiamento público no investimento privado ainda está atrás do padrão 
internacional. Também há, como terceiro aspecto, uma crescente demanda 
por instrumentos, recursos e marco regulatório. 

Do lado da oferta de infraestrutura, nos últimos anos, também têm cres-
cido os investimentos, principalmente de natureza pública, na formação 
de recursos humanos e na expansão da capacidade de laboratórios do país. 
Há um aumento importante dos recursos para a formação de pessoal em 
nível superior e há investimentos nas universidades. Nos últimos anos, por 
sua vez, os recursos que estão disponíveis são muito significativos, como 
os recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Além disso, o 
BNDES ativou uma política de apoio à inovação em uma proporção supe-
rior ao que se tinha feito no passado. Essas ações estão sob o marco da polí-
tica de apoio à ciência, tecnologia e inovação, coordenado pelo Ministério 
de Ciência e Tecnologia e da Política de Desenvolvimento Produtivo, que 
também coloca a inovação como sendo prioritária.

Quanto ao marco regulatório, dentro do marco da lei de inovação e da 
propriedade intelectual, há avanços significativos, porém, estes ainda ficam 
aquém daquilo que seria desejado. No caso do BNDES, há algum tempo 
que as áreas mais organizadas do banco, para a inovação, são da indústria 
farmacêutica e da indústria do setor de tecnologia e informação, em que já 
se tinham formatado, de maneira organizada, programas específicos com 
instrumentos desenhados para a problemática particular dessas indústrias, 
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a partir de uma leitura, não só do cenário internacional, mas nacional. Essas 
são as áreas que melhor utilizam os instrumentos do banco, que são de 
variedade muito grande. 

Para atender a essa dinâmica, nos últimos três anos o BNDES reformou 
a linha de crédito com o Programa de Sustentação ao Investimento,5 tor-
nando-as muito mais atrativas, com um esforço muito grande em despertar 
interesse das empresas para a linha de inovação. Foi ativado o Fundo Tec-
nológico (Funtec)6 e também foi criada uma área de capital empreendedor, 
separada da área de mercado de capitais, que trabalha exclusivamente com 
fundos para a empresa mais tecnológica. 

O principal esforço a ser empreendido no futuro próximo é de se fazer o 
mainstream da inovação no banco, de inocular o vírus positivo da inovação 
nas nossas atividades.

Temos feito um esforço muito grande, mas ainda insuficiente, de arti-
culação com os nossos parceiros institucionais. A Finep, em particular, foi 
capitalizada com apoio do banco, e hoje é o único agente financeiro para a 
inovação. O Ministério da Saúde, por sua vez, é outro parceiro muito forte. 
Apesar disso, o BNDES depende do movimento empresarial que deve 
manter e demonstrar os seus interesses de perpetuar e garantir essa trajetó-
ria pró-inovação. A trajetória está dada e agora temos de implementá-la e 
garanti-la. Inovação não é tema de moda, é prioridade permanente.

 5 Cujo objetivo geral é de estimular a produção, aquisição e a exportação de bens de capital e 
a inovação tecnológica. O programa foi lançado em junho de 2009 e até maio de 2010 foram 
desembolsados R$ 439 milhões na área de Inovação, pelo programa PSI – Inovação, segundo 
dados do próprio Banco.

 6 O fundo basicamente tem por objetivo de apoiar o desenvolvimento tecnológico e a inovação 
de interesse estratégico para o país. O Fundo existe desde 1964.
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