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Objetivos
•Apoiar o desenvolvimento dos centros de PD&I de
multinacionais operando no Brasil;
•Identificar barreiras e gargalos para a operação destes centros;
•Promover o intercâmbio de experiências e práticas entre
gestores;
•Criar oportunidades de relacionamento e contato com
representantes de agências governamentais e entidades
acadêmicas.

O Brasil está construindo uma história de sucesso, com papel
de destaque internacional
The Economist: 12 de Nov. de 2009:
“ O Brasil deve se tornar a quinta maior
economia mundial, ultrapassando a Grã‐
Bretanha e a França…”.
“A trajetória do país parece estar
definida. Sua decolagem é o que há de
mais admirável, porque foi alcançada
através de reformas e construção de
consenso”.
“A China pode estar levando a economia
mundial a sair da recessão, mas o Brasil
também está acelerado”.

Uma combinação de quatro fatores ajudam a promover
crescimento econômico sustentável
POLÍTICA

MERCADO DE CAPITAIS

Políticas internas e externas estáveis

Regulação bancária conservadora preveniu o colapso
do sistema financeiro (comparado aos EUA, Europa, etc)

Controle de volatilidades históricas, superando a
crise econômica, bem melhor que a maioria dos
demais países

Credor externo líquido – elevação recente do
investment grade
Mercado de ações sólido, transparente e eficiente

DEMANDA DOMÉSTICA
Grande mercado doméstico
Crescimento da classe média e das classes A e B.
Consumidores entusiasmados, mesmo no ano da
crise, 2009

PROGRAMAS DE INFRA‐ESTRUTURA
O Brasil está investindo pesado em seu futuro:
o Setor energético 2010‐2030: R$ 1960 bi
o Copa do Mundo / Olimpíadas: R$ 97 bi
o Transporte (ex TAV) – R$ 35 bi

Efeitos secundários positivos em toda a cadeia
industrial, ex. estaleiros: > 40,000 empregos gerados

Fonte: Roland Berger (adaptado)

Os investimentos em P&D do Brasil estão crescendo desde
2004
DISPÊNDIO NACIONAL EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) EM RELAÇÃO AO PRODUTO
INTERNO BRUTO (PIB) POR SETOR, 2000‐2010

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)

Entretanto, o ranking geral do Brasil em termos de inovação
ainda é ruim em relação a países de destaque
RANKINGS GLOBAIS DE COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO – TOP 10 E BRICS
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1) Global Competitiveness Index (GCI) 2011‐2012: Ranking Geral
2) Global Innovation Index 2011: Ranking Geral
3) Global Competitiveness Index (GCI) 2011‐2012: Fator Inovação
Fontes: Insead e World Economic Forum

O Brasil apresenta desvantagens competitivas em termos de
disponibilidade de cientistas e engenheiros e em patentes
POSIÇÃO DO BRASIL NO PILAR “INOVAÇÃO” DO RANKING DO WORLD ECONOMIC FORUM

Fonte: WEF

Em comparação com outros países, o Brasil apresenta baixos
investimentos em P&D e baixa proporção de exportação de
produtos de alto valor agregado
ÍNDICE DE INOVAÇÃO VS. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE ALTO VALOR AGREGADO (2008/2009)
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Fonte: International Institute For Management Development – IMD
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As iniciativas de apoio à inovação no Brasil têm evoluído...
PRINCIPAIS POLÍTICAS DE APOIO À INOVAÇÃO NO BRASIL
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Revogada Lei nº 11.196,
de 2005 (Lei do Bem)
Fonte: Elaborado pela FDC
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... devido ao esforço de diversos órgãos do governo
MCTI

Ministro de Ciência,
Tecnologia e Inovação
Marco Antonio Raupp
MDIC

Ministro do Desenv.
Ind. e Com. Exterior
Fernando Pimentel

MCTI

MCTI

Secretário Executivo
da Ciência e Tecnologia
Luiz Antônio Elias

Secretário de Política
de Informática
Virgílio de Almeida

MDIC

MDIC

BNDES

Secretário de Inovação
Nelson Akio Fujimoto

Secretária de Desenvol.
da Produção
Heloisa Menezes

Presidente
Luciano Coutinho

MF

MF

Ministro da Fazenda
Guido Mantega

Secretário Executivo
Adjunto
Dyogo Oliveira

FINEP

Presidente
Glauco Arbix
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Presidente
Mauro Borges

CONFAP

Presidente
Mario Neto Borges
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Presidente
Mariano F. Laplane
APEX

Presidente
Mauricio Borges

A inovação tem papel crucial nos objetivos estratégicos do
Plano Brasil Maior

Desenvolvimento
Sustentável

Ampliação de
Mercados

Inovar e investir para ampliar a competitividade, sustentar o crescimento e
melhorar a qualidade de vida

Diversificar as
Elevar participação nacional
exportações e promover
nos mercados de
a internacionalização das tecnologias, bens e serviços
empresas brasileiras
para energias

Adensamento
Produtivo e
Tecnológico das
Cadeias de Valor

Elevar participação
dos setores
intensivos em
conhecimento PIB

Criação e
Fortalecimento de
Competências
Críticas

Ampliar o
investimento fixo

Fonte: MDIC

Ampliar acesso a
bens e serviços para
população

Ampliar valor agregado nacional
Fortalecer as micro,
pequenas e médias
empresas

Elevar dispêndio
empresarial em P&D

Produzir de
forma mais limpa

Aumentar
qualificação de RH

O investimento direto estrangeiro no Brasil tem crescido...

Fontes: Bacen (2001‐2009), *World Investment Report (Unctad) (2010) e Bacen (2011)
** Não oficial e estimado pelo Banco Central do Brasil (Bacen)

...e a atuação de grandes multinacionais com centros de PD&I no
Brasil pode alavancar a capacidade de inovação no país

Na visão das empresas, alguns aspectos internos são desafiadores
na gestão de centros de PD&I no Brasil
“Temos o desafio de mostrar
para a corporação que o
Brasil é bom, apesar de suas
idiossincrasias.”

“É difícil “vender” o Brasil para a
matriz…. eles acham que sabem
mais do que sabemos, porque
possuem laboratórios de pesquisa
avançada há muito tempo.”

IMAGEM DO BRASIL NAS MATRIZES
“A matriz ainda tem
preconceitos quanto
à realização de P&D
no Brasil”
“Temos o desafio de convencer
a matriz que o Brasil é
competitivo nas demandas
novas de P&D. Não dá para
vender preço. Temos que
vender o valor do Brasil.”

“Algumas questões
regulatórias não ajudam
na imagem do Brasil na
nossa matriz.”
“A imagem do Brasil em
termos de competência
científica tem melhorado
muito. É mais fácil
“vender” o Brasil agora
do que há 5 anos.

Na visão das empresas, alguns aspectos internos são desafiadores
na gestão de centros de PD&I no Brasil

“A questão da
propriedade intelectual
PARCERIAS
com universidades é
complicada. Muitas
vezes deixamos que eles
desenvolvam um módulo
de projeto e eles querem
dividir o todo”.
“É preciso
fortalecer a
aproximação da
indústria com as
universidades”

“Precisamos desenvolver
competências no
desenvolvimento e gestão
de parceiras para a
inovação”
“Queremos aumentar nossas
parcerias com universidades,
clientes e fornecedores. Precisamos
aprender a formalizar mais, para
fazer de forma segura.”

Na visão das empresas, alguns aspectos externos são desafiadores
na gestão de centros de PD&I no Brasil
“Nosso primeiro desafio é o
Custo Brasil, incluindo custos
de logística, segurança,
burocracia enorme para
comprar equipamentos e
softwares, impostos muito
altos, etc.”

“Um dos nossos grandes
desafios é o peso da lei
trabalhista.”

O CUSTO BRASIL
“Temos três fatores críticos que
atrapalham o
desenvolvimento de nossos
centros: o câmbio, os altos
salários/encargos trabalhistas
e os impostos.”

“O problema principal é o
Custo Brasil. O custo do
engenheiro brasileiro é
equivalente ao do alemão,
pouco superior ao do
americano e dez vezes maior
que o do chinês ou o do
indiano.”

Na visão das empresas, alguns aspectos externos são desafiadores
na gestão de centros de PD&I no Brasil
“Temos dificuldades
em importar
equipamentos
analíticos de alta
tecnologia.”

“É muito difícil importar
equipamentos no Brasil.
São meses para provar
que não existe
equivalente no País.”

“O processo de
importação no
Brasil é lento e
burocrático.”

EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE PESQUISA
“Temos problemas para
importação de produtos de
pesquisa e isso dificulta a
estruturação de projetos.”

“Temos receio de não
estarmos verdadeiramente
protegidos.”

“É difícil fazer a
manutenção de
equipamentos
importados no Brasil.”
“O Brasil é inacreditavelmente lento
no registro de patentes. Está
melhorando, mas os prazos para
registro podem chegar a oito anos.”

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Na visão das empresas, alguns aspectos externos são desafiadores
na gestão de centros de PD&I no Brasil
“Alguns órgãos
regulatórios não são
abertos a discussão com
a indústria, que parece
ser vista como vilã”.

“A burocracia
de órgãos
regulatórios
dificulta nossa
atuação com
P&D no Brasil”.

“Há instabilidade na
regulamentação de leis.
Não dá para fazer
planejamento de longo
prazo. Gostaríamos de
fazer investimentos, mas o
ambiente político é
instável”.

AMBIENTE REGULATÓRIO E DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS
“Não vemos clareza nas
prioridades do governo. Isso
prejudica as estratégias de
longo prazo e os investimentos
em P&D da empresa. Na
Europa há uma maior
consistência no conjunto de
objetivos”.

“Nossa empresa não
consegue se planejar
devido à instabilidade
política.”
“Mudanças rotineiras de
ministros normalmente afetam
as diretrizes governamentais
para áreas estratégicas da
empresa.”

Na visão das empresas, alguns aspectos externos são desafiadores
na gestão de centros de PD&I no Brasil
“Nosso primeiro desafio
é encontrar os
pesquisadores certos”.

“Temos o desafio de inflação
de mercado.”

AMBIENTE EDUCACIONAL /PESSOAS
“A rotatividade dos
nossos pesquisadores é
alta”.

“Estamos atrás dos EUA
em termos de mão-deobra especializada.”
“Um dos nossos grandes
desafios é a baixa
internacionalização das
universidades brasileiras ”

Na visão das empresas, alguns aspectos favorecem a realização de
PD&I no Brasil
“Eles não conhecem as
exigências do mercado
brasileiro”

“Nossa vantagem é estar
perto do mercado”.

MERCADO
“Inovar no Brasil faz sentido
globalmente. Aqui as demandas
comerciais são mais sólidas que na
Índia, onde a disparidade social é
tão grande que as empresas não
conseguem vender produtos de
alto valor agregado”.

“O mercado brasileiro é enorme
e o acesso ao mercado é o
único argumento para
estruturar a P&D no Brasil”

“Lidamos com diversas organizações
brasileiras que funcionam muito bem.
Na área de sustentabilidade o Brasil é
tão eficiente quanto os países
desenvolvidos”.

REGULAMENTAÇÃO

“Dentre os BRICs, o Brasil
tem a melhor lei de
propriedade
intelectual.”

Na visão das empresas, alguns aspectos favorecem a realização de
PD&I no Brasil
“O conceito dos editais é
bom. Há controle
adequado do uso dos
recursos.”

“Existe boa vontade do alto
escalão do governo em
promover a inovação”.

APOIO À INOVAÇÃO
“A Lei do Bem evitou que a
crise atingisse o nosso
departamento (P&D).
Enquanto todas as
empresas pensavam em
demissão, o departamento
pensava em contratar
pessoas para aumentar as
deduções em impostos”.

“Os incentivos da
Lei do Bem são
bons”.
“O maior incentivo que
vemos é o fiscal”.
“Como brasileiro considero a lei
da informática uma boa
medida, uma vez que ela obriga
as empresas a distribuir valor
com ICTs”.

“Com a Lei do Bem, temos
milhões de Reais abatidos
diretamente do nosso imposto,
sem muita burocracia.”

Na visão das empresas, alguns aspectos favorecem a realização de
PD&I no Brasil
“A formação do
técnico brasileiro
é boa.”

“O apagão de
mão-de-obra
resolvemos com
parcerias. ”

“O Brasil tem muitos
profissionais qualificados.,
incluindo doutores e
mestres.”

“O Brasil possui boas
universidades federais e
estaduais.”

FORMAÇÃO DE PESSOAS

PARCERIA
S

“Uma vantagem do nosso
centro de P&D é que o
brasileiro tem facilidade de
adaptação a diferentes
culturas e para trabalhar em
equipe.”

“Temos alcançado bons resultados em
parcerias de pesquisa com universidades
federais e estaduais brasileiras. Elas são
mais flexíveis em termos de PI do que as
universidades americanas. No Brasil, os
pesquisadores estão interessados em
reconhecimento e publicações.”

CULTURA

COMPETÊNCIAS
LOCAIS

“O Brasil possui capacidades em
algumas áreas, como em
agricultura e mineração”

Na visão das empresas, o apoio do governo às atividades de PD&I
no Brasil pode ser aperfeiçoado...
“O processo de
financiamento de pesquisas
no Brasil é muito complicado.
Dura anos.”

“O pesquisador precisa ser
valorizado na indústria também, e
não apenas em ICTs e
universidades.”
“Os fomentos não estão
ligados a uma diretriz
estratégica.”

APOIO DO GOVERNO À INOVAÇÃO
“A Lei do Bem não
impacta no nosso poder
de convencimento para
investimentos da matriz
no Brasil, pois reportamos
resultados operacionais.”
“A lei de compras
governamentais ainda não
está bem regulamentada.
Temos receio de utilizá-la”

“A Lei do Bem
é complexa.”

“Deveria haver grandes
fomentos à inovação no
Brasil.”
“Multinacionais possuem a
cultura de ter pesquisadores
próprios, o que não é
incentivado no Brasil.”

“Os financiamentos para a inovação não
são atrativos. A burocracia é enorme e os
juros são mais altos do que obtemos no
exterior.”

O CRI‐Multinacionais tem endereçado alguns desses desafios
Necessidade de coordenação de esforços
relacionados a geração do conhecimento
Criação de um sistema estruturado para
busca de competências
Criação de networking de especialistas
Custos e entraves
burocráticos
Gestão da PI

Papel do governo como indutor de
mercado e da inovação
Sistematização da orientação
mercadológica dos ICTs

Diferenciais
competitivos em
P&D do Brasil

Reconhecimento da transversalidade do
conhecimento
Ciência sem fronteiras

Apoio
Desafios
governamental
operacionais dos para a inovação
Criação de um pipeline
centros de P&D
de projetos de P&D
no Brasil
Open Innovation
Identificação de
nichos de mercado
junto a outras
empresas,
universidades e
Desenv. de projetos de P&D junto
ICTs
a universidades e/ou ICTs

Desenv. de
educação
técnica e
científica

Expatriação/impatriação
Educação básica
Atuação junto a
universidades

Lei do Bem, financiamentos e subvenção pública
Desenv. de projetos de P&D junto a fornecedores,
clientes e outras unidades das empresas
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Busca por novas ideias e/ou tecnologias de fontes externas.

Próximos passos
Evento em dezembro sobre as principais reflexões/sugestões do CRI‐Multinacionais
Agenda de trabalho para o desenvolvimento de centros de P&D de multinacionais no Brasil
PepsiCo Pirelli
Volkswagen
Danone Saint Gobain
Fiat
Google
Siemens
Telefônica
Saab
Basf
J&J Dell
Sodexo
P&G
Festo
Dow
ZF
Empresas
Biominas Bosch
Monsanto
CTC
Rhodia
IBM
3M
Villares Metals
Motorola BG Brasil Emerson
Novartis
CSEM
MARs Reckitt Benckiser
BNDES
Embrapa
FINEP
CISB
ABDI
APEX
Entidades
Unicamp
Governo
acadêmicas e ICTS
MCTI
INPI
FAPEMIG
CNI MDIC CGEE
UFMG
FAPESP
Amyris

Fonte: Elaborado pela FDC com base no modelo da Triple Helix Innovation (LEYDESDORFF; ETZKOWITZ, 1998).

Muito obrigado!
erikap.associado@fdc.org.br

