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local, um clube paulistano — o
Transatlântico. A circunstância,
um almoço de trabalho cujo pra-
to principal foi um tema hoje oni-

presente — a inovação científica e tecno-
lógica — na empresa, na universidade e
em mais de uma instância governamental.
Organizado pela revista Empresário, pu-
blicação mensal apoiada pela Associação
Comercial de São Paulo, o encontro reu-
niu no dia 2 de setembro dez personali-
dades que, no consenso dos editores, são
protagonistas diretos — quando não
inspiradores — do processo em curso no
país e no Estado de São Paulo*.

Que o processo ainda está no seu início,
todos concordaram, mas tam-
bém foi consenso que o termo
“inovação” nunca esteve na
pauta do meio empresarial e
do meio acadêmico com a in-
tensidade de agora. E nem po-
deria ser diferente, como dis-
se um dos debatedores, o di-
retor da Fiesp Cássio Jordão
Motta Vechiatti, para quem “só
há um jeito” de sobreviver no
mercado sem inovar tecnologicamente:
“É revogando a lei da oferta e da deman-
da”. Como isso não é possível, “ou o Brasil
dá o salto em direção à competitividade
ou terá surpresas desagradáveis”, alertou
Cássio.

Três atores — A tônica da discussão foi
dada pelo reitor da Unicamp, Carlos Hen-
rique de Brito Cruz, que descreveu o
papel a ser desempenhado pelos princi-
pais atores de uma política coordenada de
inovação tecnológica: o estado, a univer-
sidade e a empresa. Ao estado, segundo
o reitor, cabe criar as condições adequa-
das para que a inovação se torne possível,
intensificando, entre outras medidas, o fi-
nanciamento da pesquisa e estabelecen-
do um regime de compras públicas pre-
ferenciais junto às empresas que invistam
em atividades de inovação. À universida-
de cabe formar pessoas qualificadas em
seus cursos de graduação e pós-gradua-
ção, além de estabelecer parcerias com a
empresa. E à empresa, lugar privilegiado
da inovação, cabe o desafio principal que
é envolver-se decisivamente com as ativi-
dades de pesquisa e inovação, coisa que
acontece em muito pequena escala, hoje,
no país.

Um dos mais graves obstáculos à inova-
ção no país — afora o alto custo dessa ati-
vidade e os fatores de risco inerentes à ins-
tabilidade da economia — é, segundo
Brito, o baixo número de cientistas traba-
lhando nas empresas. São apenas oito mil,
ou seja, pouco mais de um décimo dos 75
mil cientistas empregados nas empresas
da Coréia — o que explica por que a
Coréia depositou 3.473 patentes em es-
critórios americanos no ano passado,
contra escassas 113 patentes brasileiras.

Apoio do Estado — No Brasil, o primei-
ro exemplo de apoio estatal às atividades
de inovação no interior das empresas vem
sendodadopelaFapesp(FundaçãodeAm-
paro à Pesquisa do Estado de São Paulo),
que em 1997 criou um programa com essa
finalidade, o Inovação Tecnológica em Pe-
quenas Empresas (Pipe). O diretor cientí-
fico da Fapesp, José Fernando Perez, lem-
brou o ceticismo de muitos quando o pro-
grama foi lançado: “Entre outras coisas,
falou-se que aquilo não era coisa para país
subdesenvolvido, que não haveria deman-
da, etc”. No entanto, já na primeira roda-
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da, uma surpresa: 60 entre 80 em-
presas se apresentaram com proje-
tos caracterizados. Houve 32 pare-
ceres favoráveis.Cincoanosdepois,
com mais de 700 propostas, a Fa-
pesp financia e acompanha o de-
sempenho de 250 empresas pau-
listas que se dedicam à inovação.

Não por acaso, a maioria das em-
presas de base tecnológica financi-
adas pela Fapesp gravita em torno
de universidades e instituições de
pesquisa de São Paulo, Campinas,
São Carlos, São José dos Campos e
Ribeirão Preto. O programa se de-
senvolve em três fases — da fixação
das atividades de inovação até a
afirmação da empresa no mercado.
Entre as fases 1 e 2 a empresa é obri-
gada a apresentar um plano de ne-
gócios. Das 250 empresas que es-
tão no programa, pelo menos duas,
segundo Perez, já alcançaram um
faturamento anual acima de 100
milhões de reais, tendo ambas co-
meçado no patamar de quatro mi-
lhões.

Uma das empresas que está no

programa da Fapesp é a Equatorial Sis-
temas, com sede em São José dos Cam-
pos. Desde 1996, quando foi criada, a
Equatorial se dedica ao desenvolvi-
mento de tecnologia de aplicações
espaciais e mais recentemente de pro-
dutos avançados nas áreas de transpor-
te e segurança. “Nosso negócio é ofe-
recer engenharia para projetos cientí-
ficos”, esclarece César Celeste Ghi-
zoni, seu diretor-presidente. A empre-
sa vai bem e cresce em média 50% ao
ano, mas Ghizoni ainda vê problemas
na terceira fase, a da afirmação no mer-
cado. “Ainda falta capacidade industri-
al e de distribuição no país para pro-
dutos como os nossos, além de um
maior incentivo ao capital de risco”,
diz Ghizoni.

Perez concorda: a maioria das em-
presas inovadoras necessita, não de
empréstimo, mas de capital de risco.
Há boas chances, segundo ele, de que
o BNDES venha a se sensibilizar e re-
solva ir além do financiamento clássi-
co de projetos tradicionais. Também a
Finep está se mobilizando para isso: a
coordenadora do Venture Fórum, Ana

Gonçalves, anunciou a regulamenta-
ção de um fundo novo, até o final do
ano, para prover casos como esses.

Negócio inédito — A iniciativa pri-
vada também dá mostras de se interes-
sar pelas empresas da base tecno-
lógica. No ano passado a Votorantim
Ventures ajudou na capitalização ini-
cial da Alellyx Apllied Genomics, em-
presa formada por seis pesquisadores
universitários (três da Unicamp, dois
da USP e um da Unesp) que se dedi-

cam a um negócio inédito no país:
o desenvolvimento de projetos de
biotecnologia voltados para a agro-
indústria. “Não vamos fazer produ-
tos, mas sim propriedade industri-
al”, esclarece o geneticista Paulo
Arruda, um dos sócios-fundadores
da empresa, que espera ter seus pri-
meiros resultados dentro de três
anos. A Votorantim decidiu apoiar
também os negócios da Scylla, em-
presa nascente que atua na área de
bioinformática e foi criada por ou-
tro pesquisador da Unicamp, João
Meidanis.

A presença, ainda que rara, do ca-
pital de risco nas atividades de ino-
vação demonstra o interesse de
outros atores no processo, além do
tripé governo-universidade-empre-
sa. Guilherme Plonski, diretor-pre-
sidente do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT), menciona as in-
cubadoras, as ONG’s e os investido-
res privados. “Precisamos consoli-
dar o conceito de trabalho em re-
de”, afirma. E dá como exemplo a

Petrobrás, que só chegou a seu estágio
atual de capacidade técnica graças ao
envolvimento em seus projetos de
universidades, institutos de pesquisa
e outros parceiros. “Os parceiros do
processo inovativo podem atingir, às
vezes, a ordem de dezenas”, calcula,
“mas para isso é preciso superar o
patamar da simples interação para al-
cançar o da coordenação”.

Para Plonski, o país oferece terreno
fértil para que a inovação seja intro-
duzida. “A empresa brasileira é inova-
dora”, assegura. “Basta ver que na
década de 90 ela foi capaz de acertar
bases e custos”. O desafio, segundo
Plonski, é dar o salto em direção à cul-
tura tecnológica. O que não se fará por
decreto, na opinião de João Batista
Burin, vice-presidente da Abimaq, en-
tidade nacional que congrega 4.500
empresas que exportam, anualmente,
cinco bilhões de dólares em máquinas
e equipamentos. “Não é a lei, mas a ne-
cessidade que vai trazer a inovação”,
diz Burin, ressoando o diretor da Fi-
esp, Cássio Jordão.
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