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Resumo

Muitas são as causas e fatores que afetam a atividade inovadora da indústria. No Brasil, parte
desse financiamento decorre de políticas  de incentivo ao Setor  privado oriundas  do Setor
público. Nesse sentido, o presente estudo analisa o financiamento por parte do setor público,
no período recente, que se estabelece entre 2000 a 2014. O parâmetro para a avaliação tratou
de dados acerca do financiamento público em P&D, bem como do crescimento de patentes e
de desenhos industriais depositados no INPI, além de dados da PINTEC acerca da indústria
em atividades inovativas, assim, pela análise dos dados e indicadores de inovação é possível
compreender se houve financiamento da inovação nos últimos anos.

Palavras-chave: inovação; políticas públicas; financiamento; Brasil; indústria. 

Abstract

Many are the causes and factors that affect the industry's innovative activity. In Brazil, part of
this financing comes from policies to encourage the private sector from the public sector. This
way,  the  present  study  analyzes  public  sector  financing  in  the  recent  period,  which  is
established between 2000 and 2014. The parameter for the evaluation used data about public
funding in R & D, as well as the growth of patents and industrial designs deposited at INPI, as
well  as  data  from PINTEC about  the  industry in  innovative  activities,  thus,  through data
analysis  and  innovation  indicators,  it  is  possible  to  understand  if  there  was  innovation
financing in recent years.
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INTRODUÇÃO

            No presente artigo é tratado a relação entre políticas públicas de financiamento e a

inovação no Brasil, para isso, foi analisado o financiamento por parte do setor público, no

período recente, que se estabelece entre 2000 a 2014. O parâmetro para a avaliação tratou de

dados acerca do financiamento público em P&D, bem como do crescimento de patentes e de

desenhos industriais  depositados  no INPI, além de dados da PINTEC acerca da indústria.

Trata-se  de  uma  análise  relevante  para  estar  em  discussão,  uma  vez  que,  como  ressalta

Barbosa, Diniz e Alencar (2016) para que seja viável um projeto inovador, há a necessidade

de se utilizar fontes de financiamento diferenciadas. Dessa forma, há meios alternativos para a

promoção da inovação, dentre eles, o incentivo fiscal, além de outras fontes de financiamento

público. 

            Além da introdução o presente artigo apresenta uma seção de objetivos do trabalho,

ademais, a seção de resultados e discussão, na qual se busca uma revisão de Literatura para

compreender o processo de evolução histórica da teoria da inovação e quais políticas públicas

o Brasil adotou nos últimos anos, bem como, uma seção metodológica, na qual se detalha as

fontes e bases de dados para a análise. Por fim, ao final dos resultados e discussão tem-se os

resultados encontrados, seguidos pelas considerações finais e as referências utilizadas, para o

embasamento teórico, na elaboração da pesquisa.

OBJETIVOS

            Estudos de autores como Mendonça (2005); Figueiredo (2005) apontam que há

incentivos  para  o  crescimento  de  Indicadores  concernentes  à  pesquisa  e  desenvolvimento

(P&D),  eles  têm  sido  extensivamente  usados  para  medir  a  capacidade  tecnológica  de

empresas, setores industriais e países. No entanto, as limitações fiscais do estado brasileiro

veem demonstrando  certo  declínio  ou  baixo  crescimento  desses  incentivos,  o  que  revela

fragilidade dos instrumentos de apoio à P&D e inovação (FIGUEIREDO, 2005). Desse modo,

o trabalho objetiva analisar o financiamento da inovação nos estados brasileiros no período

recente, que se estabelece entre 2000 a 2014.

METODOLOGIA

            Para análise do financiamento foram analisados os gastos do setor público no período

de 2000 a 2014, nesse sentido, a construção metodológica envolveu os seguintes componentes

necessários: quantitativos e qualitativos. Inicialmente houve um levantamento bibliográfico
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para  especificação  das  políticas  públicas  e  do  financiamento  para  a  inovação  no  Brasil,

referentes tanto ao suporte teórico e a literatura de apoio à análise. Além disso, foram obtidos

dados junto à  base de dados eletrônica  do IBGE: Pesquisa de  Inovação (PINTEC),  e  do

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA TEORIA DA INOVAÇÃO:

A inovação é  um tema que de  maneira  transversal  esteve  presente  em estudos  de

economistas clássicos, como Smith (1983), quando fala da divisão social do trabalho e a sua

capacidade  de  aumentar  a  produtividade,  ou  até  mesmo  de  Marx  (1984),  que  atribui  as

instituições sociais o poder de criar essas inovações a fim de atender aos interesses do capital

e  aumentar  a  sua  expansão.  Porém,  com  o  advento  da  revolução  marginalista,  e  da

microeconomia neoclássica, aspectos relacionados à inovação foram abandonados. Somente

com os estudos de Schumpeter (1934, 1942) que se procurou sistematizar os estudos sobre o

papel da inovação, principalmente no desenvolvimento econômico. Portanto, é fundamental

entender os princípios básicos, da teoria schumpeteriana acerca de como se dá esse processo.

Um dos aspectos inicias e, fundamentais, para entender o que é inovação, é diferencia-

la do conceito de invenção. Para Schumpeter (1934), a invenção é apenas a criação de um

novo objeto, sendo ou não relevante para o desenvolvimento econômico. Quanto à inovação,

se  refere  ao  processo  de  combinação  de  novas  mercadorias,  no  intuito  de  aumentar  a

eficiência de um produto anterior, ou criar um produto novo, assim, ele identifica basicamente

cinco formas de inovação: introdução de novos métodos de produção, inovação de produtos,

novas fontes de matérias  primas,  novos mercados  e inovação na organização empresarial.

Desta forma, o autor estabelece critérios acerca do modo de pensar a inovação.

Dentro da sua teoria Schumpeter (1934), destaca duas figuras importantes no processo

de inovação. A primeira é a figura do empresário inovador, responsável por impulsionar o

desenvolvimento através das novas combinações promovendo a criação e a inovação. Outro

agente central na visão dele, são as instituições bancárias responsáveis por fornecer o crédito

para financiar o empresário dentro do processo. Desse modo, o empresário inovador consegue

produzir  essas  novas  combinações  que  permitem-no criar  um produto  novo ou um novo

método, bem como conseguir ganhar lucros de monopólio com ele, à medida em que é o
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único  que  oferece  tal  mercadoria,  assim  obtendo  superlucros.  Dessa  forma  o  empresário

promove  o  desenvolvimento  econômico,  dado  que  outros  empresários  em  busca  de  se

beneficiarem desses lucros irão imita-lo, esse movimento ocorrerá até o momento em que os

superlucros são dívidas e a economia se estabeleça em um novo ponto de equilíbrio superior

ao anterior.

Um argumento que Ruttan (1959) define é que o conceito de inovação de Schumpeter

se assemelha ao de mudança técnica, semelhante a definição de Sollow (1957). Se entende

por mudança técnica a variação no produto decorrente de uma variação nos fatores, que pode

ser capital, trabalho ou terra. Entretanto, Schumpeter difere-se dos neoclássicos pelo fato de

não incluir capital como fator de produção e, de forma mais importante, ele acredita não ser

possível  medir  o  impacto  da  inovação  dentro  de  uma função  de  produção.  É  importante

ressaltar que Ruttan (1959) prefere combinar os conceitos de invenção e inovação, semelhante

ao proposto  por  Usher  (1955).  Outro termo fundamental  a  ser  ressaltado,  é  o  “progresso

técnico”,  que  para  Rosenberg  (1982)  pode  ser  compreendido  como  o  agrupamento  de

conhecimentos  que  possibilitam  tanto  um  aumento  na  quantidade  produzida  como  um

aumento  na  qualidade  do produto,  com recursos  limitados.  Esse aspecto  é  essencial  para

entender o desenvolvimento econômico. 

Ainda  dentro  da  teoria  de  Schumpeter,  existe  outro  conceito  importante:  o  de

destruição criadora, para Schumpeter (1942), o processo se dá à medida em que uma inovação

destrói o mercado de outra anterior, um exemplo seria as fitas sendo superadas pelos CD’s, e

estes últimos por aparelhos mp3. Mas como bem apontado por Usher (1955) e Ruttan (1957),

essa mudança não é radical, e sim ocorre gradualmente. 

Portanto, Schumpeter (1934) determina que uma economia para ser considerada ou

não avançada, necessita de um sistema que proporcione o surgimento de inovações. Desse

modo, é necessário um processo de inovação que estimule o desenvolvimento, uma vez que

ela promove um movimento de direcionamento dos sistemas produtivos em direção dos lucros

de  monopólio,  assim  levando  a  economia  para  um  novo  estágio  acima  da  fronteira  de

produção,  chegando  a  uma  peculiaridade  em  sua  teoria,  onde  ele  discorda  de  seus

contemporâneos  na  economia,  uma  vez  que  para  o  autor,  crescimento  econômico  e

desenvolvimento  econômico  não  são  sinônimos,  para  Schumpeter,  enquanto  o  primeiro
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resulta do aumento do emprego de fatores de produção, o segundo só ocorre em um contexto

de inovação quando é estabelecido um novo equilíbrio acima do anterior.

POLÍTICAS PÚBLICAS E INCENTIVOS FISCAIS À INOVAÇÃO:

           Acerca das políticas públicas voltadas ao incentivo a inovação, o Brasil vem evoluindo

significativamente ao longo das últimas quatro décadas. Entretanto, somente a partir do início

do século XXI, que de fato se intensificou o processo de estruturação de um grupo de leis que

visam incentivar o processo de inovação no País.

O País vem desde a década de 1940 criando instituições responsáveis por incentivar a

ciência e a inovação. Inicialmente, em 1947, houve a criação do Departamento de Ciência e

Tecnologia  Aeroespacial  (DCTA),  o  qual  possuiu  uma  importância  muito  grande  para  a

aviação brasileira à medida que se tornou um centro de ciência e tecnologia.  Outro órgão

importante,  criado  em  1951,  foi  o  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e

Tecnológico (CNPq), que é responsável por promover a pesquisa. Porém, apenas na segunda

metade  da década  de 1960 que houve um avanço significativo,  com a criação do Fundo

tecnológico (FUNTEC) e o Financiamentos de Máquinas e Equipamentos (FINAME), ambos

administrados pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, além

da criação da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP),  criada para institucionalizar  o

Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas, de 1965. Além disso, ainda na

década de 1960, foi criado o PED, Programa Estratégico de Desenvolvimento, que definiu a

política de ciência e tecnologia nacional, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico

e Tecnológico.

A respeito de instituições públicas voltadas para o incentivo à inovação, tem-se em

1982 a criação do órgão máximo na área, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), que

mais tarde se tornou Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), responsável pela

CNPq, FINEP e o Instituto Nacional de Tecnologia. Entretanto, devido a questões políticas

foi, em 2016, fundido com o Ministério da Comunicação, formando o Ministério da Ciência,

Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC).

Ademais,  dentro  do  conjunto  de  medidas  provenientes  do  setor  público  tem-se  o

Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas (PAPPE), criada em 2006, cujo objetivo é dar

apoio  financeiro  a  pesquisadores,  que  em parceria  direta  ou  não  com empresas,  estejam

envolvidos  na  criação  de  um  novo  produto  ou  processo.  Por  fim,  a  Política  de
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Desenvolvimento  Produtivo  (PDP),  estabelecida  em  2008,  a  qual  possuía  como  objetivo

central dar sustentação ao ciclo de expansão da economia brasileira. Mais recentemente, o

Governo centralizou esforços e empenhos no Plano Brasil Maior, que estabelece a política

industrial, tecnológica, de serviços e de comércio exterior para o período de 2011 a 2014.

FINANCIAMENTO DA INOVAÇÃO NO BRASIL: 

            A Pesquisa de Inovação (PINTEC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística  (IBGE)  é  realizada  a  cada  3  anos,  cobrindo  os  setores  da  indústria,  serviços,

eletricidade e gás. Seu objetivo é fazer um levantamento de informações para a construção de

indicadores  nacionais  sobre  as  atividades  de  inovação  empreendidas  pelas  empresas

brasileiras. (IBGE, 2018) para efeito desse estudo optou-se por uma série que se inicia no ano

de 2000 e vai até a pesquisa do ano de 2014 e pela utilização de dados disponíveis referentes à

indústria de transformação. A tabela 1 a seguir demonstra os principais resultados da Industria

de Transformação acerca de P&D:

Tabela  1 -  Estrutura de financiamento da indústria de transformação em atividades
inovativas, Brasil, 2003, 2005, 2008, 2011 e 2014:

Estrutura do financiamento (%)
Ano Das atividades de Pesquisa e

Desenvolvimento
Próprias De Terceiros

Total Privado Público
2000 87.97 12.03 3.83 8.20
2003 89.89 10.11 5.36 4.75
2005 92.48 7.52 1.24 6.27
2008 87.92 12.08 0.92 11.16
2011 85.25 14.75 4.13 12.22
2014 83.12 16.88 4.04 15.22
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PINTEC, 2000, 2003, 2005, 2008, 2011,2014.

            Com base nos dados pode-se analisar que, majoritariamente, o financiamento nas

atividades em P&D no período analisado para o Brasil, deu-se via o próprio orçamento das

industrias,  dentre o de terceiros,  o mais  baixo provem do setor privado, seguido do setor

público. Cabe ressaltar que após 2005 essa diferença se vê nítida, uma vez que o setor público

financia pelo menos cinco pontos percentuais a mais nestes anos. 

            A abordagem de Jaumotte e Pain (2005) demonstra que o financiamento direto do

governo permite que os subsídios públicos sejam direcionados para atividades pensado para
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oferecer os retornos sociais marginais mais altos das despesas de pesquisa. A respeito dos

dados  analisados  pode-se  depreender  que  o  país  vem  caminhando  para  um  aumento  de

incentivos, mas se tratando da indústria de transformação ele ainda é baixo. Dessa forma,

conforme  observa  Barbosa,  Diniz  e  Alencar  (2016) os  maiores  gastos  com  P&D  são

realizados por grandes empresas e, normalmente, caracterizados pelo autofinanciamento. 

            O autofinanciamento da Inovação representa um risco, uma vez que a ele está atrelada

certo  grau  de  incerteza,  desse  modo,  o  crescimento  do  financiamento  privado  e

principalmente público se mostram como uma solução eficaz de menores riscos de incerteza

para o crescimento da indústria. 

            Além disso, a Tabela 2, mostra, além da evolução dos gastos regionais em P&D, a

produção  de  conhecimento,  mensurado  pelo  número  de  artigos  publicados  em  revistas

indexadas, e o número de patentes e desenhos industriais depositados do Instituto Nacional de

Propriedade Industrial (INPI), no entanto no período de 2004 a 2010:

Tabela 2 -  Variação Percentual  do gasto do governo em P&D, do número de artigos
indexados  publicados  e  do número de  Patentes  Desenhos  Industriais  depositados  no
INPI de 2004 a 2010:

Região Gastos  em  P&D
Estadual

Depósitos  de
Patente  e  Desenho
Industrial

Artigos  indexados
publicados

Centro-Oeste 506,05% -3,98% 73,76%
Nordeste 100,21% 45,34% 78,21%
Norte 888,70% -3,20% 76,00%
Sudeste 132,90% -5,13% 35,71%
Sul 177,10% 3,00% 54,92%
Fonte: Barbosa, Diniz e Alencar (2016) a partir de dados do Lemte e do Banco Central

            Os dados mostram que houve de fato um aumento substancial dos gastos em P&D,

principalmente  na  região  Norte  seguido  pela  Centro-oeste,  além  disso,  a  produção  de

conhecimento representada pelos artigos indexados também expressou crescimento e melhora

em todas as regiões. No entanto, o número de patentes e desenhos industriais depositados no

INPI apenas apresentou crescimento expressivo na região Nordeste.

            Esse crescimento dos gastos em P&D e de produção de conhecimento segundo

demonstram os dados da PINTEC não possuem relação direta com o aumento da inovação,

assim,  segundo Rapini (2013) apud  Barbosa,  Diniz e Alencar  (2016)  há a necessidade de
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ocorrência de instrumentos de financiamento de forma a incentivar as empresas a inovarem,

além de intensificar as atividades de inovação daquelas que já inovam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

            Neste trabalho buscou-se analisar o financiamento da inovação nos estados brasileiros

no período recente, que se estabelece entre 2000 a 2014. Com base nos dados observou-se que

grande parte dos gastos com P&D, a propulsora para a inovação, bem como o número de

artigos  publicados  aumentaram.  Entretanto,  os  dados  da  PINTEC  revelam  que  o

financiamento  de  P&D  é  majoritariamente  interno.  Ou  seja,  os  gastos  públicos  não

influenciam  de  maneira  fundamental,  na  decisão  de  se  inovar,  embora  apresentem

crescimento no período analisado.
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