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Resumo: Trata da presença da multinacional no Brasil e seu papel na
capacitação tecnológica do país nos anos 90, abordando os aspectos da
transferência tecnológica dentro das empresas estrangeiras e a função dos centros
de P&D e desenvolvimento de inovações existentes nas filiais no Brasil. Analisa
também se estes formam bases autônomas de geração de inovações ou se são
simples centros de adaptação ao mercado local das tecnologias transferidas das
matrizes.
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Capítulo I. Introdução

A presença de multinacionais no Brasil é fenômeno antigo. Segundo relatório

da UNCTAD (1994), em 1977 as empresas multinacionais, ou suas filiais no

Brasil, já empregavam 14% da mão-de-obra da população economicamente

ativa do país. Segundo Singer (1996), quando do milagre brasileiro na

década de 70, assim como em outros países, sobretudo os em

desenvolvimento, o capital estrangeiro financiou a implantação de um novo

parque industrial destinado a abastecer os mercados dos países do primeiro

mundo. Este fato foi desencadeado, em parte, pelas diferenças de

produtividade e de custos da produção entre os países, onde os semi-

industrializados apresentavam vantagens comparativas que consistiam de

grande disponibilidade de mão-de-obra já treinada e condicionada ao

trabalho industrial e a custos menores que nos países desenvolvidos e o

acesso a matérias primas e recursos naturais mais baratos.

Hoje, 405 empresas transnacionais 1 das 500 maiores (SOBEET, 1999) se

encontram instaladas no Brasil e os fluxos recentes de Investimento Direto

Estrangeiro (IDE) que têm ingressado no país vêm elevando o grau de

internacionalização, hoje já próximo a 20% do Produto Interno Bruto (PIB)2.

O estoque de investimento estrangeiro no país somava, em fins de 1999,

US$ 164,1 bilhões, segundo a UNCTAD (2000), fato proporcionado, entre

outros motivos, pela estabilidade econômica. As privatizações no Brasil

1 Pelo termo "transnacional" entenda-se "multinacional", ou seja, uma empresa investidora
no estrangeiro, em um ou mais segmentos. A UNCTAD (2000) define a corporação
transnacional como empresa compreendendo a matriz (controladora) e suas filiais ou
subsidiárias no estrangeiro.

2 Em 1996, o Brasil (nono maior absorvedor mundial de investimento estrangeiro na época)
registrava US$108,4 bilhões em estoque de capital estrangeiro, segundo o relatório WIR
1999 da UNCTAD (1999), fazendo sua internacionalização alcançar 13,9% do PIB.
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foram, da mesma forma, importante atrativo ao capital estrangeiro, em

especial no período de 1995 a 1998, no primeiro governo de Fernando

Henrique Cardoso. No restante da América Latina, explicaram também as

transferências de propriedade em outros dois grandes países recebedores

de IDE: o México e, principalmente a Argentina (Gonçalves, 1999).

o IDE destinado à indústria também aumenta e amplia a capacidade

produtiva, conforme Calderón (2000), citando estudo da CEPAL - Comisión

Económica para América Latina y el Caribe, posto que metade dos fluxos

ingressados são de empresas que já operam no Brasil. Entretanto, aponta

Calderón, não há correlação entre o crescimento de IDE e o do PIB,

mostrando um escasso encadeamento com o crescimento industrial. A

produção de alta tecnologia tampouco tem vínculo com o resto da economia.

Em 2000, ingressaram US$ 33,5 bilhões" de IDE, valores brutos, no Brasil e,

de acordo com previsões da SOBEET (2000c), até o fim de 2001 deverão

ingressar US$ 25 bilhões" e, depois de concluídas as privatizações, o Brasil

deverá absorver pelo menos US$ 10 bilhões ao ano de investimento direto",

Segundo Almeida (1997), o Brasil, como grande receptor de IDE de

economias mais avançadas, tem necessidade de garantir um fluxo regular de

investimentos diretos, notadamente pelas pequenas e médias empresas

portadoras de tecnologia e criadoras de empregos locais (pelo efeito em

cadeia via subcontratação e licenciamento). As grandes empresas, segundo

ele, restringem o acesso à tecnologia com pouca utilização de mão-de-obra.

3 Volume recorde no país até o momento.

4 As estimativas da SOBEET para 2002 são de ingressos de US$ 23 bilhões.

5 Ainda que possa haver parcelas de investimento direto que na verdade sejam
investimentos de renda fixa, não se traduzindo então em investimento efetivo de longo
prazo, há informações sobre projetos em curso de investimento produtivos privados na
indústria e infra-estrutura sugerindo não ser, esse "desvio", significativo.
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Para acompanhar principalmente o mercado externo, as empresas

transnacionais instaladas nos países em desenvolvimento necessitam seguir

os padrões tecnológicos de seus concorrentes internacionais. Há, é evidente,

despesas em atividade de inovação e capacitação tecnológica, embora não

realizem atividades inovadoras strícto sensu em aquisição de tecnologia

externa.

Lall (1990) defende que, em se tratando de tecnologia, o que, de fato,

importa são os resultados alcançados com os componentes que integram o

pacote tecnológico e não a forma como foram obtidos, afinal a tecnologia não

se resume à "maquinaria" utilizada nas unidades produtivas e está presente,

também, nas práticas e processos administrativos:

"A tecnologia pode ser entendida como um conjunto de conhecimentos de
naturezas diversas aplicado à produção de bens e serviços e envolve tanto
aspectos materiais representados pelos equipamentos quanto as habilidades
para produzi-Ias e acioná-Ia bem com as atividades administrativas
decorrentes. A produção de tecnologia envolve etapas de pesquisa e
desenvolvimento experimental, engenharia de produção inicial e introdução
comercial."

Segundo estudo realizado por este autor na OeDE - Organização e

Cooperação para o Desenvolvimento Econômico (Lall, 1990), o tecido

industrial brasileiro, fundamentado na substituição das importações, foi

constituído através da implantação de filiais de multinacionais e importação

de maquinaria, o que dispensava qualquer esforço de criação de tecnologia

internamente. Só a partir de meados da década de 60 surgem os

laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), estabelecidos como

departamentos ou divisões das empresas. A consolidação do parque

industrial pressiona as empresas no sentido de substituírem a importação de

tecnologia, levando-as à criação dos seus próprios centros ou laboratórios de

P&D.
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A produção interna de tecnologia, de forma sistemática, é determinante do

desenvolvimento econômico e social de um país, pois é fonte de

competitividade estrutural e oportunidade de mudança das estruturas de

vantagens comparativas. (Andreassi, 1999). Independentemente do setor, do

país de origem e também do porte, os investimentos por parte das empresas

em sua capacitação tecnológica são o modo de garantia e expansão de seus

mercados, tornando-se assim, segundo Matesco (2000), a variável que faz a

diferença e tem maior visibilidade quando se trata de competição quer no

mercado local, quer no mercado internacional.

Pesquisa da SOBEET6, conduzida por Matesco (2000), aponta dificuldades

de mensuração das atividades empresariais de inovação e capacitação

tecnológica no setor produtivo, bem como de sua performance, dado o

tamanho do país, além da falta de informações sobre as empresas, até por

receio dos empresários sobre o real sigilo com que serão tratados os dados.

A pesquisa centrou na identificação e análise do perfil inovador das

transnacionais e avaliação das expectativas presentes e futuras dos

empresários quanto à necessidade de realização de atividade inovadora

como estratégia de competição nos mercados local e internacional.

(Matesco, 2000).

Com tais questões em foco, o objeto de estudo deste trabalho é a

transferência de tecnologia dentro das empresas de capital estrangeiro

instaladas no Brasil, tomando por base a pesquisa acima citada sobre

"Comportamento Tecnológico das Empresas Transnacionais em Operação

6 Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização
Econômica.
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no Brasil", realizada pela SOBEET e conduzida por Virene Roxo Matesco",

lançada em fins de fevereiro de 2000.

o volume de investimento direto ingressado no Brasil, assim como os

prognósticos para o futuro próximo, foi propiciado pelas estratégias das

empresas transnacionais que buscam ampliar seu campo de ação além dos

seus países de origem. Esse investimento direto vem acompanhado de alto

desenvolvimento tecnológico, com as novas tecnologias incorporadas nos

processos produtivos e administrativos. Por sua natureza, a

transnacionalidade reforça a proeza tecnológica em conseqüência das

transnacionais terem acesso a mais fontes efetivas de conhecimento e

expertise de tecnologias no exterior.

Uma das conclusões dessa pesquisa é que, ao contrário do que se

esperava, as empresas transnacionais investem em desenvolvimento de

tecnologia no Brasil. Em 1998, as empresas participantes da pesquisa

investiram quase US$ 1 bilhão em P&D, numa média de gasto em tecnologia

de 3,7% de seu faturamento, percentual comparável ao de países

desenvolvidos, atrás do Canadá (11,5%), Japão e Estados Unidos (4,8%) e

Alemanha (3,9%), segundo os dados do Departamento de Comércio do

Reino Unido em 1997 (apud Matesco, 2000).

A hipótese principal deste trabalho é que o resultado dos investimentos em

tecnologia das empresas transnacionais instaladas no Brasil, apesar do

significativo montante, não é uma inovação de produtos, stricto sensu, mas

sim uma adaptação, no Brasil, das tecnologias desenvolvidas em suas

7 A Profa. Ora. V. R. Matesco é professora e coordenadora de projetos no IBRE da
Fundação Getúlio Vargas/Rio de Janeiro e Diretora da SOBEET.
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matrizes e/ou outros grandes centros de P&D no exterior, a "troplcalízação'"

do produto. Essa "tropicalização" se dá, inclusive, em diversos níveis e/ou

estágios dos produtos. Seja no design de alguma peça, adaptado ao gosto

brasileiro, seja no processo produtivo, adaptado às condições e qualificações

de mão-de-obra treinada para a nova tecnologia, seja na composição de

algum produto de modo a adequá-lo ao uso de matéria prima local com vista

a obter resultados homogêneos aos da matriz e de outras filiais (Furtado,

2000).

Este trabalho está estruturado em seis capítulos. O atual, e primeiro,

introdutório, expõe o contexto e a importância do tema, assim como o

problema central a ser analisado. Os capítulos 11e 111referem-se à revisão

bibliográfica. O capítulo 11trata do investimento direto estrangeiro, IDE, e

procura fornecer visão panorâmica dos fluxos de investimentos no mundo,

em alguns países emergentes, a notar os da América Latina e da Ásia. Por

fim, enfoca o IDE no Brasil, comparando-o ao resto do mundo. O capítulo 111

conceitua diversos aspectos do desenvolvimento tecnológico e tece

considerações sobre o impacto tecnológico decorrente do capital estrangeiro.

Os capítulos IV e V dizem respeito à pesquisa que serve de base a este

trabalho. Enquanto o capítulo IV descreve os aspectos metodológicos

adotados na referida pesquisa, o capítulo V analisa parte dos seus

resultados, acrescidos de entrevistas com algumas das empresas que

constituíram a amostra, proporcionando assim uma leitura complementar. O

último capítulo, VI, apresenta as conclusões do presente estudo.

8 o neologismo "tropicalização" deve ser entendido como o processo de adaptação ao
mercado brasileiro (e regiões limítrofes, em certos casos) de inovações desenvolvidas no
exterior.
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Capítulo 11. O IDE e a presença das multinacionais no Brasil

o Critério utilizado pelo Banco Central' para Investimento Estrangeiro é a

soma dos investimentos diretos em moeda estrangeira, em moeda nacional,

as conversões de dívida em investimento e os investimentos em mercadorias

e bens (precificados pelo CIEF - Receita Federal) (SOBEET, 1997a; BACEN,

2001 a). O Banco central, no entanto, monitora seus dados com base nos de

investimentos diretos brutos", em moeda estrangeira e nas suas diferentes

modalidades somadas (moedas nacional e estrangeira, mercadorias,

conversão e reinvestimento de lucros).

O que realmente interessa ao trabalho são os investimentos diretos, seja

com recursos em reais reaplicados - os reinvestimentos de lucros - seja com

recursos em moeda estrangeira internalizados que se traduzam em

expansão física e modemízação". Certamente, como será visto mais tarde,

dada a sua magnitude, os processos de fusões e aquisições (F&A) são de

grande importância no processo neste boom de capital estrangeiro que

adentrou o Brasil a partir da segunda metade da década de 90, tão ou mais

importantes que os green fields investments ou investimentos novos, i.e., em

novas plantas. Nos países desenvolvidos, estes investimentos são,

praticamente, uma espécie em extinção e são quase exclusividade de países

em desenvolvimento como o Brasil (Laplane & Sarti, 1997). A SOBEET

1 Em seu primeiro número da Carta da SOBEET, a SOBEET (1997) menciona este critério
do Banco Central como sendo o que será utilizado pela Sociedade. A partir de 2001, o
Banco Central muda sua metodologia e passa a incluir os fluxos de dívidas intra-firma nos
ingressos de investimento estrangeiro o que tenderá a inflar esse item da conta de
transações correntes da Balança de Pagamentos.

2 Como indicador de IDE líquido, utiliza-se a somatória dos fluxos de investimento
tradicional, em conversão e em mercadoria, como proposto pelo Banco Central do Brasil
(Laplane & Sarti, 1997).

3 Os investimentos em bolsa não são o mote, dada a sua volatilidade.
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fornece igualmente, além de uma evolução histórica dos fluxos de capital que

ingressaram no país, uma de dados agregados por país de origem e por

setor de destino, permitindo uma análise temporal do movimento do

investimento setorial no Brasil. O Banco Central divulgou em 1998 os

resultados do Censo do Capital Estrangeiro onde estão contabilizados os

dados do estoque relativos a 31 de dezembro de 1995 e os fluxos

ingressados nos anos subsequentes. Apenas a partir de 2000, o BACEN

passou a divulgar mensalmente para o público em suas notas do setor

externo, um detalhamento destes fluxos de IDE, e com maior precisão: só

não estão sendo detalhados os fluxos de capital de longo prazo num

montante inferior a US$ 1 milhão",

Para uma panorâmica do investimento mundial, que será vista mais adiante

neste capítulo e de modo a permitir a comparação do Brasil num contexto

internacional, foi usado a UNCTAD como fonte. Este organismo entende por

fluxos de IDE, uma composição do capital social, lucros reinvestidos e

empréstimos intra-firmas.

A entrada do capital estrangeiro no Brasil, a partir da abertura econômica e

estabilização", tem importância crescente na reestruturação industrial e

''financia o crescimento e os desequilíbrios externos transitórios [...]

fornecendo recursos tecnológicos para a modernização organizacional e

produtiva, e garante acesso a canais de comércio internacional", segundo

Laplane & Sarti (1997, p. 143).

4 Até 1999, apenas os montantes superiores a US$ 10 milhões de fluxos de investimentos
estrangeiros que entravam no Brasil foram detalhados por país de origem e setor de destino.

5 Respectivamente, no início da década de 90 e em 1994, com os Planos Collor e Real.
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A abertura econômica, ao mesmo tempo, fez com que muitas empresas

nacionais não conseguissem atender as necessidades dos mercados interno

e externo, mas as permitiu procurar alternativas: passaram a se associar a

empresas estrangeiras. De fato, anteriormente estavam produzindo produtos

obsoletos e utilizavam tecnologias ultrapassadas e equipamentos que

ganhavam uma sobrevida no Brasil, assim como em outros países em

desenvolvimento, depois de ultrapassados em suas matrizes.

Essa parceria com as estrangeiras, não apenas amplia a capacidade

produtiva da empresa nacional, mas também é forma de obtenção de

tecnologia proporcionando algumas facilidades e vantagens para inserir seus

produtos no mercado internacional. Ainda, para as empresas estrangeiras,

sua entrada no Brasil mediante aquisição ou associação com uma nacional,

lhes confere um acesso imediato ao mercado nacional com a vantagem do

conhecimento do mercado local proporcionado pela empresa instalada, além

do baixo investimento inicial". Algumas empresas de determinados setores,

têm forte necessidade de acesso à tecnologia de ponta para sua

sobrevivência, e nesse aspecto, as F&A se tornam uma maneira viável de

obtenção da tecnologia, que pode ser considerado um ativo específico à

propriedade de outra empresa. Gonçalves (2000) comenta no entanto, que

para ter acesso a essa tecnologia de ponta, as formas preferenciais foram as

alianças estratégicas, as joint ventures e os acordos de cooperação. O

tamanho do mercado brasileiro e sua posição de liderança na América

Latina, como será visto mais adiante neste capítulo, contribuíram

decisivamente, juntamente com o Plano Real, para que o Brasil fosse

incorporado às estratégias mundiais das multinacionais. O número de

empresas estrangeiras com vistas inclusive para um mercado maior, que

envolve o Mercosul e América Latina se ampliou.

6 Em geral, as empresas adquiridas estão endividadas e terminam por trocar dívida cara no
país por uma mais barata no mercado internacional.
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Um estudo de Michalet (1997) sobre as estratégias das empresas

multi nacionais verifica que o fator de maior relevância quando procuram por

um país para investir é a existência de um mercado grande e dinâmico. Além

disso, aponta algumas razões fundamentais e estímulos para a realização de

IDE, dentre as quais, a existência de barreiras comerciais protecionistas no

país em questão, o corte de custos de produção pela redução de custos de

transporte (outro que mão-de-obra ou matéria-prima mais baratas), redução

dos custos administrativos com a sua internalização, extensão do ciclo de

vida dos produtos, a própria competição e vontade de manter e/ou aumentar

o market share e redução dos riscos pela diversificação geográfica. Outra

característica encontrada é que a produção da subsidiária é geralmente

destinada ao mercado local, tendo as exportações menor importância nas

estratégias dessas multinacionais.

Segundo a FIPE (1998), o Brasil tem atraído investidores estrangeiros

porque o país passou a reunir quatro qualidades ao longo da década, além

de maiores margens de lucro internas do que as existentes nos países de

origem desses investidores. São elas um mercado extenso", segurança

jurídica para o capital estrangeiro, estabilidade política e estabilidade da

moeda", "O Plano Real foi vitorioso quanto à sua capacidade de recolocar o

Brasil nos circuitos internacionais de financiamento e de investimento",

segundo a SOBEET (1999, p. 2). Esta Sociedade acrescenta que esse ciclo

de investimentos estrangeiros ainda em curso foi possibilitado pela ação de

três fatores: a abertura financeira que deu fluidez aos circuitos de

7 O tamanho do mercado brasileiro já existia, obviamente, mas passou a ser acessível ao
capital estrangeiro com a abertura do mercado nacional em 1990, a partir do Plano Collor.

8 Estas sim, passaram a se firmar, respectivamente, com o processo de redemocratização
do país que se coroou com a eleição direta do presidente em 1989, e com a estabilização
econômica a partir de 1994 com o Plano Real.
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financiamento e de remessas aos acionistas não-residentes; a estabilização

inflacionária, que permitiu às empresas estrangeiras redimensionarem o

potencial do mercado brasileiro e o amplo processo de privatização da infra-

estrutura que leiloou ativos de baixo risco comercial e alta taxa de retorno,

diminuindo o custo-Brasil.

Matesco & Hasenclever (2000) apontam que o desenvolvimento econômico

brasileiro só estaria assegurado com a descentralização dos investimentos

em atividades de P&D das multinacionais, uma vez que têm significado

crescente no país. Seria uma forma de ampliar a infra-estrutura científica e

tecnológica local, que até o início da década de 90 era, praticamente, de

responsabilidade do setor público através das universidades, órgãos

governamentais ou empresas estatais.

No período recente, as maiores aquisições no Brasil corresponderam às

empresas estatais, mas um grande número de empresas privadas nacionais

passaram a ter controle estrangeiro. As estrangeiras estão buscando nessas

operações de F&A seu reposicionamento no mercado, assim como o

industrial, redesenhando sua estrutura interna e remanejando suas

atividades no plano internacional. Dessa forma, continua Furtado (2000), as

novas unidades adquiridas passam a fazer parte das novas estruturas das

grandes empresas estrangeiras, e têm papel e funções produtivas integradas

às das corporações.

Furtado (2000) analisa ainda o que alguns chamam de terceira revolução

industrial e aponta que as transformações que ocorreram na indústria não

podem ser realmente comparadas às primeira e segunda revoluções

industriais. Desde a última, no fim do séc. XIX - início do XX , apareceram

empresas controladoras de recursos gigantescos e potenciais de

acumulação, desenvolvendo as funções produtiva, tecnológica, comercial,
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financeira, além de recursos humanos e uma implantação múltipla. Como

resultado, o autor, substitui o conceito de "revolução industrial e tecnológica"

nestes últimos 25 anos pelo conceito de "fagocitose tecnológica com

restauração da hegemonia". As mesmas 10 maiores empresas continuam as

mesmas, i.e., são empresas antigas. Estas empresas antigas nada mais são

que uma unidade centralizada com desenvolvimento internacionalizado, pois

seu mercado relevante é o mundial, mesmo que não estejam presentes

ainda em todos. São empresas mundiais no sentido de que "seus processos

produtivos são efetuados localmente apenas de forma parcial, mas

integrados numa escala que está muito além das dimensões de um país ou

de uma região." (Furtado, 2000 p. 28)

o restabelecimento do equilíbrio macroeconômico através da redução da

inflação e da recuperação das finanças públicas, é condição essencial à

reorientação dos fluxos de investimentos para o Brasil. Para Fritsch & Franco

(1991), a retomada dos fluxos de investimentos estrangeiros e a contribuição

das empresas estrangeiras na manutenção de bons resultados de

exportações no longo prazo podem ter papel importante no quadro de uma

estratégia de ajuste acompanhada de crescimento.

Laplane & Sarti (1997) contrapõem essa idéia quando analisam o déficit

comercial brasileiro. A contribuição das grandes empresas estrangeiras para

as exportações tem sido pequena em relação à participação nas vendas

totais. Estão voltadas essencialmente ao mercado doméstico e o do

Mercosul, não por não terem capacidade competitiva no exterior uma vez

que têm maior grau de flexibilidade para se inserirem no mercado

internacional", mas como forma de estratégia. O déficit cresce com relação

9 A atividade exportadora por parte das empresas estrangeiras na década de 80 foi mais
uma reação às condições adversas do mercado doméstico e aos estímulos cambiais e
fiscais vigentes do que uma efetiva internacionalização produtiva das filiais das localizadas
no Brasil (Laplane & Sarti, 1997).
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aos países de origem das controladoras do capital das principais empresas

estrangeiras instaladas no Brasil. São eles os Estados Unidos, Canadá,

Alemanha, França, Itália e Suécia, e boa parte do aumento das

importações'? é devida ao crescimento das importações de matérias-primas

e componentes para alguns setores, crescimento este possivelmente

atribu ível a um maior comércio intrafirma. É nestes setores basicamente que

se concentra o IDE, e a presença das empresas estrangeiras é elevada e

crescente.

11.1. Fluxos de IDE11 mundial

Em 1999, o volume de fluxos internacionais de investimentos diretos no

exterior atingiu US$ 800 bilhões, com um crescimento de 16,4% em relação

ao ano anterior (UNCTAD, 2000). Em 2000, estes fluxos devem ter chegado

em US$ 1,1 trilhão segundo os especialistas da UNCTAD. A segunda

metade dos anos 90 marca o início de uma curva ascendente dos fluxos

mundiais de capital estrangeiro de longo prazo, propiciado pelas estratégias

das empresas transnacionais que querem ampliar seu campo de ação para

além dos seus países de origem. Segundo a UNCTAD (2000), são cerca de

63 mil empresas transnacionais no mundo com 690 mil filiais, totalizando

vendas equivalentes a US$ 14 trilhões em 1999 e são responsáveis por 67%

do comércio internacional dadas as vantagens comparativas que apresentam

as multinacionais. Além disso, resulta que cerca de um terço do comércio

mundial se dá intra-firma. No Brasil, o lado exportador das empresas

estrangeiras se deu apenas com a mudança do regime cambial de janeiro de

10 As importações passaram de US$ 25,2 bilhões anuais em 1993, antes do plano Real, para
US$ 57,7 bilhões em 1998 (Furtado, 2000), o equivalente a uma taxa de crescimento de
25% a.a.

11 Investimento Direto Estrangeiro
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1999 que alterou as estratégias das empresas, antes voltadas apenas para

aumentar a sua participação no mercado interno, mas que continua, aliás, a

ser o grande foco estratégico.

A concentração dos investimentos diretos estrangeiros permanece nas

economias industrializadas, a União Européia (UE) sendo destaque como

principal e maior espaço econômico investidor e recebedor de capitais de

longo prazo já que grande parcela desses investimentos se dá dentro da

própria União Européia. Não se pode desprezar, no entanto, o peso isolado

dos investimentos realizados e recebidos por alguns dos países membros. O

Reino Unido investiu no mundo um volume de US$ 199 bilhões em 1999,

superando os US$ 151 bilhões dos Estados Unidos (SOBEET, 2000c). Este

país e o Japão reduziram sua parcela de investimentos realizados no mundo,

em razão do aumento significativo da parcela dos investimentos realizados

pela UE, ligado ao interesse crescente, juntamente com uma tentativa de

recuperar certo terreno, das empresas européias na chamada "nova

economia norte-americana". Os investimentos na Europa têm sido

favorecidos por um dólar forte e um euro desvalorizado.

Os movimentos do IDE total e das Fusões e Aquisições (F&A) totais

transfronteiras são semelhantes, mostrando uma forte aderência entre estas

duas curvas já que uma parcela significativa do IDE no mundo está

diretamente associada ao processo de F&A. Segundo Calderón (2000) em

estudo da CEPAL, 98% do IDE são relativos a F&A em países estrangeiros,

desse volume grande parcela ocorre nos países em desenvolvimento. O alto

volume das F&A mostra a preferência das empresas transnacionais em

adquirir empresas que possuem market-share nas economias locais ao invés

de partir do zero para realizar um novo investimento, o que é visto como uma

vantagem competitiva. No caso do Brasil, se destaca também o processo de
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privatização fortemente absorvedor de investimentos, como será visto mais

tarde.

Em 1999, o volume de F&A transfronteiras cresceu 35%, mais que o dobro

do crescimento do volume de IDE no mundo (SOBEET, 2000c). Dos US$

720 bilhões em F&A naquele ano, 89% foram realizados nos países

desenvolvidos, mostrando inclusive uma participação maior relativa ao ano

anterior. O restante foi efetuado nos países em desenvolvimento. No Brasil,

as F&A também têm forte impacto no IDE. O país apresenta uma posição de

destaque dentro do mundo em desenvolvimento no que diz respeito às F&A:

em 1999 sua participação foi de 12,5%, sendo que em 1998 chegou a mais

de um terço do IDE ingressad012(UNCTAD, 2000; SOBEET, 2000).

O relatório da UNCTAD (Oliveira, 2000) cita a constituição de um mercado

global de empresas, onde as aquisições têm grande prevalência, uma

participação superior a 80% dos fluxos mundiais. A América Latina é

vendedora líquida de US$ 12 bilhões, e o Brasil vendedor líquido em US$ 7,5

bilhões. O volume de venda de empresas brasileiras superou o volume de

compras por empresas brasileiras de empresas de outros países. O grande

movimento de aquisições se dá por parte de empresas européias ou

sediadas na Europa, adquirindo empresas de outras regiões, em particular

dos Estados Unidos.

A assertiva de que um investimento novo seja melhor que uma aquisição é

intuitiva pois há impacto sobre a capacidade produtiva (Oliveira, 2000). No

caso de uma aquisição há transferência de propriedade, diferentemente de

um investimento novo, o green fie/d investment, onde há geração de

emprego e aporte de nova tecnologia.

12 É certo que 1998 tenha sido um ano atípico pois em 1999, tanto a participação relativa
como o volume de fluxos destinados às F&A caem.
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Contudo, o fato do crescimento do IDE ocorrer em grande parte pelas

aquisições não implica em que o impacto sobre o emprego, tecnologia e

capacidade produtiva não seja significativo. Depois de efetuada, a aquisição

acarreta um aumento de investimento, de preparação e requalificação de

mão-de-obra, de transferência de novas técnicas gerenciais e novas

tecnologias. Em geral, há um processo de modernização muito grande,

especialmente quando a empresa doméstica não vinha sendo competitiva. É

verdade que no momento da sua entrada os green fields investments, ou

novos investimentos, parecem ser mais "benéficos", no médio prazo porém

podem equivaler às aquisições, as quais têm forte impacto sobre a estrutura

do mercado.

A compra de sua concorrente por uma subsidiária local no mercado nacional

pode ter efeito de concentração no mercado doméstico, podendo gerar

menos inovação tecnológica e menor capacidade de absorção de novos

investimentos, na medida em que se fecha o mercado para outros agentes.

Nesse caso, o relatório da UNCTAD (Oliveira, 2000) sugere a importância

da política dos países na defesa da concorrência, não uma política

meramente nacional, mas global, com uma regulação que também deveria

ser transnacional - acordos bilaterais e regionais, como os existentes na UE

e como existe em embrião no Mercosul.

Apesar da forte predominância dos países desenvolvidos na absorção e

concentração de mais de 90% dos fluxos mundiais de investimentos

realizados no exterior, os países em desenvolvimento também realizam

investimentos 13, mas primordialmente absorvem a maior parcela desses

13 Quase 9% do total em 1999 (a média dos anos precedentes era de 15%, exceto em 1998,
quando foi 5%). Essa participação decrescente nos investimentos realizados no mundo se
deve à queda brusca dos investimentos realizados pela Ásia emergente a partir de 1998.
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fluxos. A Ásia emergente e a América Latina absorveram mais investimentos,

nos anos 90, do que a Europa do Leste e outros países em desenvolvimento.

Para uma visão mais precisa do que tem acontecido no final dos anos 90,

registre-se que o Brasil continua em segundo lugar entre os emergentes,

tanto em termos de estoque como de fluxos anuais segundo a UNCTAD

(1999; 2000), depois da China e antes de Hong Kong. O estoque de IDE no

Brasil em 1999, comparado inclusive ao estoque de países industrializados,

o coloca em nono lugar, atrás de países como os Estados Unidos, Reino

Unido, Alemanha, Holanda, França, Bélgica e Canadá. A China ocupa o

terceiro lugar mundial como maior absorvedor de IDE na década.

11.2. IDE: América Latina versus Ásia emergente

Quando se olha o total dos investimentos diretos para os países em

desenvolvimento no WIR-2000 (UNCTAD, 2000), nota-se um crescimento de

15,2% em relação ao ano anterior chegando a US$ 230,4 bilhões em 1999. A

curva, como a dos investimentos diretos mundiais, também é ascendente e

tem relação com as estratégias das empresas transnacionais à procura de

melhor posicionamento nos países em desenvolvimento que por sua vez têm

adotado uma série de políticas de atração de investimentos diretos

estrangeiros. A participação dos países em desenvolvimento nos fluxos

mundiais caiu de 42% em 1997 para 26,6% em 1999, apesar do crescimento

em valores absolutos para estas regiões. Dentre elas, a Ásia em

desenvolvimento e o Pacífico continuam como os maiores recebedores de

IDE em 1999, o equivalente a US$ 105,6 bilhões.

Dentre os fluxos destinados a América Latina, a maior parcela dos fluxos

(mais de 60%) são absorvidos pelos países membros do Mercosul. O Brasil
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teve participação crescente na década de 90. Detalhada a América Latina, o

Brasil ocupa o primeiro lugar com US$ 31,5 bilhões, seguido da Argentina,

México e Chile, principais países recebedores da reqrao com,

respectivamente, US$ 23,2 bilhões, US$ 11,2 bilhões, US$ 9,2 bilhões em

1999 (UNCTAD, 2000). Comparativamente, os demais países têm uma

participação pequena, não só pelo tamanho de suas economias como por

uma certa instabilidade político-econômica que certamente afeta as decisões

de investimento por parte das empresas transnacionais.

Dentre os países em desenvolvimento que mais recebem investimentos, o

Brasil mantém, pelo sexto ano consecutivo, o segundo posto, sempre depois

da China, notório primeiro lugar. A Argentina, em 1999, foi a terceira

colocada, passando Hong Kong e México, mas em 2000 não deve ter

repetido o feito de atrair US$ 23 bilhões 14, voltando ao volume que

costumava receber anualmente (entre US$ 8 e 9 bilhões). Brasil, Argentina,

México e Chile recebem 70% do IDE que aportam na América Latina.

Comparando os fluxos de IDE absorvidos pela Ásia emergente e América

Latina, observa-se que a Ásia tem recebido volumes maiores. Essa diferença

vem diminuindo ao longo dos anos, indicando que a América Latina vem

suplantando a Ásia emergente como espaço de investimento de capital de

longo prazo no mundo e mostrando um crescimento de fluxos de IDE sem

precedentes. Em 1999, a América Latina recebeu US$ 90,5 bilhões contra

US$ 105,6 da Ásia, inclusive a China, o que significou um aumento dos

fluxos para essas regiões, com relação a 1998, de 22,6% e 9,4%,

respectivamente. Pelo quinto ano consecutivo, as entradas líquidas de IDE

na região contribuíram a financiar significativamente o déficit em conta

14 A Argentina teve um nível recorde de IDE em 1999 devido a compra da YPF -
Yacimientos Petrolíferos Fiscales pela espanhola Repsol. Além disto, a Argentina não
necessariamente deixa de ser atrativa no longo prazo pois, embora enfrente sérias
dificuldades econômicas, apresenta oportunidades de investimento.
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corrente da Balança de pagamentos. Ainda que o ingresso de US$ 57

bilhões em 2000, de acordo com estimativas da CEPAL (2000), tenha

significado um queda notória em relação ao registro excepcional de 1999, foi

similar à média dos ingressos no triênio 1996-1998.

A China é, desde 1994, o segundo entre os maiores países recebedores

mundiais de fluxos de capital de longo prazo, sempre atrás dos Estados

Unidos. Em 1999, no entanto, perdeu sua posição para o Reino Unido e

Suécia, caindo para o quarto maior recebedor de IDE, depois de ocupar o

terceiro lugar no ranking mundial em 1998. Se na análise desconsiderarmos

a China 15, os fluxos de IDE para a América Latina são maiores que os

destinados à Ásia emergente já desde 1997, chegando a uma diferença de

mais de US$ 25 bilhões em 2000.

A Espanha e Portugal parecem ter redescoberto a América Latina nos anos

90. Um dos fatores principais é que, além das afinidades "naturais" com a

região, como língua e cultura, é muito mais difícil para as empresas

espanholas e portuguesas concorrerem num mercado (que já era e vem se

tornando cada vez mais) competitivo como o europeu. Para essas empresas,

a América Latina, no mundo emergente, aparece como um porto seguro,

onde têm chance de concorrer no mercado local e/ou regional, isso é

demonstrado pelo volume dos investimentos e a participação intensa de

empresas daqueles dois países nos processos de privatização. Os Estados

Unidos, apesar de continuarem a ser os primeiros dentro desse processo,

são seguidos de perto por Portugal e principalmente pela Espanha. A

Alemanha, tradicional investidor no Brasil e durante muito tempo segundo

15 A contabilização dos dados estatísticos de IDE na China é bastante diferente da do Brasil,
sendo que cerca de dois terços dos investimentos recebidos por esse país são oriundos de
Cingapura e Hong Kong.
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maior investidor'" no país, praticamente não participa do processo de

privatização. A Argentina também teve as privatizações como mote de

atração de investimentos e, como o que acontece no Brasil, é um

investimento sem construção de nova capacidade produtiva.

Gonçalves (2000) analisa a revitalização do IDE na infra-estrutura econômica

dos países em desenvolvimento, incentivados pelos programas de

privatização. Estes proporcionam "ótimas oportunidades de investimentos

vinculados à compra de ativos reais a preços reduzidos e pelas expectativas

de lucros anormais associados a monopólios naturais em países com uma

institucional idade regulatória fraca". (p. 89).

11.3. Brasil

Num movimento semelhante ao da sua participação nos fluxos mundiais, a

parcela destinada ao Brasil dentro do IDE aplicado aos países em

desenvolvimento apresenta uma aparente estagnação, em torno de 14%. Em

verdade o país vinha assumindo parcelas crescentes desses investimentos

desde o começo da década de 90. Em 1999 sua participação nos fluxos

mundiais cai ao nível mais baixo, 3,6%, perdendo assim posição entre os

principais recebedores mundiais de investimentos, mas o volume em valores

absolutos sobe. Em 1999, embora esteja muito próximo da Holanda com

US$ 33,8 bilhões, os US$ 31,4 bilhões absorvidos pelo Brasil" lhe conferem

o sétimo lugar nesse ranking, quando em 1998 e 1997 ocupava,

respectivamente, o sexto e o quinto lugares no ranking mundial.

16 A Alemanha era responsável, no Censo de Capital Estrangeiro, por mais de 11% do
capital de longo prazo aqui no Brasil em 1995. Sua participação caiu para menos de 2% do
IDE total em 2000. O mesmo ocorre com o Japão.

17 O que representa um acréscimo de 10,2% em relação a 1998.

20



Até então, o Brasil vinha presenciando um crescimento exponencial do IDE

com sucessivos recordes. A sua evolução mostra um volume ingressado em

2000 de praticamente o mesmo montante de 1999 e uma projeção de,

segundo a SOBEET (2000c), US$ 25 bilhões para esse ano de 2001, não

devendo repetir de qualquer forma o desempenho de 1999 e 2000, uma vez

que as oportunidades de investimentos estão se esgotando e o processo de

privatização está acabando. Em outras palavras, após um estancamento em

2000, seguido de um plateau do montante absorvido, espera-se uma queda

no IDE destinado ao Brasil nos próximos anos. A tendência, então, é que os

fluxos anuais desse investimentos se estabilizem no longo prazo, mas em

volume superiores aos níveis percebidos nas décadas de 70 e 80. Na

década de 80, o fluxo de investimentos estrangeiros no Brasil havia caído

drasticamente, o que faz com que a retomada da capacidade de atração de

investimentos, na segunda metade da década de 90, das empresas já

instaladas e de novas empresas para o mercado brasileiro, contraste com a

situação anterior (Laplane & Sarti, 1997).

Em 1999, US$ 8,8 bilhões dos US$ 31,4 bilhões de IDE foram destinados às

privatizações. Em 1998, esse volume era de US$ 6,1 bilhões (total de US$

28,5 bilhões). De 1995 a 1999, as privatizações no processo de fusões

transfronteira foram responsáveis por 25% dos fluxos de IDE ingressados no

país (Gonçalves, 2000). Mantida a trajetória, o Brasil teve cerca de US$ 7,1

bilhões em 2000 associados a privatizações e US$ 26,4 bilhões referentes a

outros investimentos, ou seja, haveria um recorde de investimentos

associados a outras transações que não privatizações. O fator que substitui

as privatizações são as F&A, bastante elevadas, além de investimentos em

novas plantas, em parcela menor do que representa em outros países,

porém significativas.
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Dentro das privatizações, no acumulado de 1991 até 2000, a parcela do

capital nacional é de mais da metade. O capital estrangeiro representa pouco

mais de 47,5%(BNDES, 2001). A Espanha, principalmente, e Portugal têm

assumido uma postura mais agressiva, embora os Estados Unidos sejam os

mais tradicionais investidores nas privatizações. Nota-se também as

ausências da Alemanha, notório segundo lugar tradicional, dentro dos fluxos

de IDE no Brasil e que tem seus interesses voltados para a economia norte-

americana e do leste europeu; e do Japão que ainda se recupera de uma

crise que já dura uma década.

O Brasil está entre os dez primeiros países com maior volume de F&A de

posição vendedora (US$ 8 milhões) no primeiro semestre de 2000, ocupando

o nono lugar, antes do México e depois da Suécia e Finlândia. São 103

acordos de F&A de posição vendedora realizados, o que confere ao Brasil o

sexto lugar em número de acordos, logo depois da Alemanha que vem com

um volume de investimentos em F&A de US$ 209 milhões, e antes da

Espanha e outros países desenvolvidos. Vale observar que, dos países

emergentes, apenas aparecem o Brasil e México nos rankings de F&A, tanto

de posição vendedora quanto de posição compradora. Os dez maiores

países de posição compradora acabam sendo, de certa forma, os mesmos

maiores investidores no estrangeiro, vale dizer, Estados Unidos, Canadá e

UE, tanto em termos de valores das F&A, quanto em número de acordos.

Na estimativas da SOBEET, o investimento direto de 2000 foi maior do que o

esperado, principalmente em função da privatização do Banespa, cobrindo

de forma ampla os déficits em conta corrente no balanço de pagamentos

como vinha ocorrendo desde 1998. Em 2001, isto não deverá acontecer, o

IDE cobrindo apenas parte do déficit em conta corrente pressionado, aliás,

pela rigidez da conta de serviços.
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As estimativas de queda do IDE para 2001 se dão por causa da contração da

liquidez internacional para os países em desenvolvimento, somada a uma

possível retração dos investimentos europeus no mundo (dada a

desvalorização do euro), além do processo de privatizações que chega ao

fim e do esgotamento natural das oportunidades de investimento no Brasil.

Na distribuição por setor de atividades, a predominância do setor de serviços

é clara, concentrando mais de 75% dos fluxos de capital estrangeiro dos

últimos 5 anos, revelando o peso deste macro-setor no Brasil. Laplane &

Sarti (1997) ressaltam que as multinacionais têm investido na construção de

novas instalações e na ampliação e modernização das existentes. Cabe

observar, entretanto, que essas mudanças são setorialmente localizadas e

não caracterizam um quadro geral. Estes ingressos tendem a dinamizar um

setor que anteriormente tinha uma baixa produtividade, causando porém

algum impacto negativo nas contas externas devido ao fato de ser este um

setor essencialmente non-tradeable, e que não gera receita em dólar, ao

mesmo tempo em que demanda remessas de divisas.

Isso exige então, por parte dos investimentos destinados aos setores

exportadores (tanto das empresas nacionais como das estrangeiras), uma

estratégia de aumento das exportações de modo a compensar o efeito

negativo no balanço de pagamentos nos médio e longo prazos. Ora, o

volume que tem ido para o macro-setor da indústria também é muito grande

e, hoje, o estoque de capital estrangeiro na indústria é praticamente o dobro

do que era: foram US$ 20 bilhões em 5 anos gerando assim também

possibilidade de receita em divisas 18. Alguns setores, aliás, dobraram

18 A estrutura e composição do capital estrangeiro hoje, entre a indústria e o setor de
serviços, são as mesmas do PIB. Natural que isto aconteça pois o terciário é o setor que
mais cresce, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, acompanhando a evolução do PIB.
Importante notar, no entanto, que não há correlação entre os crescimentos do IDE e do PIB:
o encadeamento com o crescimento é escasso (Calderón, 2000).
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literalmente seu volume de estoque de capital estrangeiro, caso da indústria

de alimentação e automotiva, dentre outros. As empresas, sejam elas

nacionais ou transnacionais, necessitam estar atualizadas tecnologicamente

e gerencialmente para serem competitivas no mercado internacional, se

exportar fizer parte de sua estratégia.

Na pesquisa sobre capacitação tecnológica que será discutida, as empresas

transnacionais que integram a amostra têm, em sua maioria, como mote

estratégico, além de conquistar o mercado brasileiro, tornar-se plataforma

exportadora essencialmente dentro do Mercosul.
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Capítulo 111.A transferência de tecnologia

111.1. Aspectos conceituais

Antes de qualquer análise, é preciso definir exatamente o que se entende por

tecnologia, inovação e, consequentemente, por capacitação tecnológica das

empresas, tendo em vista as controvérsias relativas ao tema.

o conceito de tecnologia, em seu senso mais comum, pode ser usado como

um conjunto de técnicas e/ou equipamentos específicos, sendo utilizada para

execução de uma etapa específica de um processo, qualquer que seja ele.

Costuma ser diretamente associado, segundo Rosenthal & Moreira (1992), a

um conjunto de processos físicos que transformam inputs em outputs'
juntamente com os arranjos sociais que incluem os modos organizacionais e

métodos de procedimentos, estruturando as atividades envolvidas na

execução dessas transformações. É conjunto de conhecimentos que permite

criar bens de produção e está presente em cada etapa de cada um dos

diversos segmentos do sistema produtivo, caracterizado pelo tipo ou

natureza do produto gerado. É associado a suas expressões materiais,

enfatizando o aspecto do conhecimento aplicado à produção de coisas úteis

e de soluções de problemas.

No entanto, para esses autores, o conceito de tecnologia é "... antes de mais

nada conhecimento, e mais especificamente, conhecimento útil aplicado ou

aplicável às atividades humanas especialmente, porém não exclusivamente,

àquelas ligadas aos processos de produção, distribuição e utilização de bens

e serviços ...", além de propiciar um aumento quantitativo e/ou qualitativo dos

1 Pode-se entender inputs por intensidade em P&D, consistindo em recursos humanos e
recursos financeiros, e outputs por resultado de P&D, consistindo em patentes e projetos
finalizados. (Andreassi, 1999).
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resultados de tais atividades e processos. O conhecimento tecnológico está

integrado ao científico, porém não sem conhecimento teórico e experiências

práticas. A tecnologia, continuam Rosenthal & Moreira (op. cit., p.147), é

então "... um conjunto de unidades de conhecimento, tanto diretamente

práticas (relacionadas com problemas e dispositivos concretos) quanto

teóricas (mas aplicáveis na prática, ainda que não necessariamente já

aplicadas), know-how, métodos, procedimentos, experiências de sucessos e

fracassos, e também, naturalmente, dispositivos e equipamentos físicos."

Tanto mais incorporados conhecimento científico de ponta e/ou experiência

prática num bem ou serviço e mais complexas e sofisticadas suas

características e funções, tanto mais intensivo em tecnologia é esse bem ou

serviço. E tanto mais intensivo em tecnologia esse bem ou serviço, maiores

tendem a ser as exigências do processo, tanto em termos de tecnologia

materializada (equipamentos e bens físicos) como em tecnologia não-

materializada (nível de especialização dos recursos humanos envolvidos),

Rosenthal & Moreira (op. cit.).

A principal fonte dos produtos e processos de alta tecnologia é a elevada

densidade dos diferentes conhecimentos científicos avançados neles

materializados e incorporados. A qualificação profissional de todas as áreas

da empresa, função dos recursos humanos sobre os conhecimentos

científicos e técnicos em questão, também é de fundamental importância.

Esses aspectos se juntam à necessidade do mercado e mecanismos que as

captam, processam e as trazem aos centros de decisão da empresa, dizendo

respeito à atitude que estas têm e decisões que tomam em relação à

tecnologia. Geralmente, as fontes são externas e relacionadas ao ambiente

onde atuam.
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Os resultados das diferentes tecnologias como soluções para problemas

específicos são diversos e com diferentes níveis de eficácia e/ou eficiência.

Dentro de um mesmo mercado, as diferentes tecnologias podem ter

desempenhos distintos nas empresas onde são aplicadas. E é a introdução

de mudanças tecnológicas - as inovações tecnológicas - que constitui um

dos principais instrumentos de concorrência nos mercados.

Freeman (1974) conceituou a inovação tecnológica como envolvendo o

reconhecimento de uma necessidade ou mais precisamente, em termos

econômicos, um mercado potencial para um novo produto ou processo;

assim como o conhecimento tecnológico que já pode estar disponível ou

pode incluir informações tecnológicas e científicas novas, resultantes de uma

atividade de pesquisa originária.

Pode ser vista como a criação ou adoção de uma nova tecnologia, ou podem

ser apenas incrementais (aperfeiçoamento nos métodos de produção). A

geração de inovações se dá no nível da etapa da concepção. Introdução e

difusão de inovações tecnológicas parecem estar intimamente ligadas com

as características de mercado e dinamismo.

Rosenthal & Moreira (1992, p.155) definem inovação "... como um novo

conjunto de conhecimentos ao processo produtivo que resulta em um novo

produto, em alterações em algum atributo do produto antigo e/ou no grau de

aceitação do produto (novo, alterado ou antigo) pelo mercado, traduzindo-se,

em geral em uma elevação do nível de lucratividade e/ou da posição da

empresa nesse mercado.". Corresponde a uma mudança no conjunto de

tecnologias utilizadas pela empresa para a produção de um produto

específico ou não, novo layout, juntamente com a adoção de uma nova

forma de organização.
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Em conceituação semelhante a dos outros autores, Barbieri (1990) define a

inovação tecnológica como toda mudança numa dada tecnologia, com a

operacionalização de uma invenção, não sem requerer, no entanto, um

conhecimento prévio efetivo por parte da empresa. É o processo pelo qual as

concepções das invenções se transformam efetivamente em produtos e

processos novos ou modificados. É pela inovação que se introduz

efetivamente um novo produto ou processo ou aperfeiçoamento dos já

existentes. É a transformação de uma idéia tecnicamente viável em produtos

ou serviços até a sua aceitação comercial.

Os aperfeiçoamentos de produtos e processos, redução de custos, controle

de qualidade e expansão das linhas de produtos são impulsionados

basicamente por fatores concorrenciais, e o setor industrial está mais apto a

realizar e implantar inovações mais voltadas para questões de curto prazo

que exijam respostas rápidas ao mercado.

O mercado e a concorrência, efetivamente, podem acelerar, retardar e até

mesmo rejeitar uma dada invenção, de forma que ela se torne, ou não, uma

inovação, e é portanto fator condicionante. Esta invenção de um produto ou

processo pode se dar em qualquer etapa, implicar num produto ou processo

novo, ou no aperfeiçoamento de algo já existente, ou mesmo na correção de

alguns aspectos de uma inovação já introduzida no mercado.

Os manuais Frascati e Oslo (apud Barbieri, 1990 e Matesco, 2000),

elaborados pela OCDE, apresentam os conceitos de inovação e capacitação

tecnológica, resumem as atividades de Ciência e Tecnologia (C&T) em

algumas modalidades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D):

o As despesas em P&D são os gastos incorridos diretamente na geração

de conhecimentos tecnológicos novos para a empresa, a partir da
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resolução de problemas científicos e tecnológicos, tais como os gastos

com salários, encargos sociais, matérias primas, materiais de consumo,

comunicação e transportes, depreciação de investimentos em terrenos,

instalações e equipamentos.

o A pesquisa básica é o trabalho teórico ou experimental empreendido

primordialmente para a obtenção de uma nova compreensão dos

fundamentos subjacentes aos fenômenos e fatos observáveis, sem ter em

vista nenhum uso ou aplicação especfficos".

o A pesquisa aplicada é a investigação original concebida pelo interesse

em adquirir novos conhecímentos".

o O desenvolvimento experimental é o trabalho sistemático, delineado a

partir do conhecimento preexistente, visando à comprovação ou

demonstração da viabilidade técnica ou funcional de novos produtos,

processos, sistemas e serviços ou ainda no substancial aperfeiçoamento

dos dados já produzidos ou estabelecidos".

o A Capacitação Tecnológica (CTec) que inclui:

2 Por exemplo, o estudo da absorção da radiação eletromagnética por um cristal, com a
finalidade de se obter dados sobre a estrutura de seu anel de elétrons.

3 É, entretanto, dirigida em função de um fim ou objetivo prático específico como, por
exemplo, o estudo da absorção da radiação eletromagnética por um cristal sob condições
variáveis de temperatura, impurezas, concentração etc., com a finalidade de se obter certas
propriedades de detecção de radiação.

4 Envolve a formulação conceitual, o design, os testes alternativos, a concepção de
protótipos e a operação de plantas-piloto como, por exemplo, a preparação de um
dispositivo que use este material com a finalidade de se obter melhores detetares de
radiação do que os já existentes.
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./ As despesas com suporte e apoio tecnológico a P&O são gastos com

atividades que suportam a execução dos trabalhos de P&O, mas não

são propriamente despesas em p&05 .

./ As despesas com aquisição de tecnologia são gastos com contratos em

forma de raya/ties, assistência técnica, serviços técnicos especializados

e cooperação técnico-científica pagas no ano, a título de aquisição de

tecnologia .

./ As despesas com engenharia não-rotineira são gastos efetuados com

atividades de engenharia mais diretamente relacionadas ao processo

de inovação, envolvendo engenharia de novos produtos ou de

processo, ou mudanças orqanizacionais'',

o manual Oslo faz uma diferenciação, no entanto, entre a inovação

tecnológica, que considera como a introdução de um novo bem ou de um

novo método de produção, e a atividade inovativa que compreende as

etapas de P&O, a engenharia industrial, o início da produção, o marketing de

novos produtos, a aquisição de tecnologia tangível e intangível o design

relativos às especificações técnicas (Andreassi, 1999). O autor aponta ainda

que nem toda atividade inovativa resulta em inovação e a pesquisa básica,

por sua própria definição, não resulta diretamente em um projeto de

inovação. Além, disso algumas atividades inovativas desenvolvidas para

determinado projeto podem ser abortados antes de se tornarem efetivamente

uma inovação, ou seja, antes de sua introdução no mercado.

5 Por exemplo, o treinamento de pesquisadores, documentação técnica (biblioteca),
manutenção de equipamentos usados em P&D e registro de marcas e patentes.

6 Por exemplo, especificação e/ou projetos de ferramenta de novos produtos e processos
produtivos, programas de qualidade, implantação da ISO 9000, (re)arranjos de planta,
readaptação de mecanismos etc., excluindo-se aqui as atividades de engenharia de caráter
repetitivo e com baixo teor inovador.
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Barbieri (1990) vai além destes conceitos e aponta, para o desenvolvimento

de uma P&O profissionalizada, a necessidade de outras atividades como o

ensino em todos os níveis, a coleta de informações em diversas áreas como

a econômica, social, sobre o meio ambiente, recursos naturais e serviços de

engenharia em geral.

Outro aspecto importante a ser notado é que a inovação pode ser entendida

também como a introdução de uma nova solução para um produto ou

processo adotada por uma empresa, embora não seja pioneira, porque já

conhecida e implantada por outras empresas. O senso comum pode

entender esse processo como de imitação e não inovação, mas o que ocorre

é um processo de difusão e transferência de tecnoloqia", sem deixar de

considerar, além do ambiente de C&T, no qual o ramo industrial está

inserido, suas peculiaridades e até os tipos de inovação que estão sendo

implantados (novas, imitativas e adaptativas).

Os processos de inovação (P&O, serviços técnicos, e intensidade de

engenharia não-rotineira) se distinguem dos de difusão (intensidade de

aquisição tecnológica) apesar de haver correlação entre eles. A inovação diz

respeito ao desenvolvimento e comercialização de uma nova tecnologia e a

difusão que não é meramente a aquisição de uma tecnologia importada uma

vez que incorpora mudanças técnicas incrementais para um melhor

aproveitamento da tecnologia adquirida, implica na disponibilidade de

transferência desta nova tecnologia, acrescenta Andreassi (1997) citando

Bel! & Pavitt.

7 A transferência de tecnologia pode se dar de diversas formas, tais como, o licenciamento
de patentes, a aquisição de equipamentos ou outros materiais que incorporem as mudanças
tecnológicas, a contratação de serviços técnicos e a compra de informações técnicas.
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o processo de transferência de tecnologia se caracteriza pela assimilação

por parte de uma empresa, de conhecimentos produzidos em uma outra,

englobando todas as fases de um processo de produção daquela nova

tecnologia introduzida, independentemente da forma de acesso às fontes

externas de tecnoloqia", A empresa passa a ter o domínio da tecnologia que

não produziu. Assimilar esse conjunto de conhecimentos requer algum

esforço de aprendizado, mesmo que de caráter adaptativo",

Dentro de uma das possibilidades de transferência de tecnologia, Barbieri

(1990) aponta a aquisição como forma de eliminar etapas do processo de

inovação, evitando assim perda de tempo e de recursos na geração e

organização de conhecimentos já disponíveis. O autor continua explicando

que essa aquisição pode ser via comércio indireto, onde a tecnologia estaria

incorporada aos bens físicos (máquinas e equipamentos) adquiridos pela

empresa, ou via o comércio direto, onde a tecnologia explícita, não-

incorporada, é, em si, o objeto da transação, podendo ser patentes e

marcas", know-howou serviços técnicos.

A internalização das inovações, segundo Aurea & Galvão (1998), ocorre

normalmente sob três formas principais e interconjugadas, a forma

preponderante depende do estágio de desenvolvimento tecnológico em que

se encontra o país. A mais acessível, e muitas vezes única opção possível

B Bem como qualquer transação comercial que envolva componentes desta natureza.

9 O acesso a fontes externas, comércio de tecnologia, pode desencadear processos de
transferência de tecnologia (não são excludentes outras vias, como análise de
documentação tecnico-científica, cópia de produtos e equipamentos, contratação de técnicos
de outras empresas, espionagem industrial).

10 O BACEN (2001b) define patentes e marcas como direitos de propriedade industrial
presentes, também, no domínio da transferência de tecnologia, onde figuram mais
comumente como objetos de contratos de licença de uso/exploração, por meio dos quais o
detentor desses direitos (que pode ser um não-residente) é remunerado pela licenciada
brasileira por meio, geralmente, de royalties.
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às economias periféricas, é a importação de bens e serviços, onde há

importação de bens de capital que embutam um dado estado da arte

tecnológico. Do ponto de vista dos inovadores pioneiros, os efeitos dinâmicos

da inovação se diluem, facilitando o acesso dessas economias às

tecnologias embutidas. Esta forma de transferência amplia a capacidade de

inserção do país no comércio internacional dados certos fatores pré-

existentes como vantagens comparativas estáticas 11, além de fatores

conjunturais. A base técnico-científica existente permanece dissociada

destes processos do novo ambiente produtivo.

A tecnologia pode ser importada sob duas maneiras: as formais e as

informais. As formais, com contratos, em geral remunerados, podem ou não

estar e vir incorporados em equipamentos, de forma isolada ou em projetos.

As importações de tecnologia não incorporadas podem ser codificadas

(através de plantas, patentes e modelos) ou serem tácitas, o que supõe

então instruções interpessoais fornecidas por consultores, assistência

técnica e programas de formação entre outros. No seu modo informal, as

importações de tecnologia são os fluxos de conhecimento assegurados pela

difusão das publicações, ou outras diferentes formas de comunicação como

contatos diretos, visitas, conferências, observação, imitação e migração de

pessoal qualificado - aliás segundo Lall (1990), a maneira mais eficaz em

matéria de importação de tecnologia.

Uma outra forma, que se contrapõe àquela em que a tecnologia vem

embutida aos bens ou serviços, é a importação explícita de tecnologia. Esse

é um processo fundamentalmente diferente por pressupor um estágio de

desenvolvimento relativo e em alguns segmentos, permite incursões, mesmo

que limitadas, na fronteira tecnológica. A estrutura produtiva instalada e o

11 São elas o acesso a fontes de energia ou matéria prima baratas e/ou custo reduzido de
mão-de-obra, por exemplo.
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estágio de seu amadurecimento técnico, ou capacidade tecnológica, são

determinantes nos resultados. As ocorrências se dão via joint ventures com

firmas detentoras de uma tecnologia específica, licenciamento de patentes

ou o estabelecimento de contrato de transferência de tecnológica. Os limites

são o próprio conhecimento tecnológico das empresas pois, segundo os

autores (Aurea & Galvão, 1998), a relação mais explícita entre a base

técnico-científica da empresa e sua base produtiva pressupõe um processo

de aprendizado fomentado pelos recursos humanos, além de um esforço

autônomo de P&D. As possibilidade de resultados no desenvolvimento

tecnológico são expressivas, podendo, a rigor, superar os resultados

alcançados pelas próprias matrizes em alguns nicho localizados.

Por fim haveria o desenvolvimento autônomo de inovações, além de outras

formas de internalização, porém de dimensão complementar. O

desenvolvimento autônomo proporciona os benefícios das inovações

pioneiras, contudo envolvem risco e incerteza, dois elementos intrínsecos

deste processo de inovação. Os vínculos entre as bases tecnico-científica e

produtiva são grandes, com uma maior participação da comunidade

científica, são criadas novas formas de articulação dos segmentos

acadêmico e empresarial e novos padrões de financiamento das atividades

tecnológicas (Aurea & Galvão, 1998).

Algumas estratégias caracterizam a transferência tecnológica, entre elas

estão: a ofensiva que tem por objetivo a garantia de liderança técnica por

parte da empresa e, conseqüentemente, uma posição de monopólio por um

dado período possibilitado por seu pioneirismo; a estratégia defensiva, onde

as patentes objetivam basicamente debilitar esse monopólio e as empresas

entrarem nesse novo mercado; a estratégia imitativa, onde a empresa segue

as empresas líderes em tecnologia dentro daquele setor, não sem algum

atraso, conforme as circunstâncias em que se enquadrem a indústria, o país
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e a empresa isoladamente'". O próprio patenteamento de invenções é forte

estímulo de investimento em mudanças tecnológicas já que patente confere

a empresa uma situação de monopólio temporária garantido pelo Estado.

A tecnologia, enquanto soma dos conhecimentos utilizados por uma

sociedade num determinado período, é uma componente do ambiente

empresarial. Ao mesmo tempo, a tecnologia, vista como um conjunto de

conhecimento concretamente aplicados a produção e comercialização de

bens e serviços, é uma componente interna da empresa e pode ser alterada

por ela. As modificações tecnológicas introduzidas pelas empresas,

individualmente consideradas, alteram o ambiente geral e exigem resposta

das concorrentes capaz de assegurar a sua sobrevivência. A implementação

de uma estratégia depende da existência de recursos para serem

mobilizados pelas empresas.

Segundo La11 (1990), de maneira geral, se entende por capacitação

tecnológica o conjunto de competências necessárias em termos da

organização, gestão e técnicas para criar e explorar de maneira eficaz a

atividade industrial. Evidentemente a aquisição de um potencial tecnológico

passa por um amplo processo de aprendizado que consiste em organizar o

conhecimento e as atividades. Como diz o autor, "aprender a aprender" faz

parte do processo de desenvolvimento tecnológico. Uma das principais

consequências do avanço tecnológico é a necessidade de envolver-se com o

desenvolvimento tecnológico e manter uma capacidade de informação

técnica que permita seguir rapidamente as novidades exploradas por outras

empresas. Os avanços dependem das características do mercado onde as

empresas inovadoras estão atuando ou pretendem atuar.

12 Nesse caso, as empresas desfrutam de certas vantagens competitivas, tal como o
mercado cativo interno, se forem imitar a tecnologia do fornecedor, por exemplo.
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Para La11 (1990) a capacitação tecnológica não supõe a autonomia

tecnológica em sentido formal, também não exclui a especialização em uma

função tecnológica. Supõe, no entanto, um domínio das competências

tecnológicas necessárias dentro da indústria, qualquer que seja, além de um

poder de decisão de recorrer ao aporte do exterior.

Como ilustração da importância do capital humano dentro da empresa, uma

das conclusões a qual chegou Andreassi (1999) analisando quais os

indicadores que melhor distinguem as empresas mais inovadoras das menos

inovadoras, dentre as empresas brasileiras, aponta um grande fator

diferencial das empresas inovativas: o percentual de doutores, mestres e

graduados alocados a P&D em relação ao número de funcionários na

empresa".

A OCDE (Lall, 1990) utiliza o termo "capacitação" para designar o capital

físico e o capital humano, conjunto de competências adquiridas pela

experiência e a formação dentro da empresa e dos canais de ensino. Aponta

também que não há, de forma concreta, uma correlação entre o capital físico

(dado que a relação entre este e a produção não é uniforme entre as

indústrias) e os meios tecnológicos, de modo a permitir, na análise, uma

diminuição da importância legada ao papel do capital físico. Pode-se apenas

notar que, quando as capacitações tecnológicas são equivalentes, níveis

diferentes de investimento se traduzem em diferentes performances

industriais.

13 Outro indicador, porém de análise mais limitada é o percentual de projetos de inovação
finalizados em relação aos iniciados.
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111.2. O impacto tecnológico decorrente do IDE

A tecnologia, como um processo de conhecimento, é cumulativo e

irreversível e é fator determinante dos termos de comparação da

produtividade, padrão de vida e consequentemente da participação na

repartição do produto mundial entre os países. O contexto tecnológico de um

país é crítico para o seu desenvolvimento. Os investimentos em P&D são as

despesas industriais mais concentradas, particularmente em alguns países, e

muitas vezes em algumas empresas. Os grandes grupos industriais mundiais

têm invariavelmente despesas em P&D muito elevadas, a tecnologia sendo

elemento central de seu desenvolvimento (Chesnais, 1997).

Um outro parâmetro de comparação do potencial de resultado de um

empreendimento econômico de uma empresa é a sua competitividade no

mercado internacional que vai além do acesso a fontes de matérias primas

mais baratas ou mão-de-obra de mais baixo custo, pois o grau de

capacitação tecnológica da empresa, assim como a agilidade e rapidez de

operacionalizar as invenções em novos produtos e/ou processos, ou seja de

realizar inovações, é fundamental. De certa forma, a prova cabal da

capacitação industrial de um país é a competitividade das suas indústrias no

mercado internacional, ainda que o seu potencial tecnológico não seja

apenas a soma das competências tecnológicas de cada empresa 14. Além

disso, a capacidade de um país em criar ambiente de estímulo à inovação, é

a base de sua vantagem competitiva internacional. (Porter, apud Andreassi,

1999).

14 Pressupõe o espírito da empresa apta a conceber e implantar um novo projeto,
organizando os recursos necessários; as competências de gestão para organizar e
estruturar a empresa nos aspectos da própria organização, financiamento, comercialização e
de pessoal e as competências tecnológicas que devem assegurar as funções necessárias à
implantação do projeto, seu funcionamento e melhoria.

37



o desenvolvimento da capacitação tecnológica das empresas é fator

determinante do sucesso industrial e da aptidão de fazer frente às novas

tecnologias, pois é resultante do esforço e do investimento da própria

empresa, submetida que está a todas as influências dos fatores externos. O

novo paradigma de tecnologia, dada uma de suas características de não ser

facilmente maleável e de conhecimento perfeitamente adquirível (Vivarelli,

1995), vai além das medidas convencionais, como gastos em P&D ou

número de patentes registradas e conceitualiza a inovação e o conhecimento

como envolvendo a tecnologia de processo e produto, muito mais como a

organização em si e o conhecimento tácito.

A maneira mais comum de se medir o esforço tecnológico relativo de um

país consiste no cálculo do percentual das despesas em P&D em relação ao

PIS. Esse método pode no entanto, levar a conclusões errôneas uma vez

que esse esforço relativo tecnológico total pode não ter relação com as

despesas oficiais de P&D, além da própria variação das definições e

conceituações de P&D entre os países. Deve-se considerar também que

parte deste esforço em P&D, proporção aliás que também varia conforme o

país, não é destinada a indústria. Ou seja, a produtividade da P&D, em

termos de performance industrial, depende não somente do destino de sua

aplicação (se em setores produtivos ou não) mas também da origem de seu

financiamento (se provém do estado ou das próprias empresas). Outro modo

de medição consiste em determinar o número de patentes concedidas 15,

embora não seja também um indicador perfeito.

Aurea & Galvão (1998) apontam para a diferença de abordagem do conceito

de inovação existente entre os países desenvolvidos e os países

retardatários, uma vez que ela se volta, entre os desenvolvidos, para os

15 Segundo estudo da CCOE, Lall (1990) afirma que, em 1986, foram concedidas 346
patentes no Brasil, o equivalente a 9% das depositadas.
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conhecimentos tecnológicos disponíveis e analisa a difusão de tecnologias

sob a perspectiva dos inovadores originais e não da ótica e interesse dos

usuários finais na ponta desse mesmo processo. Assim, há forte

necessidade de enfocar a questão do acesso às inovações como foi feito

anteriormente. São alterações substanciais nos padrões técnicos e

organizacionais de produção das empresas, onde sejam vistas as mudanças

técnicas e/ou econômicas que podem representar oportunidades de

evolução tecnológica ou diminuição do gap tecnológico existente.

o impacto do progresso tecnológico não é uniforme dentro das indústrias.

Segundo relatório da UNCTAD, na maior parte dos países desenvolvidos e

recentemente industrializados, as atividades de maior potencial inovativo

cresceram mais do que as outras e as exportações cresceram mais

rapidamente que o total da produção e dentre eles, os produtos de alta

tecnologia embutidos. Apontam uma correlação entre as taxas de produção e

produção e de alta tecnologia e as exportações. A inovação do processo

pode cortar drasticamente os custos de produção, enquanto a inovação de

produto pode estimular o consumo e, via aumento da renda, a demanda

estar mais diferenciada - o que incita as futuras inovações.

A concorrência e o meio exterior, segundo Lall (1990), se tornam um dos

determinantes maiores do desenvolvimento da capacitação tecnológica das

empresas. Quanto mais acirrada a concorrência, seja no mercado interno ou

internacional, maior o estímulo à aquisição de um domínio tecnológico,

redução de custos e adaptação dos produtos em função das necessidades

do mercado. Mas se o domínio tecnológico de base e as competências para

o desenvolvimento inovador, portanto de maior risco, forem insuficientes, a

concorrência internacional pode arrebatar o mercado. As estratégias das

empresas voltadas para as exportações suscitam um processo de
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aprendizado tecnológico mais rápido e eficaz 16. Os esforços de inovação são

em geral mais intensos nos países voltados para as exportações, caso do

Brasil neste momento, que tenta elevar os níveis de suas exportações com

vistas à diminuição do déficit e até à geração de superávit em sua balança

comercial. As empresas procuram assimilar rapidamente as técnicas de

produção e as modificam apenas em função do mercado.

Os parâmetros da competição, diante da mudança tecnológica rápida, da

diminuição do espaço econômico e da intensificação da competição do

mercado internacional, mudam com a natureza do processo inovativo e a

organização da produção. A possibilidade de permanecer competitivos em

algumas atividades tradicionais baseado num baixo custo de mão-de-obra,

fazendo produtos homogêneos ainda subsiste, mas na maioria das

atividades modernas, a competitividade gera nova e rápida inovação dos

produtos e processos, e maior flexibilidade, além de uma rede de trabalho

mais integrada. As empresas líderes da mudança tecnológica (na maioria,

transnacionais), num movimento de integração de seus sistemas de

produção com as regiões onde estão instaladas, estão evoluindo com novas

estratégias e mudando seus bens tecnológicos ao redor do mundo para

encaixá-los a fatores imóveis e engendrar novas alianças e reorganizar suas

relações de produção, independentemente de pesados investimentos em

inovação. As filiais no estrangeiro, assim como suas matrizes, se situam na

linha de frente das novas técnicas gerenciais e organizacionais, qualidade de

gerenciamento e métodos de treinamento e marketing.

16 Da mesma forma como uma melhor exploração das competências adquiridas são
suscitadas no caso de estratégias baseadas na substituição das importações. Nesses casos,
os esforços podem ser mais lentos por causa da ausência da concorrência local, ou por
estarem mais dispersos, já que o acesso aos equipamentos de capital pode ser mais
limitado.
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Geralmente, os países industrializados tencionam ultrapassar as fronteiras

inovativas, melhorando seus "sistemas nacionais de inovação". Os países

em desenvolvimento, por sua vez, se voltam mais para a adaptação das

tecnologias já existentes. Cabe notar que empresas de alguns países

emergentes estão entre as empresas inovadoras, especialmente em áreas

onde há nichos de oportunidades (como a biotecnologia, tecnologia de

informação ou novas áreas de indústrias de serviços). Em cada caso, citado

pelo relatório da UNCTAD, o país precisou lidar com a competitividade e

mudar seus fluxos de conhecimento e fatores produtivos, mudando o

enfoque que se dava ao tema há algumas décadas. De início, o senso

comum pensa a transferência e difusão de tecnologia como fenômenos

simples, tendo como necessidade primeira, o investimento físico. Conforme

mencionado anteriormente, as tecnologias eram transferidas embutidas em

novos equipamentos ou patentes com uma eficiência limitada ao estado em

que foram importadas, assumindo-se que os países recebiam passivamente

a tecnologia do estrangeiro, apenas desenvolvendo-as, sem, no entanto,

usá-Ias diferentemente do seu modo original. Não se pode generalizar as

estratégias de avanços tecnológicos nos países em desenvolvimento, mas

se ignorava como eles agiam com as tecnologias importadas, por terem suas

atenções voltadas para o modo como eram transferidas e consequentemente

suas deficiências na sua adaptação.

A importação e domínio da tecnologia requerem geralmente habilidades,

informações, redes de trabalho, e até crédito, que nem sempre estão

disponíveis para as empresas que devem interagir com outros agentes, além

das mudanças institucionais engendradas. A difusão de tecnologia, mesmo

em países industrializados, coloca desafios e para os países em

desenvolvimento as dificuldades são ainda maiores. A construção de novas

capacidades é crítica para o desenvolvimento tecnológico no cenário

competitivo emergente global, mesmo para os países não inovadores.
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Usando o gasto em P&D como indicador, um pequeno número de empresas

domina P&D nos países industrializados 17. O domínio de uma tecnologia não

é tarefa única, mas contínua, um processo que requer contínuo upgrading da

própria capacidade tecnológica e aprofundamento de todo tipo de capital

intelectual para permanecerem competitivos, assim como redes de suporte e

instituições.

O domínio do processo e/ou da produção implicam numa série de

competências como a otimização, adaptação e melhoria do processo de um

dado produto, a manutenção dos equipamentos, redução de custos gerados

pelas modificações implantadas, prolongamento da vida útil e das funções

dos equipamentos e até a inovação "maior". Lall (1990) vê a necessidade de

três funções técnicas básicas e são elas a engenharia de processos, a de

produtos e o estabelecimento de ligações intra-firmas.

Dentro do processo produtivo, a inovação abrange a capacidade de pesquisa

e de imitação das novas tecnologias provenientes do exterior juntamente

com a capacidade de criação necessária para conceber e desenvolver novos

processos dentro da empresa. A aquisição de uma nova tecnologia, mais

rápida como operação, envolve também menos risco que a inovação gerada

dentro da empresa, mas pode não apresentar os resultados esperados, nem

ser maximizada, se a empresa compradora não tiver, já previamente dentro

da própria organização, um nível elevado das competências técnicas

necessárias.

A engenharia do produto, por sua vez, engloba o domínio dos diferentes

elementos da concepção do produto, além das inovações "maiores". Devido

ao usual e elevado gasto incorrido nas atividades de P&D de ponta, também

17 Segundo relatório da UNCTAD (1999), os países pequenos da Europa são mais
internacionalizados do que os grandes, determinado pelo número de patentes nas filiais.
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demoradas e complexas, uma empresa capaz tecnologicamente, num país

em desenvolvimento, pode decidir não desenvolver estas capacidades

técnicas específicas. As empresas deveriam desenvolver as capacidades

requisitadas de modo a acompanhar o progresso dos novos produtos

licenciados - o que é tão difícil quanto inovar por si só - para poder

acompanhar o mercado internacional.

o estabelecimento de relações entre as empresas é competência essencial

para a transferência de tecnologia de uma empresa para outra

(fornecedores, compradores ou concorrentes) e de infra-estrutura científica e

tecnológica para um setor industrial. São laços estabelecidos e mantidos

com certa dificuldade, mas indispensáveis ao reforço do desenvolvimento da

estrutura industrial, assim como na difusão da tecnologia. É preciso perceber

quem são os fornecedores potenciais e muni-los da mesma forma com a

competência técnica e outras formas de suporte necessárias, particularmente

nos países em desenvolvimento, assim estes colaboram com os

compradores de tecnologia, desde a concepção até a definição da

performance do produto. Os técnicos, com formação especializada, devem

ser capazes de transferir seu conhecimento e sevoir-teire, resolver

problemas dos fornecedores e administrar os projetos de P&D. Esta relação

tanto mais se faz necessária quanto mais evolui a complexidade da

tecnologia. De qualquer forma, as empresas se utilizam das suas

competências disponíveis para dominar uma tecnologia e fazer as

adaptações necessárias de modo a maximizar sua produção.

A capacidade inovativa local é a principal determinante da P&D inovativo, em

contraposição à inovação adaptativa. A competitividade e as mudanças

técnicas estão forçando as transnacionais de todos os países a procurarem

e usarem fontes de informações e excelência de pesquisa. Os sistemas

nacionais de inovação são inaptos a prover a gama inteira de suporte
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requerido. Por causa da importância dos sistemas de inovação local,

praticamente a totalidade das filiais das multinacionais que se dedicam à

P&D inovativo está em países industrializados. Os países em

desenvolvimento acabam atraindo apenas porções marginais de pesquisa

das filiais das transnacionais, e muitas delas relativas à produção, à

adaptação e ao suporte técnico mais do que à inovação no seu sentido de

geração de novos produtos e processos. Mesmo assim, segundo relatório da

UNCTAD (1999), as transnacionais mais recentemente passaram a alocar

alguns de seus centros de P&D estratégicos em alguns países em

desenvolvimento que, evidentemente, possuem o ambiente inovativo

necessário.

A transferência de tecnologia envolve a transferência de bens físicos (bens

de capital) e de conhecimento tácito, aspecto mais importante além da

aquisição de novas habilidades e capacitação técnica 18 e organizacional. O

custo da transferência (20% a 60% do total do custo do projeto) será tanto

mais substancial quanto maior for a distância tecnológica ou diferenças de

especialização tecnológica, cultura organizacional, níveis de habilidades

entre o comprador e o fornecedor da tecnologia. A subjetividade na

preclficação'", pelas partes, depende, nas mesmas condições de

informações, de suas posições no mercado, expectativas e capacidades

tecnológicas.

Os benefícios também apresentam dificuldades de medição, já que no curto

prazo, há um aumento da produtividade, novos produtos e custos mais

baixos, enquanto os resultados do longo prazo dependem do aprendizado

18 Outras adaptações técnicas podem ser necessárias com a implementação da tecnologia.

19 A venda propriamente dita pode se dar sob diversas formas, com compromissos diversos
para com a transferência do conhecimento e das habilidades ao longo do tempo.
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tecnológico e da capacidade de aprofundamento e desenvolvimento próprios

da empresa. De modo indireto, há difusão desta tecnologia no restante do

país através de outras empresas e instituições. Um setor considerado como

grande difuso r de tecnologia é o de bens de capital.

As transnacionais são líderes usuais em inovação de suas respectivas

indústrias e transferem tecnologia para suas filiais no estrangeiro, via

internalização, de seus sistemas de produção; ou para outras empresas, via

externalização, através licenciamentos, joint ventures minoritárias,

tranchising, alianças estratégicas e venda de bens de capital, assistência

técnica ou subcontratação de equipamentos de manufatura originais. Não

são as únicas em prover tecnologia externalizada, mas fornecem pacotes

inteiros que incluem desde a tecnologia em si, até o gerenciamento,

marketing e suporte à operacionalização da inovação adquirida. Quando se

trata de internalização, a transferência para as filiais se caracteriza pelo IDE

de modo a preservar a transnacional, consequentemente dificulta qualquer

termo de medição e comparação de montantes de tecnologia transferida,

Uma das maneiras é o pagamento de roya/ties e licenças, cuja parcela

substancial é, aliás, realizada intra-firma.

o IDE, como modo de transferência de tecnologia internalizada, pode ser

bastante dispendioso para a multinacional num primeiro momento, mas as

tecnologias mais valorizadas, no entanto, não são passíveis de serem

licenciadas. Pode favorecer o acesso a um mercado de exportação, uma vez

que a empresa que recebeu tal tecnologia se coloca nos mesmos níveis

tecnológicos de suas concorrentes, às vezes até com vantagens

competitivas como custos de mão-de-obra e/ou de matéria prima mais

baixos. Permite também o acesso à marca, o que não é disponibilizado na

aquisição da tecnologia, além de uma maior rapidez e agilidade no decorrer
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do processo de inovação, fundamental para as empresas instaladas nos

países hospedeiros com maior gap tecnológico.

o modo de transferência de uma tecnologia envolve desde a sua natureza e

características até a capacitação do comprador e as políticas de governo

vigentes no país da empresa compradora, ao mesmo tempo em que a

natureza da tecnologia ou do processo transferido reflete as próprias

condições do país da empresa compradora (como o padrão e níveis de

salários, das habilidades presentes nos recursos humanos, o tamanho da

empresa e escala, a capacitação dos seus fornecedores) além das próprias

motivações da multinacional. De modo geral, as tecnologias que são

transferidas pelas multinacionais para suas filiais no estrangeiro são mais

modernas e produtivas do que as existentes in loco, especialmente se estas

filiais estão economias em transição ou em desenvolvimento. Segundo o

relatório da UNCTAD (1999), os países desenvolvidos têm recebido

tecnologias e funções mais complexas enquanto que os menos

desenvolvidos e em transição têm recebido tecnologias e processos mais

simples.

As técnicas transferidas e desenvolvidas nas filiais instaladas no estrangeiro

estão inseridas e adaptadas às capacitações locais e exploram as vantagens

competitivas existentes do país hospedeiro. Existe, porém, se essa economia

não fortalecer suas capacidades tecnológicas, um grande risco dessa

vantagem permanecer estática. As multinacionais podem controlar e

restringir o acesso a algumas tecnologia por parte de algumas de suas filiais

espalhadas no estrangeiro de modo a minimizar a concorrência entre elas,

podendo frear, em alguns casos, o upgrading de tecnologia de uma

subsidiária com o objetivo de mantê-Ia alinhada à capacidade local. Pode

também investir insuficientemente em treinamento e P&D, de acordo com

sua estratégia global.
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Nos países em desenvolvimento, de qualquer sorte, o domínio das

competências necessárias para estabelecer e fazer funcionar uma atividade

industrial exige esforços consideráveis. O mesmo ocorre no caso da

adaptação e melhoria de uma tecnologia importada. Em casos de

insuficiência e inadequação dos esforços, os resultados não são

evidentemente os almejados. Nesse contexto, o potencial e o progresso

tecnológico de um país, ou o seu aprendizado, no sentido comum, não

podem ser assimilados à inovação.

Lall (1990) define o domínio tecnológico como sendo a acumulação das

qualificações e dos meios necessários para se utilizar uma tecnologia de

modo eficaz. Distingue a inovação "menor" da "maior", onde a primeira

corresponde às adaptações e melhorias que aumentam a produtividade de

uma dada tecnologia já existente. A inovação "maior" corresponde a uma

atividade que tem por auge o lançamento de novos produtos e/ou processos

de produção, apresentando vantagens óbvias.

No que diz respeito aos países em desenvolvimento, é perfeitamente

possível o acesso a essas inovações originadas em sua maioria nos países

industrializados. As inovações não são necessariamente fruto da

transferência tecnológica, além de nem todas apresentarem vantagens para

uma determinada indústria. No entanto, qualquer que seja o grau de

elaboração e sofisticação da tecnologia, para sua transferência e, em

particular, para sua implantação, para que haja resultados, são

imprescindíveis esforços da parte de quem a utiliza. Exige, de certa forma,

uma capacidade de inovação além das atividades usuais de P&D. Em outras

palavras, para a assimilação, ou mesmo a imitação, de uma tecnologia mais

elaborada ou mais complexa faz-se necessária a capacidade de inovação,

independente da parte que a adquire, mesmo menos sofisticada do que a do
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país ou empresa fornecedora da tecnologia. A ausência das competências

locais faz normalmente com que os projetos se atrasem, além de elevarem

seu custo.

As importações de tecnologia, sob certos aspectos, concorrem de modo

determinante com o processo de desenvolvimento, mas a dependência

excessiva em relação à tecnologia estrangeira, sobretudo sob formas que

não exigem uma base local de conhecimentos técnicos, ameaça tornar-se, a

longo prazo, prejudicial ao potencial tecnológico do país. O volume e o tipo

de tecnologia que devem ser importados dependem do tamanho, do nível de

desenvolvimento industrial e dos recursos em capital humano do país em

questão.

A estratégia de desenvolvimento das exportações parece ser um elemento

potencializador do desenvolvimento industrial e tecnológico. Os estímulos

favorecem um aprendizado tecnológico rápido e vigoroso. No entanto,

privilegiar as exportações unicamente não é suficiente para assegurar um

aprofundamento das capacitações tecnológicas ou um crescimento rápido. A

oferta crescente de mão-de-obra qualificada necessita de um aprendizado

árduo e de intervenções para criar instituições capazes de remediar as falhas

de mercado. Mal levada e sem outros elementos, uma estratégia voltada

apenas para as exportações pode resultar em uma especialização estática

no fundo da escala tecnológica.

O desenvolvimento do capital humano é outro elemento essencial, dentro do

desenvolvimento tecnológico, cuja importância aumenta conforme a

complexidade da tecnologia. Mesmo as tecnologias consideradas fáceis

necessitam de competências específicas para se tornarem eficazes e

fazerem face à concorrência mundial. Os maiores riscos acabam consistindo
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no fato das empresas estarem propensas a investir menos nos momentos

em que não percebam segurança para tirar partido da formação.

A estratégia tecnológica toma importância à medida que as tecnologias

industriais se desenvolvem. Num primeiro momento, quando a tecnologia

importada é relativamente simples, uma associação de incentivos comerciais

e de mão-de-obra qualificada pode ser suficiente para a utilização da

tecnologia. À medida que elas se tornam mais elaboradas, complexas e

diversificadas (supondo que a formação técnica se desenvolva de forma

paralela), serão necessárias medidas específicas e criações de instituições

que assegurem, entre outros aspectos, importação de tecnologia estrangeira

que continue eficaz e rentável; intensificação dos esforços locais buscando

dominar e melhorar as tecnologias exístentes'"; difusão que seja assegurada

ao tecido industrial, via redes de relações; infra-estrutura de tecnologia que

sustente os esforços privados e seja adequada às normas, ensaios, pesquisa

fundamental; e a existência de agentes especializados que criem e difundam

a tecnologia.

As considerações acima dizem respeito aos países em desenvolvimento

como um todo, englobando na análise, não apenas as estratégias das

transnacionais dentro do país mas também das empresas domésticas, junto

de um política de desenvolvimento tecnológico do estado. De modo mais

preciso, Cantwell & Janne (1999) orientaram um estudo para a análise do

impacto específico das multinacionais nas locações e características de suas

capacidades inovatórias dentro das fronteiras da Europa ocidental e as

implicações do seu potencial de acesso, transferência e utilização de

conhecimento nas redes de trabalho transfronteira no velho continente. As

20 Lall (1990) fala da política do país porque as empresas podem não investir
suficientemente na tecnologia por causa de problemas de apropriação, de incertezas ou por
capital de risco insuficiente.
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,
firmas multinacionais dos principais centros europeus líderes em sua

indústria desenvolvem suas atividades tecnológicas em outros países da

Europa, de maneira diferenciada de suas forças tecnológicas domésticas, de

modo a gerar correntes de inovação geográficas dispersas, porém

complementares, através da construção de uma rede de pesquisa

internacional naquele continente. Pearce & Papanastassiou (1999) também

focaram um estudo das estratégias de implantação de laboratórios e centros

de P&D das transnacionais de diversas nacionalidades na Escócia. São

análises de estratégias de multinacionais originadas em países

industrializados e de suas subsidiárias instaladas também em países

industrializados, mas que não se atêm no entanto a esse nicho, tecendo

considerações inclusive a respeito das estratégias das subsidiárias

instaladas nos países em desenvolvimento.

A capacidade das multinacionais em criar redes tecnológicas e coordenar

geograficamente diversas atividades contrasta com a do modelo de ciclo de

produto onde a tecnologia era difundida para o estrangeiro a partir de um

centro locacional único. Numa análise preliminar, Cantwell & Janne (1999)

observam que as atividades de pesquisa das transnacionais desenvolvidas

no estrangeiro estão, ou em centros de P&D similares aos da matriz, focados

nos mesmos padrões tecnológicos, ou focados nos conhecimentos

específicos existentes no país onde está a subsidiária. Neste caso, haveria

uma sinergia entre os centros da matriz e de suas filiais no que se relaciona

aos conhecimentos tecnológicos o que deveria gerar, segundo os autores,

uma rede organizacional integrada ao invés de uma série de filiais orientadas

para o mercado local, alocada nos centros de excelência tecnológica para

obter acesso a correntes de novos conhecimentos diferenciados.

Disso resulta que a concentração geográfica de uma área tecnológica numa

determinada região é impulsionadora do processo inovativo, notadamente se
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a região tiver altos recursos. É uma vantagem comparativa do campo

industrial que estiver concentração física na região, e desenvolva alguma

tecnologia específica. Ou seja, a especialização tecnológica de cada firma

dentro de sua indústria está relacionada ao modelo de competência

tecnológica de sua corporação. Os países tendem a estreitar suas

especializações tecnológicas e se tornam mais focadas em áreas com

vantagens competitivas históricas (Cantwell & Janne, 1999). Seria a criação,

espontânea ou não, de regiões especializadas em conhecimentos de uma

certa indústria ou área - vale lembrar no Brasil o pólo petroquímico de

Camaçari, na Bahia ou, mais recentemente, a região de Campinas, em São

Paulo, com o desenvolvimento da telefonia celular. O país passa então a

atrair P&D nos seus setores de especialização, e o esforço tecnológico das

empresas faz com que instalem seus centros de pesquisa de modo a

desenvolverem essas tecnologias complementares às de suas matrizes,

alargando assim o campo de suas atividades tecnológicas e de sua atuação

doméstica e internacional.

O estudo de Cantwell & Janne (1999) destaca basicamente duas situações

entre as transnacionais européias e as suas estratégias tecnológicas através

de suas subsidiárias na Europa. A primeira diz respeito às multinacionais,

oriundas de economias mais ricas, que tendem a ter uma divisão do trabalho

mais complexa com separação dos seus diversos campos de

desenvolvimento tecnológico e que são mais propensas a adotar estratégias

de diferenciação de suas atividades tecnológicas no exterior. Essas

multinacionais estão aptas a olhar a expertise tecnológica local do país que

as recebe e desenvolver, então, uma rede mais complexa de especialização

intra-firma entre os países da atividade inovativa.

Esse grupo específico de multinacionais tende a explorar competências

tecnológicas locais adaptando em suas subsidiárias, para o mercado local,
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os produtos e os processos de acordo com os recursos disponíveis e

condições de produção encontrados. As filiais destas empresas se tornam

mais especializadas, formando junto com a matriz e as outras filiais

instaladas em outros países uma rede internacional integrada de

desenvolvimento tecnológico, acompanhada da expertise necessária de seu

gerenciamento e organização, de modo a alcançar integração estratégica de

suas diversas linhas de desenvolvimento em termos de corporação. Dentro

de uma mesma indústria, aumenta o grau de competência tecnológica entre

as firmas, através das filiais criativas, com as diferenciações tecnológicas e

maior poder de absorção, além de suas capacitações inovativas e

organizacionais.

Outro grupo de transnacionais é o dos centros econômicos menos

abastados. As empresas dessa categoria, quando investem em outros

centros de maiores recursos, tendem a disseminar seus esforços

tecnológicos nos seus principais campos de pesquisa, utilizando os centros

econômicos mais desenvolvidos como fonte de expertise geral e habilidades

e não considerando-os simplesmente como uma outra fonte de capacidades

específicas ou especializadas em alguma área de pesquisa em particular.

O foco da atividade tecnológica se aproxima ao da área na qual se concentra

a matriz, quase aparentando uma réplica, em menor escala, da estratégia

tecnológica da filial em questão. Já as filiais dos centros econômicos menos

ricos, instaladas em centros de maiores recursos tendem a replicar o modelo

da especialização tecnológica do país em que estão. Pelo fato de estarem

num ambiente de competência tecnológica mais restrita e focalizada e de

serem menos capazes de absorver na matriz os frutos das novas iniciativas

que vão além das áreas pré-existentes de conhecimento, demonstram

menos ambição em suas pesquisas no exterior. Seus objetivos continuam a

ser a adaptação dos produtos e processos pioneiros estabelecidos no país
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de origem ou matriz. Acabam assimilando as principais linhas diretrizes de

desenvolvimento já estabelecidas na matriz, aproveitando as capacitações

disponíveis e as difusões para pesquisas de caráter mais exploratório.

Com as aglomerações de centros de inovação em certas localizações

geográficas, essas regiões, e portanto os países, estão aptas a atrair

investimentos relacionados à pesquisa numa dada indústria favorecido pelas

reservas de experiência científica e tecnológica e métodos apropriados de

trabalho.

Aurea & Galvão (1998) relatam que a base técnico-científica brasileira é mais

concentrada geograficamente do que a base produtiva, ''favorecendo o

desenvolvimento de atividades mais complexas no entorno de alguns poucos

núcleos urbanos, dentre os quais se ressaltam os localizados no estado de

São Paulo e em umas poucas capitais do Centro-Sul do país" (p.21). O perfil

regional de importação de bens do capital do exterior se concentra em

alguns poucos estados brasileiros de maior desenvolvimento. Nessas

regiões os níveis mais altos de gasto com a aquisição de tecnologia do

exterior tendem a refletir um estágio mais adiantado da relação das

estruturas produtivas instaladas, ou ao menos parcelas destas, com os

processos inovativos. A presença do Estado do Amazonas entre essas

regiões, no entanto, surpreende, mas é certamente devida aos incentivos a

essas operações na Zona Franca de Manaus. É necessário, todavia,

ponderar que parte das aquisições de bens de capital é feita em São Paulo,

por intermédio da rede de revendedores representantes das firmas

estrangeiras instaladas no país (Aurea & Galvão, 1998).

Houve igualmente uma migração paulatina, durante a década de 70, das

aquisições de tecnologia do Rio de Janeiro para São Paulo, acompanhando

a transferência das estatais. Até então, de acordo com Aurea & Galvão
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(1998), essas empresas estavam concentradas no Rio de Janeiro e

constituíam u••• o carro-chefe das iniciativas mais ousadas e estruturadas de

aproximação aos respectivos padrões tecnológicos internacionais" (p. 27). O

seu tamanho e a sua importância, assim como de seus centros de P&O,

explicaram o domínio dos bens intermediários e dos bens de serviços -

energia elétrica - no total das remessas aos exterior referentes às aquisições

tecnológicas. Esses gastos dessas duas regiões se equivaleram no período

de 1988 a 1994, quando começa o crescimento vertiginoso dos dispêndios

paulistas. Para Aurea & Galvão (1998, p. 28) citando Cavalcante e

Cassiolato, estes gastos parecem "...refletir as mudanças de legislação que

concorreram para flexibilizar as remessas ao exterior nessas categorias,

especialmente a possibilidade, antes vedada, de remessas entre matrizes e

filiais de empresas multinacionais".

Se o modelo de especialização tecnológica das filiais no estrangeiro for

equivalente aos da matriz, as subsidiárias tendem a adotar uma estratégia

internacional integrada entre as linhas de desenvolvimento dispersados nos

diversos centros dos sítios geográficos. Porém, estando o grupo de filiais

ligado às operações do país de origem, estas continuam desenvolvendo, no

estrangeiro, os esforços tecnológicos semelhantes aos da matriz.

A inovação, como antes vista, se estende à operacionalização e à inserção

dos produtos resultantes do processo inovatório no mercado. Para usufruir

de seu potencial comercial, as transnacionais querem lançar seus produtos

inovadores em todos os segmentos-chave do mercado internacional, de

forma rápida e se certas de que esses novos produtos correspondem às

necessidades de gosto dos principais mercados, ao mesmo tempo em que

tencionam prolongá-los no longo prazo através do acesso ao novo

conhecimento científico. Os centros de P&O no estrangeiro, segundo Pearce

& Papanastassiou (1999), assumem então importância crucial de modo a
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garantir que a produção das unidades no exterior satisfaçam seus objetivos

competitivos dentro de sua posição particular na rede da multinacional. São

essenciais na medida em que se fazem necessárias a revitalização e

melhoria constantes das tecnologias das core competences, permitindo

manter a saúde comercial da empresa (Chesnais, 1997).

Os autores distinguem três tipos de centros de P&D no exterior. O primeiro,

com papel mais limitado, é o laboratório de suporte (SL) que dá suporte às

operações de produção das multinacionais no exterior opinando, entre

outras, na adaptação dos produtos e/ou processos, orientando a filial a usar

de forma eficiente o grupo tecnológico existente e já incorporado nos

produtos. Tenta satisfazer os gostos locais e se acomodar às condições

locais de produção. Ao direcionar o foco de uma filial para o de plataforma

exportadora, o papel deste tipo de centro de P&D diminui.

O segundo tipo seria o laboratório local integrado (LlL) que, dado o seu papel

de integração mais estreito, trabalha em parcerias com as condições de

produção local, no desenvolvimento de novos produtos de maior importância

dentro das perspectivas da subsidiária local no que tange às necessidades

de mercado e condições de manufatura. Abrange outras áreas da empresa,

que não a de P&D, como as de marketing, engenharia e gerenciamento.

O terceiro tipo seria o laboratório internacional interdependente (IIL) com

função na fase de pesquisa pré-competitiva. Têm integração limitada no país

onde estão, mas trabalham de forma independente com outros centros de

pesquisa pura em outros países de modo a prover a multinacional com um

programa de trabalho balanceado e centralmente coordenado.

Pearce & Papanastassiou (1999), em seu estudo sobre as áreas de P&D das

multinacionais instaladas na Escócia, analisam a descentralização dessa
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atividade. Houve crescimento de sua importância quantitativa, além de "uma

mudança de status', pois passaram a assumir papel estratégico no

desenvolvimento competitivo de todo o grupo multinacional, uma vez que

envolve a estratégia de reposicionamento de muitas subsidiárias e uma

reestruturação paralela da geração e aplicação do conhecimento.

Segundo Fritsch & Franco (1991), o setor manufatureiro brasileiro ocupava o

sexto lugar no ranking entre os países de economias de mercado no início

dos anos 80, graças ao progresso proporcionado pela industrialização no

pós-guerra. Os autores analisam a distância tecnológica existente entre os

países desenvolvidos e os em desenvolvimento como conseqüência, de há

muito, da dependência tecnológica destes últimos. Apontam ainda fatores

que determinam o contraste existente entre os modelos de industrialização

dos países da América latina e os da Ásia emergente.

O problema central da industrialização dos países em desenvolvimento tem

estreita ligação com o da dependência tecnológica. A constante melhoria da

tecnologia presente na estrutura de produção industrial pode ser assegurada

de outra forma, entre os capitais estrangeiros e os países em

desenvolvimento, seguindo as mudanças tecnológicas que ocorrem nos

países desenvolvidos. A abordagem dessa questão requer considerar as

formas de especialização decorrentes dos níveis de acesso à inovação

tecnológica nos países, assim como quais serão, na sua duração, as

modificações em termos absolutos do nível tecnológico de exportações em

um país em desenvolvimento, como o Brasil, comparando-as com a evolução

do nível tecnológico das exportações e produção de um país desenvolvido,

permitindo observar a distância tecnológica existente.

Fritsch & Franco (1991) analisam uma melhora das exportações dos países

em desenvolvimento, percebendo até uma certa redução desse
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distanciamento tecnológico, mesmo que a dependência tecnológica - medida

no contexto da diferença entre a intensidade de P&D existente nas

exportações e importações - não esteja ligada ao grau de desenvolvimento

do país.

Houve um processo contínuo, por ondas sucessivas em direção aos países

em desenvolvimento, de imitação tecnológica, acompanhado da

transferência da capacidade de produção industrial dos bens já "maduros".

Essa transferência contínua de segmentos da indústria manufatureira exige

uma base industrial e tecnológica cada vez mais complexa assim como

níveis de qualificação cada vez mais elevados". A transferência da

capacidade de produção industrial implica, por sua vez, na criação de

vantagens comparativas dentro dos novos setores ou indústrias e essas

pressupõem mecanismos destinados a favorecer o aprendizado e aquisição

das tecnologias que crie e sustente uma base industrial e tecnológica

nacional e complexa, possibilitando as atividades de reprodução e adaptação

de tecnologia, e até criação de capacidades tecnológicas locais. A

tecnologia, segundo Miles & Ducatel (1994), é geralmente associada a uma

melhoria da qualificação da mão-de-obra e à nova forma de divisão

internacional do trabalho'" e favorece a maior flexibilidade de processos e

produtos.

Fritsch & Franco (1991) acrescentam que alguns trabalhos empíricos

ressaltam que, além do tamanho das empresas, a participação dos

21 o reforço das competências exerce uma pressão direta na produtividade do trabalho e no
salário real.

22 Para esses autores, nas trocas de produtos manufaturados, onde o acesso à tecnologia
tem um papel decisivo, há uma distinção crescente entre os empregos que requerem alta
qualificação ou nenhuma, sendo que os de qualificação intermediária tendem a desaparecer.

57



estrangeiros no capital social das empresas exerce importantes efeitos

positivos nas atividades tecnológicas das firmas brasileiras. Há situações, no

quadro de políticas aplicadas pelo poder público no Brasil, que

desembocaram num aumento da atividade tecnológica das sociedades

afiliadas às multinacionais. As exigências estritas em termos de produtos

locais, somado à necessidade de adaptação aos mercados (e outros fatores)

deram um impulso às filiais locais levando-as a empreenderem vastos

esforços na adaptação tecnológica.

Era esperado que as transnacionais tivessem papel importante nas

estratégias de aquisição de tecnologia e era pouco provável, segundo a

OCDE (Lall, 1990), que os países em desenvolvimento conseguissem

afirmar sua posição dentro das novas tecnologias sem a participação estreita

dos países industrializados. Aliás, tal participação deveria se alargar, ainda

que nem sempre tome a forma de IDE, por causa do rápido deslocamento

das fronteiras tecnológicas, da internacionalização crescente das atividades

das empresas, do papel das novas formas de colaboração entre as

multinacionais e os países receptores". Espera-se então, uma atividade

internacional mais intensa, assim como uma modificação de sua estrutura e

caraterísticas, com uma diversificação mais marcada. Pesquisa, mencionada

no estudo da OCDE, mostrou que substancial proporção de indústrias

considerava a associação com parceiros estrangeiros como uma condição

essencial para a competitividade.

Num ambiente marcado por rápidas modificações das vantagens

comparativas das diversas localizações de implantação do parque produtivo,

do ponto de vista do investidor estrangeiro, as novas formas de

investimentos representam uma solução de mudança que permite a

23 Essas colaborações se dão de várias formas, entre elas o estabelecimento de co-
empresas, acordos de silêncio, assistência técnica e acordos de comercialização.
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minimização dos riscos corridos pelas empresas, notadamente as

multinacionais recém-instaladas. O que ocorre, na verdade, é a vontade de

assegurar uma autonomia tecnológica. No caso brasileiro, governo tentou

estabelecer um compromisso entre o objetivo de autonomia tecnológica dos

segmentos de alta tecnicidade e aqueles preocupados em assegurar a

modernização e a competitividade das indústrias'". A situação do Brasil, no

entanto, se revela insatisfatória no que concerne ao capital humano e ao

espírito da empresa diante do risco. O ensino secundário e todos os níveis

de formação profissional se mostram medíocres quando comparado aos dos

países emergentes asiáticos e as empresas locais privadas parecem fugir

dos riscos apresentados pela inovação.

Num outro estudo da OCDE sobre a promoção da competitividade industrial

nos países em desenvolvimento, Lall (1990) conclui que o Brasil, o México e

a índia progrediram menos, em termos tecnológicos, do que a Ásia do Leste.

Os dois países latino-americanos, maiores recebedores de investimentos

diretos estrangeiros nestes últimos anos, como foi visto na seção anterior, se

tornaram muito dependentes da tecnologia estrangeira e consagraram

grande parte de seus esforços tecnológicos em áreas não produtivas. Seus

quadros de mão-de-obra são menos preparados que os coreanos ou os de

Taiwan, o que acaba por traduzir-se em potencial tecnológico mais fraco.

Freeman e Soete (apud Andreassi, 1999) comparam algumas caraterísticas

sócio-tecnológicas do Sudeste Asiático e da América Latina na década de

80, abordando aspectos de IDE, investimentos em infra-estrutura, importação

de tecnologia integrada à iniciativa local de P&D, e dentre eles está a

qualificação da mão-de-obra. Enquanto o Sudeste Asiático expande seu

sistema de educação com alta elevação do ensino superior e proporção de

24 Problemas similares ocorrem em setores de alta tecnologia, tais como biotecnologia e
química.
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graduados em engenharia, a América Latina deteriora seu sistema

educacional.

No Brasil, durante as décadas de 50 a 70, foi formada uma infra-estrutura

científica e tecnológica associada às estratégias de desenvolvimento

nacional, quando foram criadas diversas instituições que visavam apoiar o

desenvolvimento científico e tecnológico. Segundo Aurea & Galvão (1998),

"... a importação explícita de tecnologia encontrou um ambiente propício para

se afirmar como forma preponderante de internalização de inovações,,25 (p.

13). Acrescentam que o perfil destas importações apresenta uma estreita

correlação com as flutuações de investimento, além da forte concentração

espacial em torno das regiões mais desenvolvidas como visto anteriormente,

o que, em última instância, reflete e reitera a fragilidade das atuais e

passadas relações com a tecnologia e as inovações.

A década de 90, marcada no Brasil pela política de abertura comercial

originada no governo Collor de Melo, é caracterizada por profundas

mudanças nos processos que regulam o comércio de tecnologia. Em

dezembro de 1991, a promulgação da Lei nº 8383 libera a contratação de

tecnologia entre subsidiárias locais e suas matrizes no exterior. Os efeitos

das transformações ocorridas na legislação sobre a transferência de

tecnologia e sobre a política econômica e de comércio exterior, porém, só

aparecem a partir de 199426. Em 1993, é aprovada a Lei 8661 que regula os

incentivos para a capacitação tecnológica das empresas, permitindo

25 o setor que lidera a importação de tecnologia, considerado toda a extensão do período de
1965 a 1996 no estudo do IPEA (1998), é o de bens intermediários, seguido de serviços e
bens de capital. O desenvolvimento do setor de bens de capital é também de grande
importância para a análise da base tecnológica de um país.

26 A indústria líder de importação de tecnologia é a eletroeletrônica (13% do total das
importações de tecnologia no período de 1965 a 1996, seguida de perto por outros
segmentos. Há uma mudança, porém, no perfil da distribuição setorial das importações de
tecnologia.
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reduções fiscais nos gastos de P&D e nas compras de equipamentos. Para

isso era preciso porém, a submissão ao MCT - Ministério de Ciência e

Tecnologia de um planejamento de pesquisa detalhado (tipo de equipamento

a ser usado, treinamento de pessoal) para os próximos 5 anos. No entanto,

no seu quarto ano de implantação, os incentivos foram cortados,

inviabilizando sua aplicação nas empresas. A Lei foi modificada em 1997

mas deixou de ser atrativa para a maioria das empresas (Andreassi, 1997 e

1999). Em 1996, é aprovada a nova lei da propriedade industrial que entra

em vigor em maio de 1997 e trata dos contratos de transferência de

tecnologia. Essa lei acaba com a atividade regulatória do INPI (Instituto

Nacional de Propriedade Industrial) e, portanto, do Estado, sobre o fluxo

tecnológico.

Amann (1999), num estudo do setor de bens de capital não fabricado em

série, percebe que para tecnologias menos sofisticadas e baseadas em

princípios já estabelecidos, as empresas brasileiras foram capazes de

adquirir conhecimento básico, design detalhado e capacidade de produção.

No caso dos equipamentos de tecnologia mais avançada, as empresas se

utilizam das transferência de tecnologia do exterior que, em sua maioria,

toma a forma de importação de designs básicos os quais, por sua vez e em

acordo e consulta com os licenciadores, foram adaptados e moldados à

produção e às condições do mercado brasileiro. Especialmente no caso das

subsidiárias no Brasil, a transferência de tecnologia ocorre, via

internalização, com os designs básicos originados, em sua maioria, nos

centros de P&D das corporações alocadas fora do Brasil. Em ambas,

empresas brasileiras e estrangeiras, os centros de P&D focam suas

atenções nas adaptações necessárias, em atividades como re-trabalho de

desenhos de engenharia, das plantas e dos equipamentos necessários para

a produção do novo equipamento. O gap relativo de auto-suficiência
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tecnológica permanece como característica importante desse setor durante

as décadas de 80 e 90.

Os grupos multinacionais continuam a dominar as transferências

tecnológicas do exterior por causa da facilidade que têm, seja por

licenciamento seja por transferência interna. A forte presença de

transnacionais reflete as tecnologias mais sofisticadas empregadas no setor,

consequentemente, nas barreiras a entradas associadas. Os acordos de

licenciamento de transferências de tecnologia são numerosos no caso das

empresa de capital estrangeiro predominante: na maioria, a tecnologia é

transferida ao Brasil pelas suas matrizes. Apenas depois deste processo, as

transnacionais empreendem seus centros de trabalho de P&D.

A P&D não está espalhada no mesmo grau que a produção. Geralmente a

regra em termos de localização de P&D é sua centralização dentro do país

de origem do grupo, processo decorrente inclusive do enraizamento da

empresa junto de suas matrizes de onde tiram parte de suas vantagens

competitivas. É no seu país de origem que desenvolveram suas

competências técnicas, seu mercado mais importante e experiência

comercial e somado a isso, ainda havia os problemas de gestão e

coordenação que incitaram a centralização da P&D (Chesnais, 1997).

No corte por origem de capital em seu estudo sobre os gastos em inovação

tecnológica das empresas brasileiras, Andreassi (1997) não encontrou

correlação significante entre P&D e aquisição de tecnologia, mas nota que

enquanto os gastos das empresas nacionais são distribuídos mais

regularmente, os gastos das multinacionais se concentram em P&D e

serviços técnicos. A estrutura do dispêndio em inovação nas multinacionais é

mais diversificada, uma vez que algumas gastam em inovação local

enquanto outras recebem tecnologia do estrangeiro. A intensidade de P&D
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realizada no estrangeiro pelas multinacionais é mais baixa do que a das

empresas nacionais, mas a de engenharia não-rotineira é alta sugerindo um

alto nível de pesquisa adaptativa por parte das estrangeiras (Patel & Pavitt,

Freeman & Soete, apud Andreassi, 1997).

Em seu estudo das relações entre indicadores de P&D e resultados

empresariais nas empresas brasileiras, Andreassi (1999) aponta que nas de

capital estrangeiro, ao contrário das de capital nacional, o coeficiente de

correlação encontrado entre as despesas de P&D em períodos precedentes

e o grau de introdução de produtos novos no mercado é próximo de zero.

Como uma provável razão para esta constatação, cita (p. 134):

"a P&D em empresas multinacionais está mais relacionada às adaptações dos
produtos desenvolvidos nas matrizes e pequenos desenvolvimentos
experimentais do que efetivamente à criação e lançamento de novos
produtos. "

Ou seja, as grandes multi nacionais continuam realizando suas atividades de

inovação tecnológica junto a suas matrizes, em seus países de origem (Patel

e Pavitt, apud Andreassi, 1997 e 1999). As exceções ficam paras as

empresas de origem holandesas e belgas cujo processo de instauração dos

centros de P&D se dá no exterior, junto da descentralização de unidades de

produção, uma vez que estes países, de pequena extensão e portanto de

mercados mais diminutos, carecem de mais fontes de inputs científicos e

tecnológicos (Freeman & Soete, apud Andreassi, 1997; Chesnais, 1997). O

autor acrescenta o resultado de um estudo da OCDE onde, em sua maioria,

os dados das subsidiárias das empresas dos países membros dessa

Organização no estrangeiro revelam que a P&D no exterior consiste em

design e desenvolvimento com o objetivo de adaptação dos produtos às

necessidades locais.
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As relações já estabelecidas durante os processos de transferência tendem a

ser estáveis tanto em termos de duração quanto em termos do envolvimento

dos licenciadores e licenciados. Este último fator é, inclusive, crítico e

determinante do sucesso de longo prazo da transferência de tecnologia,

mencionado também por Lall (1990). Os clientes, usual e largamente a par

das tecnologias requeridas, participam da finalização dos designs - fato óbvio

dada a característica de "customização" do setor de bens de capital não

fabricados em série - que são alterados para satisfazer suas necessidades.

As tecnologias implícitas embutidas, no entanto, não são sujeitas a

alterações, inclusive como resultante do feedback dos clientes. Estes

conseguem ter seus equipamentos construídos a pedido no Brasil, sob

supervisão dos licenciadores e a empresa produtora de bens de capital

acaba tendo apenas um papel secundário, o de designer intermediário, na

ligação entre clientes ou usuários finais e licenciadores ou produtores de

tecnologia. Vale lembrar que o setor em questão é grande difusor de

tecnologia.

Amann (1999) reitera que, no período pós-8?, a transferência de tecnologia

para o setor objeto de seu estudo se caracteriza pela forma de

licenciamentos ou transferências internas de design, mais do que o modo de

importação de tecnologias embutidas nos bens de capital. A disponibilidade

do capital humano treinado e capaz de operar e executar o trabalho de P&D

não foi percebido no decorrer das entrevistas como uma limitação no esforço

inovativo. Neste sentido, segundo as empresas entrevistadas, não há

penúria de capacitação pessoal nas áreas de P&D e qualquer deficiência

pode ser resolvida com um programa de treinamento interno. Isso, no

entanto, num contexto de P&D de níveis mais baixos, o que significa a

existência de um distanciamento relativo da capacitação dos institutos

universitários de pesquisa de engenharia enquanto atividades de pesquisa e

treinamento.
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o autor ressalta que, dentro do sistema brasileiro de educação de alto nível,

há uma preocupação referente à qualidade geral de treinamento nos cursos

de pós-graduação em engenharia, e mais em particular, no caráter ainda não

consolidado das relações universidade/indústria. No longo prazo, estas serão

restrições fundamentais no cumprimento de uma capacitação de P&D básica

e mais dinâmica dentro desse setor. A persistência destes padrões de

comportamento tecnológico nessa indústria implica numa dependência

tecnológica para a inovação dos produtos brasileiros, mas contrasta com as

mudanças de organização de planta e inovações de processo que ocorrem.

As empresas do setor de bens de capital têm capacidade de inovação

adaptativa e de desenvolvimento de design básico para produção, mas têm

de conseguir auto-suficiência tecnológica nos designs, de modo particular em

áreas mais avançadas e complexas. Em muitos casos se tornam

tecnologicamente dependentes.

Amann (1999) acrescenta ainda alguns fatores impulsionadores do

desenvolvimento tecnológico em uma indústria. A especialização das

indústrias permite que elas dominem a tecnologia que utilizam, além de dar-

lhes eventual liderança. Nesse sentido, a diversificação tende a ser fator

inibidor do processo de aprendizado e desenvolvimento tecnológico, assim

como a aversão ao risco - tradicional nas empresas do setor estudado pelo

autor. O nome e a marca das tecnologias incorporadas nos produtos são

consideradas componentes vitais nas vendas. Nas empresas brasileiras, o

licenciamento das empresas é visto não somente como uma segurança de

competência tecnológica, mas também como forma de estratégia de

marketing. A ausência de atividade tecnológica é fator restritivo da cultura

inovativa dada à perpetuação da pouca ambição nos padrões de

desenvolvimento tecnológico.
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Nem sempre há interesse por parte das matrizes quanto à disseminação da

cultura inovativa para suas filiais instaladas em países periféricos, embora o

discurso seja favorável. Relatando o caso da Scania, que discorre sobre a

integração de suas unidades e padronização de seus produtos, Furtado

(2000) aponta que "apesar dessa longa história, da importância do mercado

local e da nova fase de integração entre a sede e as unidades filiais, as

mudanças vão exatamente no sentido de uma crescente hierarquização das

relações entre as diferentes unidades." (p. 35).

É bastante esclarecedor o trecho de entrevista do presidente da Scania que

Furtado (2000, p. 35) transcreve:

"A totalidade do desenvolvimento do produto está na Europa e lá
permanecerá, apesar dos planos de duplicar a produção na América Latina
( ... ) 'Nós não temos planos para fazer pesquisa na América Latina. Nós
sempre nos recusamos a fazê-lo. Nós não acreditamos na idéia de ter dois
centros de pesquisa', declara o presidente."

E Furtado conclui:

" ... a empresa enfatiza a distinção entre uma indústria e um mercado, entre
uma base industrial plena e uma unidade controlada remotamente ou por
dirigentes bem treinados, egressos do padrão produtivo superior, onde as
regras e os procedimentos são definidos. O produto é global, a produção é
homogênea, as unidades produtivas são complementares, mas onde está a
fonte principal dos valores, aqueles que estão sendo criados e acumulados?
Uma. parte, importante, está nos equipamentos e recai portanto sobre os
fornecedores especializados. Outra parte, crescentemente importante, na
concepção dos produtos e dos processos."

Pode-se cogitar, então, que a centralização dos centros de P&D das

multinacionais em seus países de origem, junto a suas matrizes, somado à

falta de interesse por parte dessas empresas em instalar centros de inovação

nos países em desenvolvimento é parte do processo e potencial de criação

de poder que as empresas de capital estrangeiro têm sobre essas

economias. Gonçalves (1999) aborda o assunto examinando as principais
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fontes internas e externas de poder das multinacionais, e dentre elas estão a

dinâmica da inovação tecnológica, que permite um maior poder de barganha

dada a rapidez de processamento da inovação até sua introdução no

mercado; e a concentração do desenvolvimento tecnológico, mesmo que

adaptativo, em algumas poucas empresas, o que leva a uma maior

vulnerabilidade externa do país no domínio tecnológico.

67



Capítulo IV. Metodologia

IV.l. Pergunta e hipótese básicas do trabalho

Os dispêndios em inovação tecnológica, por parte das transnacionais

instaladas no Brasil, são efetuados em laboratórios ou bases autônomas de

geração de tecnologia ou apenas são gastos que envolvem simplesmente a

transferência de tecnologia de suas respectivas matrizes focando na sua

adaptação às condições e mercado locais? Ou, de outra forma, as empresas

transnacionais desenvolvem inovações tecnológicas, stricto sensu, nos seus

centros de P&D no Brasil?

A hipótese principal deste trabalho é que o resultado dos investimentos em

tecnologia das empresas transnacionais instaladas no Brasil, apesar do

significativo montante, não é uma inovação de produtos, stricto sensu, mas

sim uma adaptação, no Brasil, das tecnologias desenvolvidas em suas

matrizes e/ou outros grandes centros de P&D no exterior, a ''tropicalização''

do produto. Essa ''tropicalização'' se dá, inclusive, em diversos níveis e/ou

estágios dos produtos

IV.2. Pesquisa-base do trabalho

O presente trabalho toma por base a pesquisa "Comportamento Tecnológico

das Empresas Transnacionais em Operação no Brasil" (Matesco, 2000),

realizada pela SOBEET e lançada em fevereiro de 2000, analisando

aspectos complementares aos originalmente estudados.
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o objetivo daquela pesquisa foi o de avaliar as estratégias empresarial e

tecnológica das empresas transnacionais no Brasil e suas implicações para a

competitividade nacional e internacional, identificando o perfil dos

investimentos em inovação e capacitação tecnológica (fatores como,

montante, tipo, finalidade, executantes, parceiros). A pesquisa se utiliza dos

conceitos de inovação e de capacitação tecnológica definidos nos manuais

Frascati e Oslo (apud Matesco, 2000), apresentados no capítulo III

Transferência de tecnologia, item 111.1- Aspectos conceituais.

POPULAÇÃO E BASE AMOSTRAL

O universo da pesquisa foi o das empresas transnacionais em operação no

país e pertencentes ao setor industrial.

A base amostrai (Weiers, 1984) da qual resultou a amostragem para a

pesquisa foi a relação de empresas a partir do censo de capitais estrangeiros

do Banco Central do Brasil, divulgado em 1998 e com ano-base 1995; da

lista nominal de empresas publicadas pelas Câmaras de Comércio (ou

correlatas) da Alemanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália e Japão,

entre outros; e da lista nominal das 500 Maiores e Melhores da Revista

Exame de 1998.

A amostragem utilizada foi de natureza não probabilística, tipo intencional

(Marconi & Lakatos, 1982), constituindo-se no que Weiers (1984) chama de

judgment sampling. A escolha se fez com base no entendimento de que esse

grupo é representativo das empresas estrangeiras instaladas no Brasil.

AMOSTRA E UNIDADE DE OBSERVAÇÃO

A amostra resultou de 85 questionários respondidos. Informações adicionais

foram levantadas em entrevistas realizadas com 25 das empresas

participantes da amostra.
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A unidade elementar de observação foi um executivo da alta administração

da organização pesquisada.

MÉTODO AMOSTRAL

Para a base amostrai identificada foi enviado um questionário subdividido em

quatro partes ou blocos: Bloco A - Estratégia Tecnológica: decisões,

motivações e condições; Bloco B - Determinantes da competitividade e da

estratégia empresarial: atual e para o futuro; Bloco C - Suporte à estratégia

empresarial: instituições e informações; e, Bloco D - Despesas e

investimentos em inovação e capacitação tecnológica 1
.

A SOBEET recebeu 85 questionários devidamente preenchidos. A amostra

representa uma parcela significativa da atividade produtiva do país uma vez

que, de acordo com a seleção das 500 Maiores e Melhores de 1998,

publicada pela revista Exame, 25 delas estão entre as 500 maiores; 12 estão

entre as 100 maiores; 9 estão entre as 50 maiores; e 2 estão entre as 10

maiores. Essas empresas participaram, em 1998, com 5% do PIB global

(US$ 750 bilhões) e com mais de 15% do PIB industrial. As 85 empresas

foram divididas em dois grupos: as predominantemente estrangeiras, ou

seja, aquelas que possuem participação de capital estrangeiro igualou

superior a 51% na composição de seu capital, perfazendo 55 empresas; e as

estrangeiras, aquelas que possuem alguma percentagem de capital

estrangeiro na composição de seu capital, um total de 30 empresas.

Foram realizadas 25 entrevistas pessoais, junto a empresas selecionadas da

amostra, com os responsáveis pelas informações fornecidas via questionário,

10 Bloco D foi extraído basicamente do questionário elaborado pela ANPEI, com o intuito de
realizar comparações, em montante monetário, entre as informações obtidas pela pesquisa
realizada tradicionalmente por esta associação e as da SOBEET.
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ou com os seus superiores hierárquicos, de modo a melhorar a qualidade

das informações prestadas,.

ANÁLISE DOS DADOS

A seguir estão descritos os procedimentos metodológicos utilizados por

Matesco (2000) no tratamento dos dados da pesquisa.

Foi adotado um teste de consistência de modo a sistematizar e verificar a

qualidade dos dados fornecidos em resposta aos questionários. As

entrevistas complementares foram de extrema importância, não somente

para a melhoria da qualidade das informações antes prestadas, mas também

para obter esclarecimentos adicionais e para o levantamento de outras

discussões ligadas às estratégias tecnológicas e empresariais das empresas

transnacionais.

Na primeira fase da pesquisa todas as empresas que realizam alguma

atividade inovadora responderam ao Bloco D, o qual permite identificar e

analisar os recursos destinados à inovação e à capacitação tecnológica

industrial. Na segunda fase, foi selecionado um grupo de 55 empresas que

têm a participação de 51% de capital estrangeiro na composição de seu

capital total para responder aos blocos A, B, e C. A idéia desta distinção na

pesquisa foi a de melhor identificar os aspectos qualitativos da prática de

realizar investimentos em inovação e capacitação tecnológicas, percebendo

com maior clareza as decisões, dificuldades e outras questões relativas às

transnacionais que aqui instalaram suas plantas produtivas. A identificação,

por parte das empresas, de fatores que normalmente motivam e justificam, a

realização de investimentos em inovação e capacitação tecnológica, ou

fatores condicionantes mais genéricos que atuam sobre a competitividade

setorial, receberam graus de importância diferenciados. As empresas

poderiam marcar mais de uma alternativa, mas foram destacadas somente
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as motivações e fatores apontados como de "bastante importância" e de

''total importância".

Todas as informações (qualitativas e quantitativas) foram agrupadas por

setor, por origem do capital e por faixa de faturamento de vendas em 1998:

a) até US$ 100 milhões; b) entre US$ 100 milhões e US$ 500 milhões; c)

entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão; e d) acima de US$ 1 bilhão. Esses

agrupamentos só foram realizados quando o número de respostas foi igual

ou superior a três empresas, preservando a identidade dos respondentes.

A identificação e análise do perfil inovador das transnacionais foram feitas

sob os seguintes aspectos: montante de recursos destinado à atividade de

inovação (P&D) e de CTec, tipo, finalidade, executantes, parceiros

envolvidos, além de uma avaliação das expectativas presentes e futuras dos

empresários quanto à necessidade de realização de atividade inovadora

como estratégia de competição nos mercados local e internacional. Algumas

questões ligadas à posição do Brasil como plataforma de exportação e

outras ligadas à estratégia de expansão da empresa para o mercado externo

também foram privilegiadas nesta pesquisa.

Traçando o perfil da amostra, segundo o porte, origem do capital, setor de

atividade e localização geográfica, mais da metade das empresas da

amostra (52%) possui faturamento de vendas de até US$ 100 milhões, 26%

delas com vendas anuais médias entre US$ 100 milhões e US$ 500 milhões,

11% delas com vendas anuais médias entre US$ 500 milhões e US$ 1

bilhão, e as mega empresas, com vendas acima de US$1 bilhão,

representam também 11% do total.

Num detalhamento por origem de capital 32,9% são alemãs; 31,6%,

americanas; 9,4%, japonesas; 5,9%, francesas, perfazendo quase 80% da
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amostra. Empresas de origem de outros países como Inglaterra e Itália

também estão presentes. Matesco (2000) ressalva que esse perfil é bem

semelhante ao do total de empresas estrangeiras operando no parque

produtivo nacional, cuja presença de empresas americanas, alemãs e

francesas alcança um percentual próximo a 52%, segundo a revista Exame

(apud Matesco, 2000).

Os principais setores representados pelas empresas, totalizando 75% da

amostra, são os setores químico, eletroeletrônico, automobilístico e

máquinas e equipamentos. Plásticos e borracha, têxtil e vestuário e

instrumentos de medição também são setores representados na amostra.

Todas as empresas respondentes estão localizadas nas regiões sul e

sudeste, sendo que 68% se encontram no Estado de São Paulo.
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Capítulo V. Resultado da pesquisa

Alguns resultados percebidos na pesquisa sobre "O Comportamento

Tecnológico das Empresas Transnacionais em Operação no Brasil"

(Matesco, 2000), assim como certos aspectos mais relevantes mencionados

no decorrer das entrevistas de algumas das empresas, Empresas A a J, são

apresentados ao longo deste capítulo.

No que tange às estratégias das transnacionais, além da busca por novos

mercados, tem participação crescente a busca das localizações estratégicas

para conquista desses mercados. Como já visto, a América Latina vem

atraindo, cada vez mais, investimentos de capital de longo prazo,

notadamente o Mercosul (dentro dele, Brasil e Argentina) e o México, o que

faz com que, por via de conseqüência, os processos produtivos estejam se

regionalizando. Esta região é, segundo a pesquisa, centro de excelência

para o desenvolvimento inovador mais especializado com uma estratégia

tecnológica, que por sua vez, também está centrada em atividades de

adaptações de produtos e processos, exigidas pelos fornecedores ou

clientes nacionais ou regionais, com destaque para alguns segmentos

industriais focados na diferenciação.

O tipo de estratégia global da empresa também influi na decisão de investir

em tecnologia aqui no Brasil. As empresas de foco exportador' precisam de

um padrão único de seus produtos para exportação. Ou seja, se a estratégia

da matriz for espalhar suas unidades produtivas ao redor do mundo, e de

1 Além de ser ponto importante na estratégia de seus negócios, 61% das empresas da
amostra afirmam que o Brasil ganhará importância como plataforma exportadora nos
próximos três anos. Além disso, a maioria absoluta das transnacionais vende para o
mercado externo, muitas vezes o comércio é intra-firma e suas exportações perfazem, em
média, cerca de 17% de seu faturamento total.
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acordo com as melhores condições de pessoal, de capacitação tecnológica

de cada unidade, assim como da disponibilidade de matéria prima, cada

unidade fabrica um tipo de produto que será exportado para o mundo inteiro,

seja sob forma de matéria prima para outros produtos da mesma

transnacional, seja como produto intermediário para empresas concorrentes.

O tipo de tecnologia requerido é implantado no país, com "mini-centros" de

pesquisa. É importante lembrar que o comércio intra-firma é muito grande,

isto é, muito das exportações e importações da filial no Brasil se dá com a

matriz."

Com relação às exportações futuras, o mercado-alvo, para a maioria das

transnacionais, continuará sendo o Mercosul. As importações continuarão

sendo provenientes dos EUA e dos países da comunidade européia, regiões

onde estão localizadas a grande maioria das matrizes. Portanto, a busca por

diferentes mercados ou áreas de atuação (compra e venda) parece não fazer

parte da estratégia de negócios das transnacionais, pelo menos a curto

prazo, ou seja, não parece que as transnacionais tencionem buscar novos

mercados. Segundo as empresas, no futuro o foco será intensificar os

negócios nos atuais mercados consumidores. No entanto, os maiores

centros de pesquisa ainda continuam junto às unidades da matriz, em seu

país de origem. Nessas mega-empresas, o foco do investimento tecnológico

se volta para a ampliação dos mercados interno e/ou externo, seguindo a

matriz e suas linhas e estratégias de produtos.

Ainda com relação às empresas de foco exportador, uma das filiais

entrevistadas, a Empresa C, ressalta a necessidade do padrão de qualidade

único dos seus produtos: em qualquer lugar que seja produzido, a qualidade

2 A influência da matriz no destino final das exportações foi também apontada por 60% das
empresas respondentes como um dos fatores de maior relevância dentro da estratégia
global da corporação.

75



terá de ser a mesma, permitindo assim a empresa exportar da unidade que

lhe convém para qualquer mercado. É o programa world class product, onde

os mesmos preços, controle de qualidade, critérios e especificações são

encontrados em qualquer das unidades produtivas no mundo. Ora, nem

sempre as matérias primas encontradas in loco são as mesmas que a

empresa utiliza em outras unidades, ou encontra em outros países, o que

pode comprometer a isonomia do produto fabricado. Neste caso, o centro de

pesquisa da filial tem por tarefa básica adaptar a matéria prima de modo que

o produto final seja o mesmo que o fabricado pela matriz, reformulando então

os produtos que só podem ser produzidos no país. Apenas os produtos de

pequena escala, que a filial considera não ser econômico fabricar, são

importados diretamente de alguma unidade para abastecer o mercado local.

A necessidade de algum produto e a demanda de recursos para seu

desenvolvimento são encaminhadas para a matriz onde fica o centro de

P&D. Muito pouco pessoal é alocado nos centros brasileiros. A empresa C,

além do mercado nacional, tem grande interesse no Mercosul, e de maneira

mais específica na Argentina por não possuir unidades que fabriquem os

mesmos produtos do Brasil. O norte da América do Sul, entretanto, tem uma

unidade que fabrica o mesmo produto que no Brasil e é base de exportação

para outros países.

b

É verdade que, independente das filiais no Brasil serem plataformas

exportadoras apenas para suas respectivas matrizes ou, principalmente,

para o Mercosul, o país integra as estratégias de negócios das corporações.

Por outro lado, o foco dos investimentos em inovação e capacitação

tecnológica, relativo à linha de produtos, é, em essência, o mercado

nacional, seguindo a mesma estratégia da matriz e independente do porte da

empresa.
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Seguem alguns casos específicos semelhantes quanto ao aspecto de serem

as unidades produtivas no Brasil as únicas na região a produzirem aquela

linha ou segmento específico de produtos, fornecendo para o resto da região

e/ou do mundo, embora diferentes em sua estrutura organizacional e

estratégia de implantação no país.

Um grande problema enfrentado pela Empresa A é a questão da logística. Às

vezes a importação de um produto da matriz chega a ser mais barato do que

seu transporte de uma unidade produtiva no Brasil para o Porto de Santos. A

empresa tem forte interesse no mercado do Mercosul e uma balança

comercial deficitária com a matriz, importando basicamente matéria prima,

inclusive de outras subsidiárias. O Brasil, para a Empresa A, é considerado

um ponto estratégico para toda a América do Sul e não só do Mercosul. O

mesmo ocorre para o México em relação à América Latina, dentro da política

dessa empresa. No momento da instalação de uma fábrica em qualquer

parte do mundo, diversos outros fatores, e não apenas os de produção,

influenciam a decisão. Não só o custo da mão-de-obra, mas também a

localização, a facilidade de exportação, o mercado e a logística, dentre

outros, são fatores considerados. A escolha da localização da fábrica

depende ainda do fato da unidade nova ser a única fornecedora de um

produto específico para todas as outras unidades. No momento de sua

implantação no Brasil, as unidades eram as mais modernas da organização,

embora hoje já não incorporem as tecnologias mais avançadas. Os

equipamentos passaram a ser modernizados. Os centros globais de

produção estão distribuídos no mundo de acordo com a produtividade

proporcionada, não mais necessariamente pelos equipamentos mais

modernos, mas pela capacitação de pessoal.

A empresa D está organizada em divisões de produto e passou de uma

estrutura organizacional matricial para uma nova estrutura em unidades de
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negócios - as business units. Essas unidades passaram a ter uma estrutura

autônoma e focadas nos negócios e, apesar da hierarquia ainda presente

dentro da organização mundial, as unidades têm autonomia de decisão.

Essas decisões são tomadas levando-se em conta, evidentemente, as

políticas econômicas vigentes, as de abertura comercial e as restrições

alfandegárias. Grande parcela de suas exportações está voltada para os

países do Mercosul. Dentro da estratégia mundial, por questões competitivas

e econômicas, são desenvolvidos centros de competência, o que significa na

prática uma especialização das unidades em alguns produtos e/ou linhas de

produtos. Essa especialização implica em que a unidade produtora desses

produtos passe à condição de exportadora para o resto do mundo. Se não

for competitiva, passa a importar esses mesmos produtos fabricados em

outros centros onde forem mais viáveis.

Para a Empresa F, o Brasil é a plataforma do grupo mundial que cobre a

zona geográfica da América Latina". Dentro da organização, não existe uma

distinção de subordinação entre os conceitos de filial e matriz onde todas as

unidades constituem a empresa mundial. Atende o Mercosul e o Brasil,

principalmente, com suas unidades quase saturadas. A escolha da

localização depende do custo de montar a fábrica no mercado regional.

Na Empresa E, as empresas vinculadas e localizadas na América Latina são

subsidiárias da unidade brasileira que, por seu turno, se reporta à empresa

controladora. O atendimento ao mercado latino-americano é feito a partir das

plantas industrias localizadas na região. As condições específicas de alto

risco do transporte dos produtos e a importância da proximidade do cliente

justificam a desconcentração industrial e o fato da empresa não ter foco

exportador, mesmo que intra-firma.

3 As outras zonas geográficas são a América do Norte, Europa e Ásia.
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Outro resultado da pesquisa, então, é que:

"A busca por outros mercados depende, em muito, da orientação da matriz,
da especificidade do produto comercializado e dos custos finais de exportação
de uma região (ou país) em comparação a outros, e que somente para casos
muito específicos, a estratégia tecnológica difere da matriz. Mas, ainda assim,
as pesquisas sobre novos produtos ou processos são feitas quase que
integralmente nos laboratórios ou centros de pesquisa da própria matriz, ou
naqueles por ela contratados. A não ser no caso de uma situação muito
atípica, quando os custos para o desenvolvimento tecnológico local forem
comparativamente menores, o projeto tecnológico pode ser, então, realizado
fora da matriz. No Brasil, as atividades de suporte e de apoio tecnológico e de
controle da qualidade são as realizadas mais freqüentemente." (Matesco,
2000, p. 15).

A pesquisa não caracteriza, no entanto, exatamente quais são essas

atividades de suporte e apoio tecnológico das empresas estrangeiras no

Brasil, quando elas podem estar voltadas, na sua maioria, para a adaptação

das cadeias de produção, produtos intermediários e/ou produtos finais ao

mercado nacional.

Das empresas respondentes, apenas 7% têm a decisão de investir em

inovação e capacitação tecnológica tomada na filial instalada no Brasil.

Quanto às demais, 75% tomam a decisão de investir em conjunto com a

matriz, enquanto 18% não participam desta tomada de decisão, que vem

diretamente da matriz. Em sua maioria, são empresas de pequeno porte,

com faturamento inferior a US$ 100 milhões em 1998.

Evidentemente, o grau de autonomia para a tomada de decisão deste tipo de

investimento está ligado ao montante dos recursos envolvidos. Os projetos

de baixo custo não exigem aprovação prévia da matriz para serem

executados. O grau de autonomia da filial aqui no Brasil depende também do

tipo de percepção que ela tem do mercado e quais são os seus

concorrentes.
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No caso da Empresa I, a dificuldade de concorrer com grandes empresas

cujo produtos provêm de uma divisão apenas de uma grande multinacional,

com tecnologia de ponta transferida pela matriz, e ao mesmo tempo com

micro-empresas, familiares, quase domésticas que muitas vezes burlam as

normas de qualidade e as leis fiscais - num segmento onde um grande fator

de concorrência é o preço - a filial de pequeno porte no Brasil opta pela

parceria com universidades para realizar pesquisa para melhorar e

desenvolver seu produtos, pois nem tem um centro de P&D. A tecnologia da

matriz não se adequa necessariamente aos costumes e hábitos locais,

demandando então um novo tipo de produto. Nessas empresas de pequeno

porte parece haver, então, maior flexibilidade nas decisões e direcionamento

dos investimentos em tecnologia de modo a aproveitar as oportunidades de

negócios, desde que não se ultrapasse determinada soma de dispêndio. Mas

os custos dos projetos, segundo a Empresa I, são, na maioria das vezes,

relativamente baixos.

A diretriz da Empresa F é: primeiro comercializar uma "solução" pronta e já

existente, segundo fazer uma adaptação e, terceiro, uma inovação. É uma

das poucas empresas que realizam alguma pesquisa básica nos seus

centros de P&D no Brasil, e em parceria com universidades e institutos de

pesquisa. As razões seriam a existência de mercados próprios da América

Latina, com necessidades típicas e peculiares destes mercados, ou a matriz

que passou a atuar em outro segmento e a unidade brasileira permanece

naquele segmento específico, estimulando-a a inovar. A inovação é definida,

ainda assim, pela matriz, onde aliás ocorrerão o desenvolvimento e a

realização da maior parte das inovações. A Empresa F brasileira tem

autonomia na decisão de adaptar os produtos e na criação de novos

produtos específicos, desde que para atender a região da América Latina. As
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fontes de financiamento do desenvolvimento tecnológico provêm da própria

empresa no exterior.

A Empresa H veio especificamente atrás do mercado brasileiro, com

algumas unidades produtivas e uma série de escritórios regionais de vendas.

A introdução da flexibilidade no seu processo produtivo é fundamental para

sua competitividade. A grande maioria dos produtos lançados é brasileira,

originados porém de tecnologias e produtos adaptados para as condições do

mercado local. A empresa trabalha em alguns projetos isolados, com o

acesso à tecnologia da matriz, acelerando o processo de desenvolvimento

no Brasil, uma vez que ela parte de um conceito já testado no mercado

externo. A empresa orienta a decisão de investimento em projetos e

equipamentos, mas depende do aval da matriz. Na parte tecnológica a

decisão, porém, é inteiramente dela, pois dentro da organização, cada

unidade implantada é suposta conhecer melhor o mercado onde está. A

parceria tecnológica é feita com a matriz sem nenhum contrato externo e

eventualmente com alguns fornecedores.

A Empresa G está subordinada à divisão latino americana da empresa

matriz. Não há, atualmente, nenhuma autonomia em relação à matriz para

definição da estratégia tecnológica. No passado, devido a certas restrições

de mercado, a empresa estabeleceu várias parcerias tecnológicas com a

empresa brasileira. A especificidade do mercado brasileiro é bastante restrita

e, em geral, segue a linha da matriz no lançamento de novos produtos.

Na Empresa B no Brasil eram desenvolvidas apenas as atividades de

controle de qualidade. As atividades de capacitação tecnológica estão

localizadas em diversos laboratórios dispersos pelo mundo todo, com um

total de cerca de 10.000 pesquisadores dedicados a ela. Os gastos de P&D

estão principalmente relacionados às atividades de suporte tecnológico e
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controle de qualidade. A empresa possui algum grau de independência em

relação a matriz no que diz respeito às particularidades do mercado

brasileiro, fazendo com que a filial brasileira tenha uma linha de produtos

distinta da empresa matriz. As pesquisas de novos produtos e processos,

entretanto, são feitas integralmente nos laboratórios da matriz.

Já a percepção relativa ao estágio tecnológico difere quando se analisa o

faturamento das empresas. Embora a metade das empresas com

faturamento de até US$ 100 milhões tenha consciência de estar

tecnologicamente desafada em relação à matriz, a grande maioria (quase

90% delas) diz estar em estágio mais avançado que o das concorrentes

nacionais. Da média das empresas respondentes, 67% avalia estar num

estágio tecnológico semelhante ao da matriz e 31% em estágio inferior.

Apenas 2% dessa média de empresas consideram estar em estágio

tecnológico mais avançado que o da matriz, número que vai a 8% das

empresas de porte mediano (entre US$ 100 milhões e US$ 500 milhões de

faturamento).

A distribuição se espalha mais quando se trata de uma comparação com os

concorrentes internacionais onde a maioria se considera no mesmo estágio

tecnológico. Na comparação com os concorrentes nacionais, 75% das filiais

aqui instaladas se consideram mais desenvolvidas em termos tecnológicos, o

que segundo Matesco (2000, p. 15) pode "... reforçar o argumento de que a

presença de empresas transnacionais representaria um elemento

potencializador do desenvolvimento tecnológico industrial dos países

emergentes."

A decisão das empresas transnacionais instaladas no Brasil de investir em

projetos tecnológicos passa pela avaliação da redução de custos da

produção, em especial quando o fator preço é determinante da
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competitividade, da melhoria de qualidade dos produtos ou da busca por

novos mercados. A substituição de produtos e processos com tecnologia

defasada é fator mencionado por 65% das empresas respondentes. Segundo

Matesco (2000, p. 16)" a atualização tecnológica deveria ser um

procedimento constante na empresa. A obsolescência pode levar ao

desaparecimento da empresa (ou de um ou vários de seus produtos).

Portanto, essa motivação é extremamente importante, não devendo resultar

de decisões esporádicas, pois determinará a própria sobrevivência da

empresa."

Certas condições locais são fundamentais para a efetivação dos projetos. A

disponibilidade, a qualidade da mão-de-obra especializada e de nível

superior apta, inclusive a operacionalizar a nova tecnologia, são

mencionadas como fatores da maior importância por 57% das empresas da

amostra. O acesso às matérias primas e insumos básicos também são de

extrema relevância, mas aparecem depois na ordem de importância para as

empresas. Por último, como fatores menos relevantes, estão as fontes de

financiamento que, usualmente, provêm da matriz e os incentivos fiscais que

só constituem estímulos à inovação no caso da estratégia da matriz ser a de

descentralizar a sua atividade inovadora.

Os incentivos se tornam relevantes, no entanto, depois de tomada a decisão

em conjunto com a matriz e, com algumas exceções, são utilizados apenas

para a implementação de unidades produtivas e não para pesquisa.

A Empresa G, apesar de ter fornecido muito poucos dados sobre P&D no

decorrer da entrevista, diz ser uma das beneficiárias da Lei 8.248, artigo 11º,
sendo obrigada a investir 5% de seu faturamento bruto no mercado interno

em atividades de P&D realizadas no país. Destes 5%, no mínimo 2%
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deverão ser aplicados em convênios com centros ou institutos de pesquisa

ou entidades brasileiras de ensino.

Exemplo mais típico é o fornecido pela Empresa O que tem, dentre suas

unidades na região da América Latina, duas bases de produção de

características próprias: uma em Manaus, no Brasil, e outra na Terra do

Fogo, na Argentina. São pontos estratégicos no norte e no sul do continente,

além de serem regiões de incentivo. Esse aspecto se justifica principalmente

pelo incentivo fiscal como parte do desenvolvimento regional, pois em termos

de logística, a localização destas unidades dificulta a produção (parte do

produto é fabricada em outra região do país, e volta depois de finalizado,

pois é no sudeste e no sul do país onde estão os mercados potenciais).

No que diz respeito às estratégias de produtos, os fatores determinantes

mais assinalados pelas empresas são, no presente e para os próximos três

anos, o tempo para a introdução de novos produtos, para o desenvolvimento

de novos produtos e a imagem da marca. A difusão tecnológica tem sido

intensa e muitos dos atributos do produto, que já foram elementos

diferenciadores e, portanto essenciais, do processo de competição, têm se

tornado comuns. Por exemplo, o principal benefício proporcionado pela

tecnologia utilizada pela Empresa H é a redução do tempo de

desenvolvimento do seu produto, o que vem ocorrendo em todos os

segmentos. O prazo de entrega e o serviço prestado estão sendo cada vez

mais decisivos na conquista do mercado, como fator diferenciador.

Fato semelhante relativo à competitividade ocorre com outra empresa. A

Empresa O, juntamente com outras empresas, considera seus produtos

como commodities, com pouca diferenciação tecnológica e de qualidade

entre os concorrentes. O fator tempo de introdução de um novo produto no

mercado passa a ser decisivo na manutenção de seu mercado.

84



o resultado é uma certa padronização dos produtos finais, fator importante

no mercado externo que requer um padrão mínimo do produto em termos do

desenvolvimento tecnológico internacional. Importante perceber que o "poder

de monopólio" que a empresa acaba adquirindo na fase inical da inovação

tem se reduzido à medida em que aumenta a velocidade de difusão das

inovações, ainda que a marca possa prolongar os ganhos da empresa

inovadora.

Isso reforça a importância dada anteriormente à qualificação da mão-de-

obra, sendo que o capital intelectual, segundo as transnacionais também é

fator diferenciador de competitividade.

Técnicas de gestão de qualidade e administração são destacadas como

importantes nas estratégias de processo, contudo para os próximos três

anos, as empresas tendem a priorizar a modernização dos equipamentos,

máquinas e instalações.

Os dados apontados pela pesquisa como de diminuição do esforço

tecnológico dos dispêndios em P&D e CTec em relação ao triênio 1995-

19974 podem ser explicados também pela queda de 1,3% do PIS industrial

em 1998. Relevantes são as intenções de investimentos nessa área no

próximo triênio, intenções, aliás segundo a pesquisa, de elevar seus

dispêndios de 1999 a 2001 de 1,9% para 2,3% do seu faturamento, na média

geral das empresas", Segundo a pesquisa, maior o porte da empresa, maior

4 Na média geral das empresas, os gastos em P&D caíram de 2% em média de 1995-1997
para 1,9% do faturamento em 1998.

5 Empresas que responderam ao bloco do questionário sobre volume e percentual sobre as
vendas em 1998 e que a pesquisa chama de empresas inovadoras, por apresentarem
gastos em P&D e CTec.
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o volume de gasto e maior percentual sobre o faturamento aplicado em P&D

e CTec. As empresas de maior porte despendem, em média, duas vezes

mais da parcela do seu faturamento do que as empresa de menor porte - o

tamanho da filial pode ser determinante para a alocação dos dispêndios em

inovação e capacitação tecnológica: 5,3% em 1998 e pretendem ter um

gasto em média de 4,5% entre 1999 e 2001, ou seja, menor se comparado

aos números anteriores. O tamanho da empresa pode ser, então, forte

determinante da heterogeneidade tecnológica setorial dada sua estreita

relação com o montante investido em P&D e confere uma vantagem em

conduzir a P&D de risco e de larga escala. O quadro a seguir mostra a

distribuição das despesas" em inovação tecnológica em 1998 das empresas

da amostra detalhadas por porte.

DESPESAS EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA POR PORTE (1998)
(Matesco, 2000, p. 21)

{% sobre valor das vendas}
Empresas Média de Ctec

Vendas em Média Suportei Aquisição Engenharia Média Média
US$ Milhões deP&D aEoio tecnológica não-rotineira de Ctec Geral

>= 1.000 2,70 0,99 0,15 0,78 1,93 4,63

<1.000 e >=500 1,49 0,19 0,42 0,25 0,25 1,74

<500 e >=100 1,05 0,66 0,34 0,47 1,47 2,52

<100 1,15 0,47 0,16 0,57 1,20 2,34

Média Geral 2,14 0,76 0,23 0,62 1,61 3,75

Fonte: Empresas e Elaboração: SOBEET

6 Os dados que constam no quadro diferem dos apresentados para 1998 na evolução
descrita acima, já que nesta evolução foram consideradas na amostra apenas as empresas
que responderam às três questões, quais sejam: o esforço tecnológico no período de 1995-
1997, em 1998 e as estimativas para o período de 1999-2001.
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Com relação ao grupo de empresas inovadoras apresentadas no quadro, o

destaque fica também para as mega-empresas, cuja parcela do faturamento

destinada à inovação tecnológica em geral e às atividades de P&O stricto

sensu é maior do que as médias gerais das empresas que constituem a

amostra e o dobro da parcela de dispêndio das empresas de pequeno porte

nas mesmas atividades.

o tamanho da empresa em si, no entanto, não afeta tanto assim os

resultados obtidos, mas é natural que algum tipo de inovação que requeira

grandes montas de dispêndio seja realizado por grandes empresas

(Freeman & Soete, apud Andreassi, 1997). No entanto, apesar da correlação

entre a intensidade de pesquisa e tamanho ser geralmente fraca, e até

insignificante em algumas indústrias, pode ser fortemente influenciado pelo

setor.

Para Barbieri (1990), apesar dos gastos em P&O estarem concentrados em

algumas grandes empresas, muitas de pequeno e médio porte são bastantes

ativas em P&O, adotando inclusive uma postura ofensiva. O comentário do

autor não se refere especificamente às multinacionais, mas o exemplo da

Empresa I pode ser usado quando, apesar do seu tamanho (médio porte) e

de não ter um centro de P&O na sua unidade no Brasil, a empresa

estabeleceu parcerias com universidade e institutos de pesquisa para

resolver os problemas de adaptação dos seus produtos no mercado local.

São as condições ambientais que irão induzir o comportamento inovativo das

empresas. Para a maioria das empresas de pequeno e médio porte, as

inovações tecnológicas se traduzem em aquisições de novas máquinas e

novos modelos, bem como em imitações e adaptações de componentes

tecnológicos elaborados por grandes empresas.

87



É pouco provável que as pequenas e médias empresas realizem inovações

radicais, ou que alterem a estrutura de uma indústria com a mesma

facilidade de uma grande empresa, pois os recursos requeridos têm retorno

lento. As pequenas e médias se acham em desvantagem com relação às

grandes porque em geral apresentam estrutura funcional única, o que se

traduz em uma única fonte de lucro. Já, as grandes apresentam estruturas

multidivisonais, onde cada divisão se constitui num centro de lucro.

Adicionado a essa vantagem, as empresas que fazem parte de um

conglomerado conseguem a sustentação de suas atividades de P&D, pois

suportam mais facilmente os altos gastos exigidos, além da possibilidade de

transferência de recursos entre as divisões ou entre as empresas de mesmo

grupo. Já as pequenas e médias, em sua maioria, apresentam problemas de

capital de giro, mesmo que produzam uma variedade de bens e serviços, e

.têm maior dificuldade de obter financiamento a longo prazo em condições

vantajosas. A Empresa I cita essas dificuldades durante sua entrevista,

inclusive o problema da concorrência que enfrenta com as grandes

empresas do mesmo segmento. A escala das pequenas e médias empresas

é insuficiente para diluir os custos de P&D.

o tamanho por si só, não deve ser razão suficiente para a justificativa do

esforço tecnológico da empresa. Deve ser considerado em conjunto com

outros fatores, tais como, o grau de concentração da indústria, o tamanho do

mercado, a existência ou não de regulamentação governamental ou se a

indústria à qual se integra é emergente ou madura.

Considerando esses aspectos, Lall (1990) argumenta que uma empresa de

grande porte possui condição favorável, embora não suficiente, para realizar

inovações, mesmo em casos de maior complexidade e risco, o que pode

exigir recursos de grande monta e justificar economias de escala. O fato de

ser de grande porte não constitui necessariamente vantagem, se se
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considerar que as empresas pequenas podem apresentar um leque de

capacidades que permite, de alguma forma, dispensar as atividades de P&D.

Contudo, o tamanho passa a ser fundamental, quando se trata de mercados

e redes de fornecedores insuficientes, que obriguem a empresa a internalizar

algumas funções que costumam ser externas, como acontece em mercados

maduros, em especial nos países desenvolvidos.

Esse tipo de investimento em atividades de P&D requer, em geral,

dispêndios elevados, explicando assim a manutenção desses custos ao

longo do tempo. Segundo empresas da amostra", "a matriz vem

concentrando a atividade inovadora a fim de obter ganhos de escala, diluindo

os custos dos projetos tecnológicos entre os seus afiliados, sobretudo

quando o projeto se baseia em modificações de processos produtivos."

(Matesco, 2000, p. 21).

A etapa seguinte ao projeto inovador consiste em investimentos direcionados

às especificidades de cada região. Os projetos inovadores descentralizados

da matriz e realizados apenas pelas filiais só são justificados em casos de

terem sido requeridos por um cliente muito especializado. Este pode ser o

caso das empresas do setor químico, já que segundo a pesquisa, são

relativamente pouco intensivas em inovação pois os gastos nessa área são

cerca de 1,7% sobre o faturamento. Ora, nos padrões observados nos

países desenvolvidos, este setor é intensivo em inovação e nesse caso

pode-se inferir que as atividades em P&D e todo o esforço tecnológico

decorrente pode estar concentrado na matriz. As filiais, então, adquirem a

7 As empresas que mais investem percentualmente em relação às suas vendas, acima da
média da amostra, são de origem americanas (5,7%) e alemãs (4,2%). As de origem
francesa (3,6%) investem em inovação tecnológica de acordo com a média geral (3,8%). Em
valores despendidos, a ordem permanece a mesma. Os setores em que as empresas mais
investem em inovação são os de máquinas e equipamentos (6,9%) e o eletroeletrônico
(5,5%). O setor automobilístico (3,5%) recebe investimentos deste tipo de acordo com a
média geral (3,8%) das empresas da amostra (Matesco, 2000).
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tecnologia e fazem sua adaptação ao mercado local, ou seja, "tropicalizam"

sua linha de produtos.

A Empresa A aponta o problema do custo de desenvolvimento de um novo

produto ser muito elevado, além do envolvimento de 9 a 1O anos de pesquisa

alocada em produtos mais complexos e sofisticados, uma vez que todos os

produtos básicos já foram desenvolvidos. A matriz passa a ser uma base

para todas as atividades de P&D dessa empresa, enquanto o

desenvolvimento do produto para um nicho específico de mercado é feito no

Brasil: não é criado nada novo, porém há uma adaptação para o mercado

brasileiro. As unidades no Brasil têm centros e laboratórios de

desenvolvimento de produtos e o gasto com pesquisa é descentralizado, pois

cada área de negócios tem o seu laboratório. As unidades de negócio não

são totalmente independentes uma vez que a parte técnica é subordinada à

matriz. As principais concorrentes da Empresa A no Brasil também podem

ser suas clientes, fornecedoras e até parceiras na produção de produtos

básicos, intermediários e/ou finais, dependendo da linha de produto, da

especialidade e dos segmentos de atuação da Empresa A.

A empresa D não chega a ter o desenvolvimento completo do produto

fabricado no Brasil, justificando-se pela amortização do investimento

alocado. A concepção dos produtos é mundial, em geral na matriz, não mais

para um único mercado específico e demanda um gasto muito elevado para

que haja diversos centros de P&D inovadores e esparsos geograficamente.

Em geral, estão direcionados de tal forma que se tenha um centro num local

onde se invista de forma mais intensa, dando origem a novos produtos que

possam atender a qualquer mercado. Os centros de P&D em unidades como

a do Brasil são para a "tropicalização" dos produtos, de forma a adaptá-los a

algumas características regionais do Brasil e da América do Sul, envolvendo

pequenos ajustes até uma alteração do designo
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Os investimentos em inovação realizados no Brasil pela Empresa E são, em

princípio, voltados para as tecnologias de novas aplicações de produto. A

P&D para busca de novos produtos e processos é feita na empresa matriz e

inclui tecnologias de processo. No que se refere à infra-estrutura de P&D no

Brasil, a empresa possui laboratórios, porém se utiliza também de parcerias,

via contratos, com universidades e centros de pesquisa. A infra-estrutura de

P&D da empresa existente no Brasil atende a todas as empresas localizadas

no restante da América do Sul. Da mesma forma todo o suporte técnico em

tecnologias de aplicação é feito a partir da filial brasileira. Em relação a

novas tecnologias, o suporte é feito pela matriz para o Brasil e demais filiais

latino-americanas. Os contratos de licença de tecnologia adquirida pela

empresa são, em sua maioria, provenientes da matriz.

Todas as atividades de P&D da Empresa J estão centralizadas na matriz. No

Brasil, é realizado apenas o controle de qualidade. Mesmo na matriz, a

empresa não é forte no desenvolvimento de novos produtos, preferindo

adquirir marcas e patentes de produtos já conhecidos e fazendo

melhoramentos ou cumprindo exigências de regulamentação. As mudanças

nos processos da planta industrial brasileira são feitas através da engenharia

da matriz, no Brasil só são realizadas obras de manutenção ou

implementação de soluções propostas pelos fornecedores de equipamentos

antigos.

Segundo a pesquisa, entre as empresas respondentes separadas por origem

de capital, todas gastam mais em desenvolvimento experimental (em média,

absorvem 68% dos dispêndios totais em P&D) do que com pesquisa aplicada

e pesquisa básica. As empresas de origem italiana, francesa ou inglesa

sequer gastam com pesquisa básica, o tipo primeiro, origem de toda e

qualquer inovação. As empresas de origem americana ou japonesa gastam
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mais, em torno de 14% do que é gasto em P&D. Segundo Barbieri (1990),

dos gastos em P&D, geralmente as pesquisas básica e aplicada representam

a menor parcela. Uma das razões é que o conhecimento científico

necessário para origem das invenções e, em seguida, das inovações já estão

disponíveis, embora o acesso a esse conhecimento também acarrete gastos

(com serviços de informação científica e tecnológica, reciclagem de pessoal,

etc.). Outro fator inibidor de gastos nessas atividades específicas é a

incerteza quanto aos possíveis resultados esperados que faz com que as

empresas se tornem menos propensas em gastar e investir nessas

atividades. No Brasil se pode perceber gastos ainda mais reduzidos, senão

quase inexistentes, por parte de grande parte das filiais das multinacionais

em pesquisa básica e aplicada visto que os centros de P&D estão

normalmente alocados junto a suas matrizes.

Quanto mais inicial for o estágio do processo de inovação de um produto,

mais incertos serão seus resultados. Inclusive, há tendência em se investir

mais em atividades tecnológicas de menor grau de incerteza. Dessa forma,

as empresas têm preferência e tendem a investir mais em P&D no estágio de

desenvolvimento experimental. Essa atividade representa, independente do

país, a maior parcela em gastos de P&D, mesmo em setores que utilizam

tecnologia altamente relacionada com a ciência, tais como a indústria

química, farmacêutica e eletrônica.

O produto, com certeza, acaba por ser a finalidade última das atividades de

P&D (2/3 do total das respostas). O setores mais dedicados à inovação do

produto são o eletroeletrônico, o automobilístico, o têxtil, o de vestuário e o

de máquinas e equipamentos, com médias de gasto de P&D, em relação ao

produto, superiores à média geral das empresas da amostra. O outro terço

está alocado ao processo produtivo, onde se destacam os setores de

plástico e borracha e o químico.
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É usual que as fontes de financiamento dos projetos tecnológicos sejam

recursos próprios e não venham de fontes nacionais de financiamento

dirigidas ao apoio à realização de projetos inovadores. Apenas alguns

setores se utilizam de financiamentos oriundos da matriz (20% do

financiamento de projetos provêm da matriz no setor automobilístico). "A

capacidade endógena da matriz de buscar linhas de financiamentos e de

empréstimos a custos bem inferiores permite à empresa transnacional aqui

localizada desenvolver os seus projetos a custos bem mais acessíveis

quando comparados aos das empresas privadas nacionais", segundo

Matesco (2000, pg. 24).

São as próprias empresas que executam seus projetos de P&D (87,6% das

empresas pesquisadas), "... entretanto, entre as mega-empresas é

comparativamente maior o percentual das que realizam atividades de P&D

por meio de parcerias (34%)". Numa divisão setorial, "o eletroeletrônico é o

que, comparativamente, mais contrata terceiros para a execução de suas

atividades inovadoras - em média, 27% do total realizado. As empresas do

setor automobilístico executam a totalidade de suas atividades de P&D no

Brasil". (Matesco, 2000, p. 24).

No Brasil, mais de 60% da tecnologia é adquirida no exterior principalmente

de sua matriz, pela filial estrangeira aqui instalada. As empresas

estabelecem, além dessa relação com a matriz, parcerias com universidades

e institutos de tecnologia. Isso é mais do que ocorre com essas empresas no

exterior, cujo foco é o estreitamento de parcerias com outras empresas,

normalmente para a troca de informações básicas e de tecnologias comuns,

sobretudo com fornecedores. No Brasil essas parcerias representam pouco

mais de 25%.
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A Empresa F no Brasil faz parceria com universidades e/ou institutos

tecnológicos como parte do programa de cooperação, incentivado pelo

governo, entre a indústria e a universidade. Já as parcerias realizadas com

universidades e institutos de pesquisa pela Empresa E referem-se

principalmente ao desenvolvimento de novas aplicações e, muito raro, ao

suporte tecnológico. Já as parcerias com a matriz no exterior visam ao

desenvolvimento de tecnologias de produção.

A maior parcela dos gastos em desenvolvimento das Empresas A e C é fruto

de parcerias com seus clientes, como forma de "customização". A Empresa

C adapta seus produtos para aplicação nas plantas dos clientes. Ela recebe

o pacote tecnológico pronto da matriz, mas não existe contrato de

transferência entre as unidades.

o investimento em capacitação de recursos humanos se mostra essencial

para as empresas inovadoras, representa 17,4% dos gastos com suporte e

apoio tecnológico (que significam 47% do investimento destinado à

capacitação tecnológica), logo depois dos gastos com ensaios, testes e

análises técnicas. Interessante notar que a pesquisa revela que para os

setores de eletroeletrônico e máquinas e equipamentos, esta parcela se

eleva a mais de 25% do total destinado a toda a atividade de suporte e apoio

tecnológico. Em geral o percentual de pessoas alocadas nas atividades de

P&D e de engenharia não rotineira é de 3,8% em relação ao total de efetivos

das empresas. Esse resultado vai de encontro ao conceito cada vez mais

difundido da importância dos recursos humanos dentro da organização. Nas

empresas de maior porte, porém, esse percentual passa para 6,4%, o dobro

do que acontece nas outras empresas (cujo percentuais ficam praticamente

abaixo da média geral).
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As Empresas O e A são dois exemplos da importância crescente da

capacitação da mão-de-obra dentro das organizações. A flexibilidade de

processos é determinante na competitividade da Empresa O de modo a

permitir a rapidez de entrada no mercado de algum produto a ser lançado.

Essa rapidez pode ser, às vezes, fator decisivo para o sucesso e

manutenção da parcela do mercado do empreendimento, uma vez que os

produtos e tecnologias são muito semelhantes. Os maiores investimentos em

capacitação são feitos então com a capacitação de pessoal, na sua

preparação e treinamento para o lançamento de novos produtos e novas

tecnologias. Na Empresa A, a tecnologia dos produtos já foi fator mais

importante e grande diferencial entre as empresas: era mais competitivo

quem detinha a tecnologia mais moderna. A diferença hoje, é que a

aquisição de tecnologia é corriqueira e o maior investimento da empresa é

em capacitação técnica, nos recursos humanos. A capacitação de pessoas

está se tornando o diferencial de competitividade uma vez que há pouca

diferença de tecnologia para um mesmo segmento de produtos.

Um dos indicadores comumente utilizados para se medir o sucesso das

atividades de P&D consiste no número de patentes depositadas pela

empresa e concedidas. As empresas respondentes depositaram maior

número de patentes no Brasil do que no exterior, no entanto as taxas de

patentes concedidas em relação às depositadas foi maior no exterior (15% e

86% das patentes depositadas foram concedidas no Brasil e no exterior,

respectivamente). As patentes depositadas e concedidas aqui no Brasil, pela

Empresa O brasileira, foram sempre oriundas de adaptações de produtos da

matriz.

Segundo Andreassi (1999), as patentes como indicador de resultado do

processo inovativo são mais propriamente uma medida do esforço inventivo

do que do sucesso inovador e em razão do seu alto custo, as invenções para
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serem patenteadas devem ser significativas. Nem todas são patenteadas,

especialmente as que envolvem segredos industriais. No Brasil, as patentes

funcionam mais como um instrumento de reserva de mercado para os

inventos desenvolvidos externamente em empresas com interesse no

mercado doméstico. (Matesco, apud Andreassi, 1999)

Outro indicador do sucesso da atividade em P&D e CTec consiste na

medição do faturamento gerado pelos novos produtos decorrentes e

lançados no mercado. Nos últimos 5 anos, o que foi medido pela pesquisa,

os novos produtos participaram em média de todos os setores e empresas

de 34,3% do faturamento. Os novos produtos do setor automotivo se

destacam com uma participação de mais da metade do faturamento (53,6%

devido a necessidades constantes de alterações dos atributos dos produtos

finais) e em seguida os setores eletroeletrônico (com 38,6%) e o têxtil e

vestuário (com 36,7%). O setor químico, paradoxalmente, é o que apresenta

o percentual mais baixo devido a sua baixa intensidade tecnológica.

A grande maioria dos projetos tecnológicos são concluídos e implementados,

aí os setores têxtil e vestuário e o de máquinas e equipamentos se destacam

com o maior percentual de projetos implementados. O setores

eletroeletrônico, químico e automotivo tiveram as maiores parcelas de

projetos concluídos e não implementados.

Entre os resultados obtidos na pesquisa, alguns mostraram que, em 1998, o

grupo das empresas da amostra apresentou um gasto de US$ 959,7 milhões

em atividades inovadoras, ou 0,13% do PIB desse mesmo ano. Desse

montante, US$ 546,7 milhões (ou 57%) destinaram-se à P&D, considerada

pela OCDE como a inovação stricto sensu. Os outros 43%, US$ 413 milhões,

foram alocados em atividades de capacitação tecnológica que compreendem

o suporte e apoio tecnológicos (47,2%), a aquisição de tecnologia (14,1%) e
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a engenharia não-rotineira (38,7%). Em valores médios por empresa, as

transnacionais despenderam US$ 12,4 milhões em atividades de P&D e de

capacitação tecnológica naquele ano. Somente em atividades de P&D as

empresas despenderam US$ 7,1 milhões.

Andreassi (1999) citando DeBresson lembra que "o simples fato de se gastar

em P&D não leva por si só à introdução ou aperfeiçoamento de novos

produtos ou processos" (p. 39). Acrescenta que um mesmo gasto com P&D

em duas empresas do mesmo ramo pode levar a intensidades de inovação

distintas, ou seja, apenas o gasto em P&D não é suficiente para uma

avaliação correta do grau de inovação de uma empresa.
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Capítulo VI. Conclusão

o conceito de inovação tecnológica engloba os de pesquisa básica,

passando pela aplicada, capacitação tecnológica e de pessoal, engenharia

não rotineira até a transferência de tecnologia que se apresenta sob

diferentes formas: importação, licenciamento, etc., desde que a invenção

originada seja operacionalizada e comercializada. Adaptações de produtos e

processos existentes no exterior ao mercado local também são consideradas

inovações, pois apresentam a introdução de conceito novo seja de um

produto, seja de um processo, ou simplesmente uma melhoria ou

aperfeiçoamento de produto sem que a empresa passe necessariamente por

todas as etapas, desde a pesquisa básica. É nesse contexto que deve ser

entendido o neologismo "tropicalização": é a inovação ou desenvolvimento

de produtos adaptados ao mercado brasileiro (e regiões limítrofes, em certos

casos) cuja tecnologia foi desenvolvida no exterior.

É preciso distinguir, portanto, dentro dos gastos das transnacionais, e no

conceito amplo de inovação, o que é "tropicalização" e o que é base

autônoma de tecnologia. Ou seja, dissociar aquilo que é adaptação

tecnológica daquilo que é base própria de geração de tecnologia das

empresas de capital estrangeiro.

O fato do Brasil ter-se tornado destino privilegiado do foco crescente do

capital de longo prazo estrangeiro que chega à América Latina indica a

escolha do país como ponto estratégico de negócios das corporações, não

somente como uma das principais unidades de produção da região, mas

também como base principal de exportação para o Mercosul - bastando

comparar os fluxos de IDE que vieram para o Brasil e para a Argentina. Em

certos casos, a unidade Brasil pode estar à frente de toda a região da
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América do Sul. Esses fluxos de IDE sem precedentes que vêm entrando no

país, proporcionados pela abertura do mercado, devem diminuir no futuro por

causa do fim do processo de privatizações e de um esgotamento natural das

oportunidades, devendo manter-se, porém, em patamares superiores ao que

já foi na década de 70, muito antes desse boom. Acompanhando estes fluxos

virão certamente a constância da atualização tecnológica, essencial à

competitividade e à sobrevivência das empresas instaladas no Brasil, ponto

estratégico para essas organizações.

o lado exportador das multinacionais é, como se sabe, pequeno em relação

à balança comercial do Brasil, por não fazer parte das estratégias dessas

empresas para fora do Mercosul. Entretanto, pelo fato de exportarem grande

parcela de sua produção para suas matrizes ou pelo fato da fabricação de

um produto ocorrer apenas aqui para atender às demais unidades, as filiais

brasileiras têm de manter um padrão mínimo de qualidade e de tecnologia

embutida em seus produtos. Em sua maioria, o estágio tecnológico das filiais

é semelhante ao da matriz e a tendência é a de que não mais seja regra a

assertiva de que as transnacionais só desenvolvem tecnologias obsoletas e

fora de uso nos países industrializados quando se trata de países em

desenvolvimento.

o foco estratégico dessas empresas é a ampliação do mercado interno e

para isso o investimento tecnológico segue o da matriz, com as mesmas

linhas e estratégias de produtos. A convergência dos estágios tecnológicos

da unidade Brasil e da matriz ocorre pelo processo de transferência de

tecnologia oriunda da matriz, muitas vezes sem pagamento de royalties ou

qualquer outra compensação dessa espécie.

Paradoxalmente, a empresa que declara continuar a produzir em sua

unidade aqui instalada o segmento de produtos já descartado pela matriz,
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por ainda haver mercado, parece ser a única a ter uma base autônoma de

pesquisa, no seu próprio centro de P&D ou em parceria com um instituto de

pesquisa e universidade. Nenhuma outra empresa, em entrevista, mencionou

ter um centro autônomo de geração de P&D e sempre quando perguntada,

frisava a adaptação de seu produtos.

As inovações geradas, porém, destinam-se de maneira quase exclusiva ao

mercado local e os projetos precisam de aprovação prévia da matriz. O grau

de autonomia de decisão de empreendimentos da filial brasileira está

associado ao montante de recursos envolvidos.

Os incentivos à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico no

Brasil não integram a rotina das multi nacionais. Se usos de incentivo há, são

apenas na decisão de localização de alguma unidade produtiva, quando lhes

é conveniente e depois de considerados os demais fatores de produção da

região pretendida.

As empresas estão mais preocupadas com a disponibilidade de mão-de-obra

capacitada a operar a nova tecnologia, tornando-se importante fator de

escolha da localização de instalação. Quanto ao pessoal alocado à pesquisa

dentro das empresas, esse é um número muito pequeno se comparado ao

número de funcionários. Na pesquisa poucas mencionam a importância dos

recursos humanos ou de qualquer investimento nessa área dentro da

capacitação tecnológica.

Clegg (1992) analisa a tecnologia e o poder nas organizações, indicando a

estreita vinculação entre a introdução de novas tecnologias e as novas

estruturas e práticas de trabalho, restando às organizações a necessidade

de adequarem-se. O avanço tecnológico quase sempre leva a uma divisão

do trabalho mais elaborada e a uma organização mais sofisticada, onde a

100



mão-de-obra pode ser manipulada e ajustada através de treinamentos e

incentivos e se torna um instrumento para a produção que, assim como a

tecnologia, cumpre ser usada o mais eficiente e eficazmente possível. Em

indústrias de tecnologia intensiva, é vista custo marginal e, raramente, é

encarada como foco estratégico.

As que frisaram a importância do capital humano costumam mandar técnicos

locais para a matriz, de modo a atualizarem-se e dominarem a tecnologia a

ser aqui utilizada. O domínio da tecnologia é fundamental para o melhor

aproveitamento e aplicação na unidade, e mesmo para melhor adaptação

dentro das linhas de produção ou processo no país. Para Abdelmaku &

Mundler (1997), a questão da transferência de tecnologia não se regula em

função dos critérios preconcebidos do tecnicismo, segundo este ser elevado

ou reduzido. O sucesso das transferências de tecnologia depende da

assimilação da tecnologia por inteiro, o que explica a variação existente de

um setor ao outro, e é função direta da aptidão e vontade de aprendizado do

conhecimento dos atores concernidos no decorrer do processo.

O treinamento e o investimento nos recursos humanos dessas empresas não

parecem ser no sentido de capacitá-los, mas de proporcionar uso e aplicação

corretos, mesmo que a partir da tecnologia da matriz, a filial realize

inovações outras. Esse capital intelectual deveria tornar-se foco das

multinacionais por representares fatores reais de competitividade, uma vez

que um melhor entendimento das tecnologias permite uma introdução mais

rápida do produto no mercado. Mesmo assim as empresas, como resultado

da pesquisa, pretendem priorizar a modernização dos equipamentos,

máquinas e instalações ao invés do capital humano.

O tamanho da empresa é fundamental para o desenvolvimento da pesquisa

básica porque sustenta condições para assumir o risco e a incerteza, além
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do tempo despendido, de um novo empreendimento. Ainda que a presença

das mega-empresas seja menor na amostra de multinacionais, a proporção

gasta em pesquisa básica deveria ser maior entre elas e em centros

autônomos de desenvolvimento de P&D dentro das unidades, o que não

parece ser regra. As pequenas pedem ajuda a parceiros por não terem como

sustentar, sozinhas, o empreendimento e, desde que não ultrapasse um

volume estipulado pela matriz, podem desenvolver seus projetos. Vale dizer,

a autonomia tecnológica é quase nenhuma.

A autonomia tecnológica das grandes multinacionais é apenas em relação ao

mercado interno brasileiro, mesmo assim não há autonomia real em suas

decisões. Se a inovação for gerada no Brasil, desde a sua concepção, será

comercializada apenas nesse mercado, o que ocorre muitas vezes em

parceria com o cliente. A matriz tem sua própria base de P&D e o fluxo de

tecnologia vem sempre nesse sentido, nunca no inverso. As mega-

empresas, apesar de serem minoria dentro da amostra, finalizam a totalidade

de seus projetos.

Em artigo recente da Gazeta Mercantil, Knapp (2001) aponta que

praticamente nenhuma das pesquisas publicadas chegam ao escritório de

patentes do INPI - Instituto nacional de Pesquisas Industriais. Apenas uma

em 946, segundo dados do CNPq - Conselho Nacional de Pesquisa

apresentados no artigo, embora sejam crescentes a produção e o prestígio

da comunidade científica brasileira, inclusive no meio internacional. A patente

é fundamental para se divulgar uma determinada tecnologia e esse número

mostra a defasagem da produção de conhecimento e a operacionalização de

produtos e/ou processos, isto é, parece pouco provável que as invenções

geradas pelos institutos de pesquisas e centros de P&D no Brasil se tornem

efetivamente uma inovação na sua acepção plena.
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Os contratos de licença de tecnologia e suporte técnico adquiridos pela

empresa são em sua maioria provenientes da matriz e nem sempre há

formalização de contratos. Os indicadores da Base ANPEI (1998) no Brasil,

em 1997, mostram um crescimento de mais de 20% do volume dos

dispêndios nacionais em C&T (US$ 10,7 bilhões) e de sua proporção em

relação ao PIB (de menos de 1% em 1993 passa para 1,3% em 1997).

Parcela de 32% foi efetuada pelas empresas privadas - este número inclui as

transnacionais - ficando dois terços dos dispêndios a cargo do governo e

uma pequena parcela de 4% para as universidades privadas. Esta

distribuição vem se mantendo desde 1994.

A aquisição de tecnologia pelas multinacionais representou, de per si, 14%

dos gastos em atividade inovadoras do total das transnacionais. Na

amostragem da Base ANPEI (2000), que inclui empresas nacionais privadas

e públicas, representa em 1999, 19% das despesas em P&D e CTec

(quando em 1997, esse percentual era de 12,2%). A aquisição de tecnologia

apresenta as vantagens da rapidez e da diminuição do risco do processo

inovativo comum, mas não elimina, de forma alguma, a necessidade de

capacitação dos recursos humanos em aprender essa tecnologia. Os gastos

em P&D relativos tanto às transnacionais da amostra da SOBEET quanto à

Base da ANPEI representam em torno de 57% do montante despendido em

P&D e CTec, apesar das filiais das empresas transacionais terem acesso à

linhas de financiamento mais baratos que no Brasil, através de suas

respectivas matrizes.

O aumento da industrialização de um país, principalmente via capital

estrangeiro, favorece também a participação de tecnologia não-incorporada

na transferência de tecnologia, embora grande parcela da tecnologia

industrial ingresse incorporada nos bens físicos, em particular nos casos de

implantação de fábricas completas. O risco de dependência com base em
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tecnologia importada aparece quando o fornecedor tem, por exemplo, o

poder de impor restrições ao suprimento ou a possibilidade de entrar em

mercado pré-existente criado pela empresa compradora de tecnologia,

através da instalação de uma unidade produtiva nova no país.

A facilidade de importar tecnologia pelas empresas nacionais e estrangeiras

é elemento inibidor dos investimentos alocados para produzir capacitação

tecnológica o que compromete de certa forma, e se não controlado com

cuidado, a formação da autonomia tecnológica do país.

As empresas, inclusive multinacionais, parecem estar finalmente formando

parcerias com universidades, como relata Piza (2000), em artigo do Estado

de São Paulo, sobre o LlEC - Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e

Cerâmica da Universidade Federal de São Carlos que foi procurado por

algumas empresas nacionais como a CBBMM e CSN e por multinacionais

como a Johnson & Johnson, White Martins e 3M para o desenvolvimento de

projetos novos.

Entretanto ainda há forte necessidade de modificação nessa relação, tanto

do perfil das pesquisas realizadas pelas universidades, que talvez não

mostrem atrativos para as empresas, quanto da cultura das empresas em

relação aos investimentos em pesquisas na área acadêmica. De um lado, as

universidades nem sempre vendem bem o seu potencial, por outro lado, as

empresas não estão informadas sobre a existência dos projetos. Se é

verdadeiro que a pesquisa de foco acadêmico difere dos objetivos das

empreendidas nos laboratórios empresariais, não significa impossibilidade de

adequar linhas de pesquisa a serem conduzidas pelas universidades, de

modo a proporcionar maior intercâmbio entre elas e as empresas.
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Este trabalho tem as limitações peculiares visto a natureza do processo

amostrai, daí os resultados e conclusões aqui apresentados não poderem

ser formalmente generalizados. Dada a controvérsia que envolve o tema do

desenvolvimento tecnológico, dentre eles as questões de hegemonia,

domínio econômico, poder e o uso ideológico da tecnologia, seria importante

desenvolver estudos que abordem tais aspectos.

105



Bibliografia

ABDELMAKU,Lahsen; MUNDLER,Patrick. Les Industrialisations des Tiers Mondes.
Problémes Économiques, nO2.540, p. 1-7, 29-0ct 1997.

ALMEIDA,Paulo Roberto. Os Investimentos na Agenda Econômica Internacional:
os debates nos diferente fóruns. Encarte da Carta da SOBEET ano I nº2, Mai
1997.

AMANN, Edmund. Technolo gical Self Reliance in Brazil: Achievements and
Prospects - Some Evidence from the Non-Serial Capital Goods Sector. Programa
de Seminários Acadêmicos do Instituto de Pesquisa Econômicas da Universidade
de São Paulo - São Paulo, Apr 1999 (mimeo.).

ANDREASSI,Tales. Estudo das Relações entre Indicadores de P&D e Indicadores de
Resultado Empresarial em Empresas Brasileiras Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo - FEA/USP. São Paulo. 1999.

Expenditures in Technolo gical Innovatio n: A Study in Brazilian
Companies. Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the
University of Sussex for the degree of Master of Philosophy. Science Policy
Research Unit, University of Sussex. Dec 1997.

ANPEI - Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas
Industriais. Indicado res Empresariais de Inovação Tecnológica: Resultado de
Base de Dados ANPEI, ano 7, São Paulo, Dez 1998.

Indicadores Empresariais de Inovação Tecnológica: Resultado de
Base de Dados ANPEI, ano 9, São Paulo, Dez 2000.

AUREA,Adriana P.; GALVÃO,Antonio C.F. Importeçêo de Tecnologia, Acesso às
Inovações e Desenvolvimento Regio nal: O Quadro Recente no Brasi I. IPEA -
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Texto para Discussão nO 616: 37p.,
Brasília, Dez 1998 (mimeo.).

BACEN - Banco Central do Brasil. Sítio na Internet - Publicações e Pesquisas
Econômicas/Notas para Imprensa/Setor Externo. http://www.bcb.gov.br (acesso:
Jan 2001a).

106

http://www.bcb.gov.br


BACEN Banco Central do Brasil. Sítio na Internet Dados e
EstatísticasjInvestimento Direto Estrangeiro. http://www.bcb.gov.br (acesso: Jan
2001b).

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Sítio na
Internet - PrivatizaçõesjInvestimentos Estrangeiros. http://www.bndes.gov.br
(acesso: Jan 2001).

BARBIERI,José C. Produção e Transferência de Tecnologia. Ed. Ática, São Paulo,
1990.

BIELSCHOWSKY,Ricardo. Transnational Corporations and the Manufacturing Sector
in Brazil - Technological Backwardness in the Eighties and Signs of an Important
Restructuring in the Nineties. ECLAC- Economic Comission for Latin America and
the Caribbean, Nações Unidas, Santiago, Oct 1992.

CALDERÓN,Álvaro. Inversión Extranjera Directa YEstrategias Empresariales:
Situación De América Latina YEI Caribe . Notas de palestra realizada na FAAP -
Fundação Armando Álvares Penteado, São Paulo, Dez 2000.

CANTWELL,John; JANNE,Odile. Technological Globalisation and Innovative Centres:
the Role of Corporate Technological Leadership and Locational Hierarchy. Elsevier
Science B.V., Research Policy, 28: 119-144, Whiteknights, 1999.

CEPAL- Comissión Económica para América Latina y el Caribe. Balance Preliminar
de las Economías de América Latina y el Caribe. 2000. Capo Brasil. Santiago, Dic
2000.

CHESNAIS,François. La Mondialisation du Capital. Syros, Paris, 1997.

CLEGG,Stuart R. Tecnologia, Instrumentalidade e Poder nas Organizações. RAE -
Revista de Administração de Empresas, 32(5): 68-95, São Paulo, NovjDez 1992.

FIPE- Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas. O Brasil e a Glo balização:
Oportunidades e Desafios, São Paulo, Mai 1998.

FREEMAN,Christopher. The Econo mics o f Industrial Innovation. Penguin Books
Ltd., Middlesex, 1974.

FRITSCH,Winston ; FRANCO,Gustavo. L'Investissement Étranger Direct au Brésil:
son Incidence sur la Restructuration Industrielle. - Centre de Développement de
I'OCDE - Organisation de Cooperátion et de Développement Économiques, Paris
1991.

107

http://www.bcb.gov.br
http://www.bndes.gov.br


FURTADO,João. Globalização das Empresas e Desnacionalização . In: LACERDA,
Antônio C.(org.), Desnacionalização: Mitos, Riscos e Desafios. Ed.Contexto, São
Paulo, 2000.

GONÇALVES, Reinaldo. Centralização do Capital em Escala Glo bal e
Desnacio nalização da Economia Brasileira. In: VEIGA, Pedro M. (org.), O Brasil e
os Desafios da Globalização - SOBEET. Ed. Relume Dumará, Rio, 2000.

_____ Globalização e Desnacionalização. Paz e Terra, São Paulo, 1999.

KNAPP,Laura. Produção Científica Quase Não Chega ao Mercado no Brasil. Gazeta
Mercantil, p. A-9, São Paulo, 26-Jan 2001.

KRUGMAN,Paul. The Age of Diminshed Expectation: U.S. Economic Policy in the
1990s. Revised and updated edition, MIT Press, Londres, 1990.

LALL, Sanjaya. Promouvoir la Co mpétitivité Industrielle dans les Pays en
Développement. Études du Centre de Développement de L'OCDE - Organisation
de Coopération et de Développement Économiques, Paris 1990.

LAPLANE, Mariano F.; SARTI, Fernando. Investimento Direto Estrangeiro e a
Retomada do Crescimento Sustentado nos Anos 90. Economia e Sociedade, 8:
143-181, Campinas, Jun 1997.

MARCONI,Marina A.; LAKATOS,Eva M. Técnicas de pesquisa. Ed. Atlas, São Paulo,
1982.

MATESCO,Virene R. Comportamento Tecnológico das Empresas Transnacionais em
Operação no Brasil. Conjuntura Econômica - encarte. Rio de Janeiro, Mar 2000.

_____ Investimento Direto Estrangeiro: o Brasil em Destaque. Conjuntura
Econômica, 53 (11): 13-17, Rio de Janeiro, Nov 1999.

MATESCO,Virene R.; FREIREDELIMA, Maria F.; DEANE,Tatiana. Fluxos Mundiais de
Investimento s: a Internacionalização da Economia Brasileira. In: LACERDA,
Antônio C. (org.), Desnacionalização: Mitos, Riscos e Desafios, Ed.Contexto, São
Paulo, 2000.

MATESCO,Virene R.; HASENCLEVER,Lia. As Empresas Transnacionais e o seu Papel
na Competitividade industrial e dos países: o caso do Brasil. In: VEIGA, Pedro M.
(org.), O Brasil e os Desafios da Globalização - SOBEET. Ed. Relume Dumará,
Rio, 2000.

108



MICHALET,Charles-Albert. Strategies of Multinationals and Competition for Foreign
Direct Investiment: the Opening of Central and Eastern Europe. FIAS - Foreign
Investment Advisory Service. International Finance Corporation and the World
Bank. Occasional Paper 10. Washington, Dec 1997.

MILES, 1.; DUCATEL, K. Technology, Ocupation and Work Organization.
Employment and Technical Change in Europe: Work Organization, Skills and
Training. University Press, Cambridge, Great Britain, 1994.

OLIVEIRA,Gesner. Lançamento do UNcTADjWorld Investment Report - 2000.
Anotações de palestra. São Paulo, Set 2000.

PEARCE,Robert; PAPANASTASSIOU,Marina. Overseas R&D and the Strategic
Evolution of MNEs: Evidence from Laboratories in the UK. Elsevier Science B.V.,
Research Policy, 28: 23-41, Whiteknights, 1999.

PIZA, Daniel. Cientista que Deu Certo Mostra o Mapa da Mina. O Estado de São
Paulo, p. A-ll, São Paulo, 5-Nov 2000.

ROSENTHAL,David; MOREIRA,Inaldo L. Algumas Considerações sobre a Natureza do
Processo de Capacitação Tecnológica: "Fontes de Inovação". RAP- Revista de
Administração Pública, 26 (4): 145-160, Rio de Janeiro, OutjDez 1992.

SOBEET- Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da
Globalização Econômica. Os investimentos Diretos Estrangeiros no Mundo - Carta
da SOBEET,ano IH, n216, Dez 2000c.

_____ O Ciclo Recente de Investimentos Diretos Estrangeiros no Brasil.
Carta da SOBEET, ano I1I, n214, Abr 2000b.

_____ Os investimentos Diretos Estrangeiros Realiza:los e Absorvidos no
Mundo. Carta da SOBEET,ano 111,n213, Fev 2000a.

_____ Alcances e Limites da Internacionalização da Economia Brasileira.
Carta da SOBEET,ano 11,n210, Jan 1999.

_____ Privatização e Investimento Direto no Período Recente. Carta da
SOBEET,ano I, n23. Jul 1997b.

_____ Como se Afere Adequadamente o Investimento Direto. Car ta da
SOBEET,ano I, n21, Mar 1997a.

109



UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development. Cross-border
Mergers and Aquisitons and Development - World Investment Report 2000. New
York and Geneva, 2000.

_____ Foreign Direet Investment and the Challenge ot Develapment. World
Investment Report 1999. New York and Geneva, 1999.

_____ Transnatianal Corporetions, Employment and the Workplaee. World
Investment Report 1994. DTCI-Division on Transnational Corporations and
Investment, New York and Geneva, 1994.

VIVARELLI,M. The Econo mies o f Technolo gyand Employment: Theory and
Empirical Evidence. Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, Great Britain,
1995.

WEIERS,R. M. Marketing research. Chap. 4, pp. 101-143. Prentice Hall, New
Jersey, 1984.

110


