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Editorial – Edição 21 – Outubro de 2014 

Diante das muitas dificuldades que as concessionárias de energia têm que enfrentar hoje no Brasil, parece que a 
tendência de canalizar esforços diretos nas questões tidas como de sobrevivência se torna onipresente. Nessas 
horas, persiste a questão que reflete a constante briga entre o que se prega e o que efetivamente se faz, mais 
especificamente, sobre investir ou não no conhecimento como forma de garantir não apenas a sobrevivência 
como também uma situação mais robusta e sustentável. 

No início deste ano, os jornais noticiaram a queda de empresas brasileiras no ranking de investimento em 
inovação e em “pesquisa e desenvolvimento” (P&D), reiterando também que esses dados colocam o país na 
contramão da tendência mundial. Existe uma tendência natural de se vincular o investimento em P&D à 
inovação. Isso faz certo sentido, pois o objetivo primordial de P&D é gerar inovações baseadas em 
conhecimento especializado, que possam, por sua vez, gerar diferencial competitivo sustentável. Em outras 
palavras, a inovação gerada com P&D se diferencia de outros tipos de inovação pela magnitude e consistência 
do diferencial competitivo por ela proporcionado. Parafraseando a célebre frase do primeiro astronauta a pisar 
na superfície da Lua, seria como comparar um pequeno passo com um grande salto. 

Entretanto, há sinais de que a notícia da queda das empresas no ranking represente um cenário ainda pior do 
que aquele que se evidencia à primeira vista, especialmente no que diz respeito à absorção, por parte das 
próprias empresas, dos resultados gerados em P&D. De acordo com definições consagradas, “tecnologia” se 
refere ao arcabouço ordenado de conhecimento empregado na produção e comercialização de bens e serviços, 
incluindo o de natureza científica, proveniente de todas as áreas da ciência, e o de natureza empírica, que é 
resultado de observações, experiência, atitudes específicas e até mesmo tradição oral e escrita. Portanto, o 
termo “transferência de tecnologia”, ao contrário do que muitas vezes se imagina, não diz respeito apenas ao 
repasse de um produto tecnológico, mas também de todos os ingredientes necessários para sua obtenção, ou 
seja, o conhecimento técnico-científico, que é resultado de pesquisa científica, e fatores de produção, tudo isso 
se concretizando, por fim, no produto tecnológico almejado. O objetivo primordial da transferência de 
tecnologia é, portanto, assegurar que o desenvolvimento científico e tecnológico seja mais amplamente 
acessível à sociedade. 

Voltando então à questão principal, pergunta-se: qual é o grau de importância do parâmetro “investimento em 
P&D” para se adquirir o diferencial supramencionado? Ora, sem investimento em P&D, não há como gerar 
diferencial competitivo sustentável nos moldes daquele que estamos abordando aqui. Portanto, quanto maior o 
investimento, maior o potencial de resultados. Não desejamos aqui fazer uma análise profunda de todos os 
parâmetros envolvidos no âmbito da inovação, mas podemos vislumbrar um que se mostra igualmente 
importante nesta pequena análise, a saber, o “grau de absorção de resultados” por parte do investidor. 
Dependendo da maneira com que se investe em P&D, é possível que o investidor esteja simplesmente doando 
recursos para a ciência, deixando de absorver os importantíssimos resultados auferidos no processo. 

Uma vez que o termo tecnologia remete ao conhecimento e este, por sua vez, remete ao aprendizado, conclui-
se que só se pode internalizar os resultados de P&D se se fizer parte do processo de aquisição do conhecimento. 
Não há como fazer transferência de conhecimento instantaneamente. Isso significa que investir em P&D não 
consiste apenas em injetar dinheiro em grupos de pesquisa ou em atividades externas de natureza científica. 
Significa também inserir-se na geração do conhecimento. Do contrário, os principais resultados jamais serão 
absorvidos pelo investidor, e o tão esperado “grande salto” ficará eternamente além de seu alcance. 

A conclusão é que as ferramentas governamentais de fomento têm dado respaldo à ciência no país, pois 
garantem a realização de pesquisas, mas não são suficientes para mudar a cultura empresarial de aversão ao 
conhecimento especializado, que provavelmente advém de fatores tais como a aversão a incertezas e a riscos 
intrínsecos, ou, em outras palavras, ao medo de não se obter o produto vislumbrado. Especificamente no 
tocante à evolução do setor elétrico, o programa de P&D da ANEEL tem provado seu papel essencial. Mas e a 
postura estratégica das concessionárias? 
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