
Inove agora paga-se bem 
Guilherme Damo 
 
Dinheiro. É assim que o físico Roberto Nicolsky, diretor da Sociedade Brasileira Pró-Inovação 
Tecnológica (Protec), responde ao ser questionado sobre o que há de mais atual em termos de 
inovação empresarial no país. Além de novos incentivos fiscais, o governo federal liberou este 
ano quase R$ 1,7 bilhão para o financiamento de projetos específicos de Pesquisa e 
Desenvolvimento – P&D. 
 
Uma das novidades apontadas por Nicolsky é a Lei da Inovação (10.973), aprovada no final de 
2004 e regulamentada em outubro do ano passado. Seu principal efeito é viabilizar a 
aproximação entre as organizações e as instituições científicas e tecnológicas. Esse é um dos 
pilares da inovação – e uma antiga carência brasileira. Prova disso é o baixo número de 
cientistas trabalhando dentro das empresas.  
 
Do total de mestres e doutores brasileiros, apenas 23% atuam na pesquisa em empresas, 
enquanto o índice chega a 80% nos Estados Unidos. “A empresa também deve ter 
compromisso com a criação do conhecimento. A pesquisa na universidade não substitui a 
realizada dentro das organizações”, afirma Carlos Henrique Brito Cruz, diretor científico da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). 
 
Para reverter esse quadro, a Lei da Inovação permite que as instituições de ensino realizem 
contratos de transferência de tecnologia e de direito de uso ao final de um projeto com criação 
de conhecimento tecnológico. “Agora, as pesquisas universitárias não precisam mais parar nas 
prateleiras: podem ser comercializadas. A lei permite transferir o novo conhecimento para o 
setor produtivo”, comemora Christiano Becker, professor do Departamento de Ciências da 
Computação da UFMG e diretor da Associação Nacional Promotora de Empreendimentos em 
Tecnologias Avançadas (Anprotec). 
 
A própria UFMG abrigou uma experiência relevante nessa direção. Um grupo com quatro 
professores e 15 ex-alunos formou a Akwan, empresa dedicada à pesquisa de metodologias de 
busca na internet. Ao conhecer o projeto, a gigante Google comprou a empresa dos cientistas. 
“A pesquisa da universidade virou negócio. Graças a isso, hoje o Google possui um centro de 
pesquisa em Belo Horizonte”, relata Becker. 
 
Outra novidade é o capítulo 3 da Lei 11.196 com origem na chamada MP do Bem e 
regulamentada em junho deste ano. “É um conjunto de incentivos fiscais que reduz o custo do 
investimento em tecnologia”, explica Joel Weisz, consultor da Protec. A legislação permite, por 
exemplo, cortar o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) pela metade na compra de 
equipamentos destinados à Pesquisa e Desenvolvimento.  
 
A principal vantagem, segundo os analistas, é a aplicação automática e desburocratizada. 
Antes, a maior parte dos dispositivos dependia de aprovação prévia de uma agência 
governamental e de repasses oficiais, como acontece, por exemplo, com a isenção de ICMS 
para as empresas exportadoras – que ainda sofrem com a demora do ressarcimento previsto 
na Lei Kandir. “A agilidade é um grande avanço porque os projetos de inovação não podem 
esperar. O investimento é feito quando se torna necessário” completa Weisz. 
 
Até agora, os empresários brasileiros corriam sozinhos os riscos desses investimentos. “Na 
inovação não há garantia de que se vá chegar a um produto final”, destaca Eliane Bahruth, 
diretora da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). “O Brasil está em um momento ímpar 
de oferta de instrumentos para inovar. Nunca houve tantos recursos disponíveis”, enfatiza. 
 
Incentivos desconhecidos – Apesar de terem sido regulamentadas ao longo dos últimos 12 
meses, essas leis ainda são desconhecidas pelos empresários e por seus executivos. Alguns, 
inclusive, chegam a reivindicar benefícios que já existem. “Fazem o discurso de que deveria 
existir mais apoio e depois pedem que sejam criados incentivos que já existem”, comenta 
Ricardo Felizola, coordenador do Conselho de Inovação e Tecnologia da Fiergs. 
 



Um recente levantamento da Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia 
das Empresas Inovadoras (Anpei) revelou que 75% dos empresários ignoram as novas leis de 
incentivo à inovação. “A maioria ainda não conhece os detalhes das medidas”, revela Olívio 
Ávila, diretor executivo da Anpei. Uma das principais razões para esse desconhecimento é o 
ineditismo das medidas. “Os empresários brasileiros não estão acostumados a ter esse tipo de 
incentivo.  
 
As experiências anteriores não foram boas e eles ficaram com um pé atrás”, argumenta. 
Ressabiados, ou não, quando tomam conhecimento dos novos benefícios, mostram-se 
interessados. “A gente não busca esse tipo de incentivo, mas é bom saber que existem. Vamos 
correr atrás”, entusiasma-se João Henrique Marchewsky, presidente da Buettner, de Santa 
Catarina. 
 
Análise minuciosa – Até o momento, mesmo as empresas mais atentas ainda estão em fase de 
estudo das novas leis. Querem encontrar a melhor forma de aplicar os incentivos para 
aumentar o número de pesquisas e reduzir o custo da inovação. É o caso da Datasul, uma das 
maiores fabricantes de softwares de gestão do país.  
 
Para não errar a mão nas deduções tributárias e ficar em dívida com o Fisco, a empresa 
decidiu analisar minuciosamente o conteúdo das leis. “Ainda não usamos os incentivos fiscais 
porque queremos antes entender perfeitamente a sua aplicabilidade”, destaca José Manoel 
Barbosa, executivo de relações corporativas e alianças globais da Datasul.  
 
A empresa contratou uma consultoria e enviou seus advogados a Brasília para buscar 
esclarecimentos sobre a nova legislação. “Como não havia histórico da liberação de recursos 
para inovação, a Datasul não tem o costume de buscar esse tipo de incentivo”, explica. 
Barbosa acredita, porém, que, se houvesse mais divulgação, muitas empresas já poderiam 
estar desfrutando dos benefícios. 
 
Mesmo pouco conhecida, a Lei do Bem (11.196) já recebe algumas observações negativas, 
quando se trata de incentivar a inovação nas micro e pequenas empresas. Como a maioria dos 
abatimentos ocorre na cobrança do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), a principal 
crítica é que apenas as companhias que trabalham no regime de lucro real conseguirão obter 
vantagens significativas.  
 
As pequenas e médias, que recolhem imposto sobre o lucro presumido, devem ficar fora. “São 
as menores que continuam a investir em inovação com o sacrifício da própria lucratividade”, 
observa Ávila. “As micro e pequenas empresas têm essa dificuldade. Mas os incentivos são 
muito novos e precisamos dar um tempo para ver a reação geral das empresas”, argumenta 
Nicolsky. 
 
Por enquanto, segundo ele, a única certeza é que será possível reduzir os custos da inovação. 
Estimativas revelam que até 27% dos recursos investidos em P&D podem retornar para as 
empresas através das deduções previstas na nova lei. Os efeitos mais concretos, no entanto, 
só serão conhecidos em 2007, quando as companhias entregarem o Imposto de Renda sobre o 
exercício de 2006. A Lei da Inovação (10.973), porém, já viabilizou a oferta de linhas especiais 
para as pequenas. 
 
O atual cenário da inovação no Brasil é bem melhor do que jamais existiu. “A lei traz 
realmente um bônus para os inovadores”, afirma Diógenes Feldhaus, líder de relações 
institucionais em tecnologia da fabricante de compressores Embraco.  
 
Na sua opinião, a Embraco certamente vai tirar proveito da nova legislação. “Será possível 
fazer mais pesquisas com a mesma quantidade de recursos”, compara Feldhaus. Ele também 
acredita que o processo de divulgação das leis de incentivo à inovação será como uma bola de 
neve. “Quando a Embraco usar os benefícios, nossos fornecedores ficarão sabendo e as 
informações vão se difundir nesse processo”, prevê. 
 



O novo conjunto de normas parece bastante eficaz para incentivar a inovação, mas a sua 
efetiva aplicação é que vai mostrar a realidade, na opinião de Filipe Geraldo Teixeira, gerente 
de propriedade intelectual da Embrapa. “Em teoria, as novas leis estão bem traçadas. Vamos 
ver como se aplicam na prática. Inovação é transformar conhecimento em riqueza”, define. 
 
O novo conjunto de normas parece bastante eficaz para incentivar a inovação, mas a sua 
efetiva aplicação é que vai mostrar a realidade, na opinião de Filipe Geraldo Teixeira, gerente 
de propriedade intelectual da Embrapa. “Em teoria, as novas leis estão bem traçadas. Vamos 
ver como se aplicam na prática. Inovação é transformar conhecimento em riqueza”, define. 
 
Quem quer dinheiro? – Além da Lei do Bem com seus incentivos fiscais, há também novas 
formas para as empresas financiarem seus projetos de P&D sem colocar a mão no próprio 
bolso. Isso porque a Lei da Inovação trouxe um novo mecanismo: a subvenção econômica. Na 
prática, são investimentos a fundo perdido. “É um mecanismo muito praticado em outros 
países, mas que nunca tinha sido usado para financiar a inovação no Brasil”, explica Eliane, da 
Finep. 
 
Em setembro passado, foi lançada a primeira fase do Programa de Subvenção Econômica à 
Inovação, que disponibilizou R$ 510 milhões. Os recursos foram divididos em três partes: uma 
para projetos em inovação em setores tecnológicos específicos (leia quadro próxima na 
página); a segunda para micro e pequenas empresas; e a terceira para a contratação de 
mestres e doutores para o desenvolvimento de pesquisas dentro das empresas. São R$ 60 
milhões que poderão ser utilizados para pagar até 60% dos salários dos novos pesquisadores 
contratados pelas companhias. 
 
A petroquímica Braskem, por exemplo, demonstra interesse pelas novas oportunidades. A 
empresa já enviou duas propostas para a apreciação da Finep. Ana Teresa Ballvé, engenheira 
especialista em gestão estratégica de inovação da Braskem, revela que a empresa – motivada 
pelo esquema da subvenção – planeja contratar novos pesquisadores. “Pretendemos ter mais 
doutores trabalhando nos nossos projetos de ponta”, garante. 
 
A subvenção econômica será aliada das empresas também para que consigam a liberação de 
créditos com mais rapidez. Por se tratar de recursos não-reembolsáveis, as exigências de 
garantia são menores. Odilon Marcuzzo do Canto, presidente da Finep, assegura que a Lei da 
Inovação vai realmente agilizar os processos. “A lei reconhece a dinâmica diferenciada entre 
construir uma estrada e desenvolver novos produtos.”  
 
Nas empresas, os gestores consideram esse fator fundamental. “Mais agilidade vai viabilizar 
mais projetos”, diz Gilberto Machado, presidente da gaúcha Digitel, fabricante de produtos 
para comunicação de dados. Machado destaca que a empresa conseguiu no ano passado um 
financiamento de R$ 3,7 milhões para desenvolver uma linha de multiplexadores (plataformas 
de transmissão de voz e dados). Só que o crédito demorou três anos para ser encaminhado e, 
quando chegou em 2006, o projeto de inovação já estava em desenvolvimento. “A tecnologia 
muda a todo momento e para inovar não se pode esperar”, completa. 
 
Mudança de cultura – O BNDES também está com novas e polpudas linhas de crédito para 
inovação. No início deste ano, a diretoria do banco colocou esse tipo de investimento como 
prioridade. Desde fevereiro, R$ 1 bilhão está disponível em duas linhas de financiamento com 
juros mais baixos. Até metade de outubro, no entanto, apenas 19 projetos haviam sido 
encaminhados à instituição. 
 
Neste ano, o BNDES também criou o Fundo Tecnológico (Funtec) com R$ 180 milhões em 
recursos originados do próprio lucro do banco. Os empréstimos são da categoria não-
reembolsável. Esses investimentos mais recentes em inovação têm forçado, inclusive, uma 
mudança de mentalidade entre os próprios gestores do banco. 
 
Diante da corregedoria e dos órgãos internos de fiscalização, é difícil justificar investimentos 
sem retorno garantido, destaca Luiz Borges, advogado do BNDES e professor da FGV-Rio. 
“Trabalhar com bens intangíveis é um grande desafio para o banco, pois nossa tradição é o 



incentivo para aquisição de ativos imobilizados”, resume. Ele garante, porém, que já existe 
uma tendência dentro da instituição de quebra de resistências. “É preciso entender que, em 
inovação, errar também é útil para que uma empresa descubra o melhor caminho”, pondera. 
 
Deixe de pagar 
 
O Capítulo 3 da Lei nº 11.196/2005, conhecida como a “Lei do Bem”, trouxe benefícios fiscais 
para impulsionar a inovação tecnológica no país. Confira alguns dos incentivos: 
 
Ao comprar novas máquinas e equipamentos destinados a projetos de inovação, é possível 
deduzir metade do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
 
Esses mesmos equipamentos podem se beneficiar da depreciação acelerada. Caso sua vida útil 
seja dez anos, a depreciação poderá ser de 30% ao ano – em vez de 10% como seria a 
depreciação caso não fossem equipamentos para P&D 
 
Todos os custos e despesas realizados na execução de projetos de P&D serão deduzidos do 
lucro tributável em 160%. Isso significa que é possível deduzir o valor total mais 60% sobre 
tudo o que foi gasto com mão-de-obra, matéria-prima, insumos e serviços contratados para a 
execução do projeto 
 
O valor dessa mesma dedução pode chegar a 180% caso a empresa aumente em mais de 5% 
o número de funcionários dedicados a P&D 
 
Caso o projeto resulte na concessão de patente, haverá uma dedução adicional de 20% do 
total de gastos realizados com o projeto 
 
Os gastos com bens intangíveis, como marcas e patentes, vinculados às atividades do projeto 
de P&D, também poderão ser deduzidos do lucro líquido tributável 
 
Os recursos pagos ao exterior a título de royalties e de assistência técnica ou científica 
recebem um crédito de 20% sobre os 15% de Imposto de Renda retido na remessa 
 
As remessas de recursos ao exterior para registrar ou manter marcas e patentes internacionais 
possuem isenção de imposto de renda 
 
Através dessas deduções, cerca de 27% dos gastos em P&D podem retornar à empresa 
 
Faça a simulação de quanto sua organização poderá economizar ao inovar:  
www.protec.org.br/simuladorinvestimentos.asp  
 
Inove para ganhar 
 
Subvenção 
A Lei da Inovação (10.973/2004) trouxe uma modalidade de apoio à inovação inédita no 
Brasil: a subvenção econômica. Esse mecanismo concede recursos financeiros não-
reembolsáveis para o desenvolvimento de novos projetos. Veja alguns incentivos já existentes: 
 
Empresas de qualquer porte: A Finep oferece R$ 300 milhões em recursos para o 
desenvolvimento de projetos de inovação, priorizando as áreas de fármacos e medica- mentos, 
semicondutores e software, bens de capital com foco na cadeia produtiva de biocombustível e 
combustíveis sólidos, nanotecnologia, biotecnologia, biomassa e energias renováveis e 
adensamento da cadeia aeroespacial 
 
Micro e pequenas empresas: Para descentralizar a implementação da subvenção econômica, a 
Finep oferece R$ 150 milhões em recursos para o desenvolvimento de projetos em micro e 
pequenas empresas 
 



Incorporação de pesquisadores: A Finep disponibiliza R$ 60 milhões para a contratação de 
pesquisadores, titulados como mestre ou doutores, para atuar em atividades de inovação 
tecnológica dentro das empresas. Esses recursos podem ser utilizados para pagar até 60% do 
salário dos novos funcionários 
 
Funtec: O BNDES criou o Fundo Tecnológico (Funtec) no valor de R$ 180 milhões – recursos 
obtidos do lucro do banco. Também são recursos financeiros não-reembolsáveis para viabilizar 
projetos de inovação 
 
Financiamento 
Em fevereiro de 2006, o BNDES reservou R$ 1 bilhão para lançar duas linhas de financiamento 
específicas para a inovação com juros abaixo dos praticados pelo banco: 
 
Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação: Linha com juros fixos de 6% ao ano para financiar em 
até 100% projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação de novos produtos e 
processos. O prazo de amortização é de 12 anos 
 
Produção: Linha com juros TJLP (6,85%) mais taxa de risco de 1,8% para financiar em até 
100% projetos de inovações e investimentos complementares. O prazo de amortização é de 
dez anos. 
 
Tecnologia em multiplicação 
Simone Fernandes 
 
O Boticário é a prova de que a inovação depende também de muita transpiração. Líder do 
ranking geral Campeãs da Inovação 2006 (leia matéria de abertura sobre o ranking), a 
empresa estuda hoje as tecnologias que irão se transformar em novos perfumes e cosméticos 
para além de 2010. 
 
Para trabalhar com essa antecedência e continuar a antecipar os desejos de vaidade de seus 
clientes, O Boticário começou, em 2001, pela troca do nome do departamento de Pesquisa e 
Desenvolvimento (o tradicional P&D) por Pesquisa e Inovação (P&I), sob o comando de Israel 
Feferman – que é o diretor até hoje. “Para sobreviver, uma empresa precisa de inovação e não 
só de desenvolvimento”, explica Carlos Praes, coordenador da área de tecnologia de produto.  
 
O que significa que o departamento de P&I é bastante abrangente. Possui uma área de 
tecnologia para produtos com metas de curto, médio e longo prazos – o que é feito 
continuamente com a colaboração de universidades e consultores internacionais. E, além 
disso, agrega também um setor responsável pela avaliação da segurança e eficácia dos 
perfumes e cosméticos e outra de controle de qualidade. O desenvolvimento de embalagens 
também está integrado ao departamento de P&I de O Boticário. 
 
Silos em vez de funil – Para cumprir um cronograma de inovação constante, a empresa 
estruturou a sua própria estratégia de gestão, que batizou de “silos” de tecnologia. Enquanto 
muitas empresas utilizam a estratégia do “funil”, que é focada em produto, O Boticário se 
concentra em plataformas tecnológicas. No funil, entram várias idéias, mas apenas uma sai 
vencedora para gerar somente um produto.  
 
Nos silos, as idéias ficam todas armazenadas nas plataformas de acordo com o estágio de 
desenvolvimento tecnológico. Existem, portanto, o silo das plataformas já disponíveis e os das 
que estarão prontas em períodos mais distantes. São desenvolvidas de modo paralelo e 
simultâneo e cada uma pode ser utilizada em vários produtos. “No momento, O Boticário está 
com 15 pesquisas em andamento. E, às vezes, uma contribui com outras e vice-versa”, revela 
Praes. 
 
É essa estratégia que dá garantia de que O Boticário terá perdas mínimas durante o processo 
de gestação de novos produtos. “As empresas que usam o funil perdem em média 30% dos 
investimentos em inovação. A nossa perda é quase inexistente”, assegura. Além de planejadas 



com antecedência, as plataformas tecnológicas se desdobram com a aplicabilidade em várias 
linhas de produtos. 
 
Foi o que aconteceu, por exemplo, com a nanotecnologia (manipulação de partículas 
equivalentes à bilionésima parte do metro). Depois de três anos de pesquisas, em novembro 
do ano passado, a plataforma estava pronta e surgiu a possibilidade de utilizá-la no 
Nanoserum, creme antiidade da linha VitActive. A aplicação, entretanto, não vai se esgotar 
nesse produto. Todos os próximos lançamentos que precisarem das características da 
nanotecnologia poderão incorporá-la. “Uma nova tecnologia não é aplicada somente em um 
xampu ou em um creme, mas no máximo possível de produtos”, define Praes. 
 
Essa alta aplicabilidade potencializa os resultados dos investimentos em P&I. É por isso que, 
apesar de O Boticário ter investido em 2005 apenas 2% a 3% do faturamento em inovação (o 
segundo mais baixo orçamento entre as Campeãs da Inovação), a quantidade de lançamentos 
foi a mais alta entre as empresas do ranking. São em média 500 novos produtos por ano. O 
Boticário já depositou 18 patentes industriais no Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI), sendo quatro registradas também em outros países. 
 
Abaixo o personalismo – No modelo de inovação de O Boticário, não importa muito quem tem 
as idéias. O relevante é que todo o grupo possa contribuir para a evolução de uma proposta 
promissora. “Principalmente em criatividade e inovação, uma boa idéia é sempre resultado de 
uma construção em equipe”, justifica Praes. “Se você perguntar: de quem foi a idéia do Lily? 
[mais recente perfume lançado pela marca], é certo que houve um iniciador. Mas até o 
produto final sair, muita gente deu sua contribuição”, exemplifica.  
 
Para elaborar o Lily, foi apresentada a proposta de resgatar uma antiga técnica artesanal de 
extração de óleos de flores chamada de enfleurage, que havia sido abandonada por ser cara. O 
Boticário pesquisou uma tecnologia capaz de tornar a enfleurage viável economicamente e 
depois qual flor traria o melhor resultado. Foi escolhido o lírio, que dá nome ao novo perfume: 
Lily Essence (Essência de Lírio). 
 
O departamento de P&I, no entanto, não é a única área a ser incentivada a inovar. “A P&I é 
onde o processo de inovação está mais estruturado, mas o setor de TI, por exemplo, sempre 
pensa como melhorar a comunicação com os franqueados”, ressalta Praes. No ano passado, 
aliás, O Boticário implantou um sistema de comunicação via satélite com toda a rede de lojas 
para realizar transmissões de tevê, rádio, internet e cartões. “Somos uma das primeiras 
empresas a ter todo o sistema de comunicação via satélite”, destaca.  
 
Quando o presidente Miguel Krigsner grava um vídeo para “falar” com os franqueados, todos 
assistem ao mesmo tempo. Se for preciso fazer um treinamento com as vendedoras, todas 
recebem as informações na hora. 
 
Um dos papéis do departamento de P&I é justamente disseminar as ferramentas de 
criatividade por todas as áreas. Basta lembrar que a empresa lançou o primeiro franchising no 
Brasil. Antes da criação do Código de Defesa do Consumidor (1990), já tinha um serviço de 
atendimento aos clientes. 
 
Há 15 anos, antes de a maioria das organizações brasileiras começar a pensar em 
desenvolvimento sustentável, O Boticário criou a Fundação de Proteção à Natureza. Agora, 
inova mais uma vez: paga aos proprietários de terras para que preservem áreas de mananciais 
na Mata Atlântica. 
 
Disponível em: <http://amanha.terra.com.br>. Acesso em 23 nov. 2006 
 


