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Pequenas e grandes empresas podem recorrer a diferentes programas na hora de buscar 
recursos para pesquisa tecnológica. 

Quem se dedica à inovação não tem escolha a não ser correr riscos. A esse tipo de empresa, 
para quem inovar faz parte da essência do negócio, resta pagar o preço do desafio para não se 
tornar obsoleta. E o investimento não é barato, seja ela grande, seja pequena. Os recursos 
para inovação com freqüência estão vinculados a empreitadas sofisticadas, que demandam 
tecnologia e conhecimento. Para encorajar os empresários, entidades como a Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep) fazem o que está ao seu alcance: dão crédito às boas idéias. “O que 
fazemos é dividir o risco, e a melhor forma de fazermos isso é oferecer linhas de financiamento 
baratas. Com isso, mostramos ao empreendedor que há uma compensação para o risco que 
ele pretende assumir”, diz Alexandre Armentano, chefe do Departamento de Financiamento da 
Finep. 

Depois de uma edição piloto, a Finep lançou a segunda chamada para o Programa Juro Zero, 
dirigido a empresas inovadoras com faturamento anual de até R$ 10,5 milhões. Os 
financiamentos variam de R$ 100 mil a R$ 900 mil e podem ser pagos em até 100 parcelas, 
sem juros reais – os valores são corrigidos apenas pelo índice da inflação (IPCA). Podem ser 
financiados itens relativos a novos investimentos previstos no plano de negócios da empresa, 
desde que estejam vinculados às atividades de inovação tecnológica. 

A segunda edição do Programa Juro Zero recebeu propostas em agosto, e o resultados devem 
ser divulgados até 30 de setembro. A chamada contemplou instituições públicas ou privadas 
interessadas em se tornar parceiras regionais da Finep para gerenciar a oferta de crédito e 
pré-selecionar os projetos. Cada parceiro terá à disposição R$ 10 milhões para oferecer às 
empresas de sua região. Caso os recursos sejam distribuídos em até 18 meses, há 
possibilidade de a Finep liberar R$ 10 milhões adicionais, havendo recursos disponíveis.  

Na primeira edição, o programa contemplou Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Santa 
Catarina. A meta é levar o Juro Zero a todo o País. “É uma ação que depende do interesse das 
entidades estaduais. Dependendo da quantidade de parceiros que qualificarmos, pode ser que 
já tenhamos condições de atender todos os estados”, afirma Armentano. Os recursos vêm do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Além da isenção de juros, o programa também não exige garantias reais. A Finep criou uma 
composição alternativa para avalizar o financiamento. Segundo as normas do programa, os 
sócios da empresa devem afiançar 20% do total. Além disso, em cada empréstimo haverá um 
desconto antecipado de 3% para criar um fundo de reserva correspondente a 30% do total de 
financiamentos. Após a quitação do empréstimo – caso não haja inadimplência –, o dinheiro é 
devolvido corrigido às empresas. Os 50% restantes serão assegurados por um Fundo de 
Garantia de Crédito que precisa ser criado pelos parceiros locais.  

Segundo Armentano, por enquanto a taxa de inadimplência é zero. “É um resultado muito 
bom, apesar de o programa funcionar há pouco tempo, mas todos os projetos vêm cumprindo 
as metas conforme o esperado”, avalia. Ainda não há previsão do montante que será 
disponibilizado para a próxima edição, já que o volume de recursos será proporcional ao 
número de parceiros. Até o momento, 59 projetos já foram financiados, em um total de R$ 33 
milhões. 

 



Uma fatia desse bolo foi para o Grupo Specto, instalado em São José (SC). A empresa 
conseguiu financiamento de R$ 611 mil para desenvolver um software de gestão de filas. 
Acostumado a se autofinanciar, o diretor Leônidas Vieira Júnior diz que o recurso da Finep deu 
fôlego para investir em outros departamentos. “Não temos só tecnologia, há outros setores 
que também são importantes. Quando conseguimos captar esse recurso, pudemos dar um 
pouco mais de atenção a outras áreas, como estoque, infra-estrutura, vendas e assistência 
técnica, por exemplo.”  

Com o apoio dos recursos para inovação, o grupo espera crescer 40% em relação ao ano 
passado, com faturamento estimado em R$ 6,5 milhões. “Fazemos planejamento para 10 
anos, e com o programa Juro Zero, pudemos adiantar os planos em pelo menos dois anos”, 
estima. A empresa começou a exportar para o Banco del Pacifico, no Equador, e está em fase 
final de negociações com o setor de telecomunicações em Angola. 

Para Vieira Júnior, o apoio de programas como o encabeçado pela Finep permite que micro e 
pequenas empresas (MPE) de tecnologia possam contratar mais, substituir importações e 
trazer vantagens competitivas para o País. “Nós temos que investir de qualquer jeito, senão, 
em seis meses, perdemos mercado. É uma rotina, mas é caro contratar engenheiros, 
especialistas, importar componentes. Se não tivermos um dinheiro um pouco mais barato, 
acabamos limitando nosso trabalho”, diz. 

Grandes desafios 

Arcar com os riscos e o ônus da inovação não é uma tarefa difícil apenas para pequenas 
empresas. As MPEs têm a limitação dos recursos, mas compensam com vantagens 
importantes, como agilidade e capacidade de adaptação. Já para uma gigante centenária como 
a Whirlpool, fabricante das marcas Brastemp e Consul, o drama é colocar em movimento um 
projeto de inovação sincronizado que envolva 80 mil funcionários e 73 fábricas e centros de 
pesquisa. 

Imagine a situação de uma empresa que fatura mundialmente US$ 20 bilhões por ano e vê 
seus resultados caindo durante quase uma década, até que o presidente dá a seus diretores 
uma ordem emergencial: inovar. Essa foi a missão de Nancy Snyder, vice-presidente 
Corporativa de Liderança e Competências Whirlpool Corporation (EUA). O desempenho da 
Whirlpool entre 1992 e 1999 era de -2,3%, e Nancy conseguiu transformar o prejuí-zo em um 
dos maiores exemplos de inovação empresarial. “Nosso drama era: como trazer inovação para 
uma empresa de 100 anos? Começamos a fazer pesquisas sobre o que outras companhias 
faziam, principalmente no Vale do Silício”, afirma. 

A ordem era investir em qualquer idéia. O orçamento inicial para a empreitada foi de mais de 
US$ 30 milhões, e o lema era que a inovação poderia vir de qualquer um, e de qualquer lugar 
na companhia. O trabalho começou com uma equipe no Brasil, outra nos Estados Unidos e 
outra na Europa, cada uma com 25 pessoas, que largaram seus postos de trabalho tradicionais 
e passaram a fazer parte da equipe de inovação. No ano passado, o time de voluntários, 
também chamados de “mentores de inovação”, passava de 10 mil pessoas. “Abandonamos o 
que chamávamos de ‘mar branco’, que eram caixas brancas que faziam absolutamente a 
mesma coisa, não importa de que marca fossem”, explica Nancy. A Whirlpool passou a investir 
em produtos com qualidade superior para fidelizar os clientes. A média de preços aumentou, 
junto com as receitas para inovação e as margens de lucro. 

 

 



Nancy explica que, para grandes empresas, as mudanças nesse campo não têm impacto 
imediato. A idéia surgiu em 1998, foi implementada em 2000, em 2003 passou a ser 
mensurada e só agora, em 2008, mostra-se como a área em que os resultados mais crescem. 
“Foram anos de investimento sem retorno aparente, além de vários erros. E as inovações só 
começaram efetivamente em 2003, porque até então não sabíamos como colocar em prática”, 
diz. 

Lei do Bem 

Se as micro e pequenas empresas têm iniciativas como o Programa Juro Zero, as grandes 
podem contar com incentivos como os previstos na Lei do Bem (nº 11.196/2005) para 
estimular a inovação. A lei oferece dedução total das despesas de inovação, além de incentivos 
adicionais com redução fiscal de IRPJ, CSLL, IPI e IRRF. Para ter acesso aos benefícios, a 
empresa precisa operar no sistema de lucro real, o que é mais comum entre as companhias de 
grande porte – por isso a Lei do Bem é conhecida como incentivo à inovação em grandes 
empresas. 

De acordo com o consultor Marcos Marques, especializado em incentivos fiscais, a maioria das 
empresas desconhece os benefícios oferecidos, o que acaba enfraquecendo a própria 
legislação. “É preciso transformar o conhecimento em nota fiscal de faturamento”, diz. 
Segundo ele, o País tem poucos pesquisadores envolvidos na iniciativa privada, e a Lei do Bem 
justamente incentiva essa interação.  

A adesão aos incentivos previstos na lei é automática, não há processo de qualificação. 
Marques recomenda que, a partir do momento em que a empresa entende estar apta a gozar 
os incentivos, deve selecionar os projetos de inovação, discriminar separadamente as despesas 
de cada um deles e encaminhar os dados ao departamento contábil. As empresas precisam 
prestar contas ao Ministério da Ciência e Tecnologia uma vez por ano e, caso as despesas 
apontadas não estejam de acordo com o previsto, a empresa é obrigada a pagar os impostos 
que deixou de recolher com juros e multa. Marques destaca que há ressalvas sobre os 
conceitos de inovação que precisam ser levadas em conta na hora de aderir à lei. Está 
excluída, por exemplo, a inovação que envolve apenas a compra de equipamentos, ou 
alterações menores no processo produtivo. 

Além de dedução total de despesas com inovação, a empresa ainda pode ter dedução fiscal 
adicional de 70%, caso amplie o quadro de pesquisadores em 5%. Se ultrapassar esse 
percentual, a redução chega a 80%. A lei também garante os outros 20 pontos percentuais em 
caso de patente concedida, além de amortização e depreciação acelerada na compra de 
equipamentos. As empresas beneficiárias da lei também contam com redução de 50% na 
alíquota do IPI, e isenção de IRPJ e CSLL para a contratação de MPEs e institutos de pesquisa. 
Marques destaca que pesquisador, para efeito da lei, é qualquer funcionário registrado com 
dedicação exclusiva para inovação, inclusive de nível técnico. 

“Inovadores não são necessariamente dou-tores. Quando só os grandes executivos têm acesso 
às informações, o processo é aniquilado. A inovação permite que você sonhe, não importa que 
posto você ocupa na empresa”, observa Nancy. Ela diz que a maior dificuldade para as 
empresas, independente do porte, é compartilhar o conhecimento com os colaboradores, e 
recomenda que os empresários aprendam a controlar os sistemas e confiar nas pessoas, para 
reduzir os riscos e ampliar o potencial de inovação. 
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