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O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) publicou recentemente em seu site o relatório de 
uso de incentivos fiscais referentes a aplicação da lei de incentivo à inovação (11.196/05), que 
trouxe resultados positivos. Criada em dezembro de 2005, a Lei do Bem que trata dos 
incentivos fiscais à inovação tecnológica nos seus artigos 17 a 22, regulamentada pelo decreto 
na 5.798 de 2006, faz parte da estratégia de desenvolvimento pela inovação criada pelo 
governo brasileiro. O objetivo do benefício é incentivar as iniciativas de inovação, fortalecer os 
projetos, aumentando a competitividade do País em relação aos seus principais concorrentes: 
Coréia, China e índia. 
 
O número de empresas que fizeram uso desses incentivos aumentou de 130 em 2007 para 
291 em 2008, um crescimento de 124%, num total de investimentos de quase R$ 5 bilhões 
em pesquisa e desenvolvimento e renúncia fiscal ao governo brasileiro de R$ 870 milhões. Das 
291, as que mais usaram o incentivo estão no setor de mecânica e transportes (27%), seguida 
por eletroeletrônica (15%), metalurgia (8%), bens de consumo (7%), agroindústria (5%) e 
petroquímica (5%). 
 
O relatório serve também para conhecermos a postura das organizações em relação às 
oportunidades criadas pelo governo brasileiro e da sua atitude diante da atual crise económica. 
As empresas não estão somente aproveitando mais uma lei de incentivos fiscais. Ao contrário, 
elas usam recursos para estruturar seus programas de gestão da inovação, transformando o 
investimento em diferencial. 
 
Os. líderes destas empresas têm consciência de que suas atitudes e decisões de agora é que 
determinarão a realidade futura. Sabem que os efeitos da crise dependem 90% da reação que 
terão à ela e de como a enfrentarão, ou seja, da sua capacidade de aproveitar o momento 
para desenvolver e perpetuar uma cultura de inovação. Afinal, a história nos mostra que crises 
e inversões de sentido na economia são combustível valioso para as empresas inovarem e 
conquistarem vantagens competitivas sustentáveis. 
 
Estes líderes estão empenhados em descobrir as tendências e as expectativas das "novas 
partes interessadas", como por exemplo, as crianças como consumidores do futuro, a mídia, as 
ONGs e outros grupos que terão papel cada vez mais relevante no cenário econômico.Buscam 
antecipar-se às suas expectativas, descobrir e focalizar que tipo de benefícios tornaram-se 
relevantes para seus clientes e que devem ser incluídos em suas estratégias. 
 
Adotar o caminho da inovação exige o desenvolvimento de uma cultura e um novo modelo de 
gestão envolvendo quatro dimensões: produto/serviço, processos, gestão e negócio. Para isso 
é preciso diagnosticar e mapear os fatores inibidores e facilitadores da inovação e desenvolver 
em detalhes um plano de transformação. Mexer nos processos e entender, nessa nova 
realidade, que a crise se encarregou de nos mostrar, o que é importante para o cliente. 
Capacitar as pessoas e obter sua atenção para um projeto estruturado e de curto prazo, para a 
transformação da empresa. Se isto não for feito, elas tenderão a cair na introspecção e 
colocarão energia em sua autopreservação. Perdem todos, empresa e equipes. Reestruturar o 
ambiente, as relações e comunicações e conduzir mudanças na cultura. Tudo isso conforme 
um projeto planejado, detalhado etapa por etapa, abrangendo equipes, ambiente, processos e 
dinâmica de inovação. 
 
Apesar da evolução sobre anos anteriores, 291 empresas ainda é um número bastante 
modesto em relação ao universo de empresas no País. Mas já é um sinal de que,há instituições 
com coragem de andar na contramão das tendências. Podem conferir que nos próximos dois 
anos elas sairão na frente quando a crise passar e a economia tiver uma retomada. 
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