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a
Introdução 

   inovação configura-se para a indústria como uma 
ferramenta crucial na busca por melhores condições 
competitivas, através da redução de custos, criação de 
novos produtos, surgimento de um novo processo de 
produção, ou outros fatores. No entanto, o investimento 
em inovação representa elevados riscos para as 
empresas que muitas vezes não possuem condições 
de financiar esse processo de forma independente. 
O governo, nesse ponto, possui importante papel ao 
disponibilizar incentivos fiscais e linhas de fomento à 
atividade inovativa. 

O Brasil possui uma estrutura de apoio com linhas de 
fomento federais e estaduais e aparato legal que garante 
incentivos fiscais para as empresas inovadoras. Esses 
recursos ainda são pouco utilizados no Brasil e parte 
desse baixo índice provém da falta de alinhamento 
de estratégia das empresas e dos requisitos e tempo 
necessários para a contratação dos projetos.

Com o intuito de investigar quais os principais pontos 
que viabilizam o uso de recursos públicos como meio 
de alavancar o processo de inovação das empresas, 
a Fundação Dom Cabral em conjunto com a Inventta 
Consultoria realizou um levantamento com as empresas 
brasileiras para entender o processo. Essa pesquisa 
buscou mapear quais os instrumentos mais utilizados 
e os obstáculos encontrados que dificultam o melhor 
aproveitamento dos incentivos fiscais para a inovação. 
Como resultado, espera-se que essa survey possa 
monitorar e criar indicadores sobre o uso, problemas e a 
eficácia dos instrumentos de apoio à inovação, formando 
então uma base de dados consistente e contínua sobre 
o tema no Brasil.

FOmENtO à INOvaçãO NO 
BrasIl

O Brasil, assim como muitos países, utiliza um portfólio 
de instrumentos de apoio ao de P,D&I (Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação) pelo setor privado, que 
inclui incentivos fiscais e subvenções. Esses incentivos 
têm como objetivo aumentar o dispêndio das empresas em 
atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, e 
por consequência permitir o aumento da competitividade 
e produtividade da economia. além disso, os incentivos 
também buscam estimular processos mais intensivos 
de modernização tecnológica nas empresas e criar um 
ambiente institucional mais favorável ao aprofundamento 
da cooperação entre os agentes públicos da área de 
ciência e tecnologia e o setor produtivo. 

Os mecanismos de apoio à inovação se dividem 
em dois tipos: apoio indireto (Incentivos Fiscais) e 
apoio direto (Captação de recursos). Os incentivos 
fiscais reduzem o custo e o risco dos projetos de 
P,D&I, tornando-os suficientemente atrativos para 
as empresas. De maneira geral, os incentivos fiscais 
se configuram de duas formas: dedução do imposto 
de renda e crédito fiscal. Em geral, esses incentivos 
possuem elevado alcance, têm menores custos 
operacionais e produzem resultados em menor espaço 
de tempo que os mecanismos financeiros de apoio 
direto à inovação (IEDI, 2010). No Brasil, os incentivos 
fiscais à inovação estão concentrados principalmente 
na lei nº 11.196 (lei do Bem), que consolidou os 
incentivos que as firmas podem usufruir de forma 
automática caso realizem pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica.
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Evolução dos incentivos fiscais no Brasil

Gráfico 1 - Evolução dos incentivos Fiscais no Brasil 
Fonte: Elaborado pelos autores.

Os incentivos de apoio direto se materializam por meio de instrumentos de financiamento aos projetos de inovação 
disponibilizados através das agências e bancos de fomento, como a FINEP, o BNDEs, as fundações estaduais de 
pesquisa, dentre outras. Nessa modalidade de incentivo, temos a subvenção econômica, que consiste na aplicação de 
recursos públicos não reembolsáveis (que não precisam ser devolvidos) diretamente em empresas, para compartilhar 
com elas os custos e riscos do projeto. 

Evolução dos recursos disponibilizados no subvenção econômica (FINEP)

Gráfico 2 - Evolução dos recursos disponibilizados na subvenção Econômica (FINEP) 
Fonte: Elaborado pelos autores.
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mais recentemente, o governo federal lançou em 
março de 2013 o programa “Inova Empresa”, que 
prevê investimentos de cerca de r$ 32,9 bilhões para 
inovação na indústria brasileira. No entanto, mesmo 
com o aumento nos últimos anos, por parte do governo 
brasileiro, do dinheiro disponível para a inovação, o país 
vem perdendo posições em rankings de competitividade 
internacional.1 Outro dado que verifica que o conjunto 
do sistema de incentivos à inovação tem sido, até o 
presente momento, pouco eficaz em alterar de maneira 
radical o quadro da inovação nas empresas brasileiras 
são os resultados obtidos nas últimas pesquisas de 
inovação tecnológica realizadas pelo IBGE: a PINtEC 
de 2005 e de 2008. 

Considerando a relação dos gastos em atividades de 
inovação sobre a receita líquida de vendas das empresas, 
observa-se que houve estabilidade nos resultados 
apresentados, passando de 3,0%, em 2005, para 2,9%, 
em 2008. Outro indicador relevante apresentado na 
PINtEC é o número de pesquisadores que trabalham 
em empresas, que caiu de 49,4 mil, em 2005, para 45,3 
mil, em 2008. apesar disso, observou-se um aumento no 
índice de empresas inovadoras que utilizaram ao menos 
um instrumento de apoio governamental, passando de 
18,8%, na pesquisa de 2005, para 22,3%, na pesquisa 
de 2008. ressalta-se ainda que o principal instrumento 
utilizado pelas empresas inovadoras do setor industrial 
foi o financiamento para compra de máquinas e 
equipamentos (14,2%), sendo que dentre os menos 
utilizados está o instrumento de subvenção econômica 
(0,5%) e o financiamento a projetos de P,D&I e inovação 
tecnológica em parceria com universidades ou institutos 
de pesquisa (0,8%).

ainda de acordo com a pesquisa do IBGE, em 2008 
foram despendidos com inovação r$54,1 bilhões (31% 
maior que em 2005), sendo que desse valor 66% (r$35,8 
bilhões) correspondem a empresas com mais de 500 
funcionários, ou seja, grandes empresas. Em relação à 
origem dos recursos para financiamento das atividades 
de P,D&I, pode-se perceber no gráfico seguinte que 76% 
das empresas estão utilizando recursos próprios para 
custear tais atividades, percentual considerável para um 
país onde há uma política de apoio a tais atividades.

1De acordo com a última edição do Índice de Competitividade 
mundial 2012 (World Competitiveness Yearbook - WCY), 
divulgado pelo International Institute for management 
Development (ImD) o Brasil caiu duas posições, ocupando, em 
2012, o 46º lugar no ranking geral. 

Gráfico 3 - Fontes de Financiamento das atividades de P,D&I 
Fonte: INvENtta, 2011.

Em dezembro de 2012, o ministério de Ciência, 
tecnologia e Inovação divulgou os resultados dos 
incentivos fiscais à inovação referente ao ano de 2011. a 
partir desse relatório, pode-se constatar que o número de 
empresas habilitadas cresce 43% ao ano, saindo de 130 
para 767. No entanto, entre 2006 e 2011, das empresas 
que se utilizam dos incentivos advindos da lei do Bem, 
apenas 46 empresas utilizaram esse mecanismo todos 
os anos (3% do total). Outro dado que o relatório traz 
é que as empresas beneficiadas por incentivos fiscais 
representam 15% do total das empresas que realizam 
atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e inovação tecnológica no Brasil. vale ressaltar que o 
incentivo fiscal está restrito a empresas que fazem a 
declaração de imposto de renda pelo método do lucro 
real (cerca de 7% das empresas brasileiras). 

mEtODOlOGIa

Considerando a importância do processo inovativo na 
formação de vantagens competitivas das empresas, 
entender o panorama das questões referentes ao 
processo de financiamento dessa atividade configura-se 
como um importante tema de reflexão. O monitoramento 
de elementos como indicadores e linhas de fomento à 
inovação, atividade inovativa das empresas, dispêndio 
em P,D&I, políticas regulatórias, obstáculos que inibem 
a utilização dos instrumentos públicos, dentre outros, 
se torna um elemento-chave para a compreensão dos 
obstáculos e avanço desse processo no país, em setores 
específicos e até mesmo em casos particulares. 
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tendo isso em vista, a Fundação Dom Cabral em parceria 
com a Inventta Consultoria realizou levantamento junto 
às empresas brasileiras para avaliar a visão delas sobre 
as políticas públicas de apoio financeiro à inovação 
e também avaliar a efetividade dos mecanismos de 
fomento à inovação. O questionário elaborado pela 
equipe da FDC e da Inventta foi enviado para o banco de 
dados das duas empresas através de um link eletrônico 
nos meses de janeiro e fevereiro de 2013. 

a pesquisa foi dividida em quatro grandes blocos: perfil 
do entrevistado e da empresa, gestão da inovação nas 
empresas, incentivos fiscais à inovação e captação de 
recursos à inovação. Do grupo de empresas de diversos 
setores de atuação e portes que receberam a pesquisa, 
73 iniciaram o preenchimento do questionário e um 
total de 57 questionários foram totalmente preenchidos. 
Devido à pouca representatividade da amostra e do 
possível viés que a mesma possa ter, uma vez que 
se trata de empresas ligadas à inovação, os dados 
devem ser comparados com outras fontes para uma 
melhor análise. 

CaraCtErIzaçãO Da amOstra 
a maioria das empresas participantes da pesquisa é 
caracterizada como de grande porte, representando 58% 
da amostra total, conforme demonstrado no Gráfico 5. Os 
respondentes são, em sua maioria, diretores e gerentes 
(51%), o que garante a expressividade da pesquisa, uma 
vez que são os tomadores de decisão das empresas - 
Gráfico 4. Os setores de atuação dessas empresas são 
variados, conforme mostra o Quadro 1. 

 
Gráfico 4 - Perfil dos Entrevistados 
Fonte: Elaborado pelos autores.

Gráfico 5 - Perfil das empresas de acordo com a classificação 
do sebrae 
Fonte: Elaborado pelos autores.

setores da atuação

automotivo Químico saúde

serviços tI alimentos

Energia telecomunicações siderurgia

Quadro 1- Principais setores de atuação das empresas 
participantes da pesquisa 
Fonte: Elaborado pelos autores.

aNálIsE DOs DaDOs

Para a análise dos dados da pesquisa foram destacados 
os resultados mais relevantes, de acordo com os três 
blocos da pesquisa - Gestão da inovação na empresa, 
Incentivos Fiscais à Inovação e Captação de recursos 
à Inovação. adicionalmente, foram utilizadas, em 
alguns resultados, outras fontes de dados para melhor 
análise. 

GEstãO Da INOvaçãO Na EmPrEsa
a pesquisa indagou aos respondentes sobre a 
Implantação de Centros de P,D&I. Conforme demonstrado 
na Figura 1, constata-se uma grande concentração de 
centros de P,D&I nas regiões sudeste e sul, devido 
ao desenvolvimento acadêmico e industrial dessas 
regiões.
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Figura 1 - Presença de centros de P&D no Brasil 
Fonte: Elaborado pelos autores.

Dificuldades no processo de gestão da inovação

Gráfico 6 - as maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas no processo de gestão da inovação
Fonte: Elaborado pelos autores.

Novamente são indicadas a falta de recursos financeiros 
e a mensuração dos ganhos do processo como 
dificuldades do processo de inovação, conforme 
demonstram os resultados no topo do Gráfico 6. além 
disto, a cultura da empresa e a falta de processos 
estruturados são apresentadas como complicadores 
da inovação.

Parcerias para inovar
as parcerias são muitas vezes dificultadas pelas questões 
de propriedade intelectual, linguagem diferente entre as 
instituições e empresas e pelo processo de negociação 
do projeto. Na pesquisa, o índice de empresas que 
possuem parcerias é alto, conforme mostra o Gráfico 
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7. Cabe aqui ressaltar que seria necessário um maior aprofundamento nessa questão para verificar qual a natureza 
e a efetividade dessas parcerias. 

a grande maioria das empresas apontou possuir parcerias para inovar:

Gráfico 7- Parcerias para inovação 
Fonte: Elaborado pelos autores.

INCENtIvOs FIsCaIs à INOvaçãO
a pesquisa buscou verificar junto às empresas como se dá o processo de incentivos fiscais, quanto a sua utilização, 
desafios e perspectivas.

Utilização dos incentivos Fiscais

Gráfico 8 -  Uso dos incentivos fiscais pelas empresas pesquisadas
Fonte: Elaborado pelos autores.
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apesar do grande percentual de utilização da lei do Bem 
apontado na pesquisa, o uso pelas empresas brasileiras 
não é tão significativa como mostra o relatório do mCtI 
(2011), que aponta que as empresas beneficiadas 
pela lei do Bem representam apenas 15% do total de 
empresas que realizam atividades de P,D&I no país.

Investimento em inovação com a 
utilização dos incentivos fiscais
Os resultados apontam que o uso de incentivos fiscais não 
reflete necessariamente um aumento do investimento em 
inovação. além disso, os dados mostram que os reflexos 
da crise econômica no Brasil aparecem na redução dos 
investimentos em P,D&I.

Figura 2 - Dispêndio com P&D no Brasil e o uso de incentivos fiscais 
Fonte: Elaborado pelos autores.

Habilitação na Lei do Bem
De acordo com a Figura 10, o percentual de empresas pesquisadas que não foi habilitada na lei do Bem é relevante, 
sendo a terceirização apontada como a principal inconsistência pelas empresas não habilitadas na lei do Bem.

Gráfico 9 - Habilitação na lei do Bem 
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Desafios na utilização e operacionalização dos incentivos

Quadro 2 – Desafios Internos e externos no que tange à utilização de incentivos fiscais 
Fonte: Elaborado pelos autores.

Há a necessidade da criação de processos internos que 
facilitem o entendimento da lei e um fluxo de análise de 
projetos e gastos. Como desafios externos, destacamos 
a falta de clareza da legislação quanto ao conceito de 
inovação e classificação dos dispêndios.

CaPtação de reCursos à 
inovação
a pesquisa também buscou verificar junto às empresas 
como se dá o processo de incentivos fiscais, quanto a 
sua utilização, desafios e perspectivas.

Utilização dos mecanismos pelas 
empresas entrevistadas
Pelos resultados demonstrados no Gráfico 10, a maioria 
das empresas fez uso de fontes de fomento nos últimos 
3 anos (51%). além disto, 38% das empresas nunca 
utilizaram o benefício, mas têm a intenção de utilizá-lo 
nos próximos anos. Dentre os que utilizam as linhas 
de fomento, a maioria pretende continuar usando esse 
mecanismo. 
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Gráfico 10 - Utilização de mecanismos de fomento pelas empresas pesquisas 
Fonte: Elaborado pelos autores.

Submissão de projetos
Os recursos não reembolsáveis direcionados para empresas que possuem parcerias com instituições de pesquisa 
são os mais procurados.

Gráfico 11 - submissão de projetos de inovação por órgãos de fomento e tipo de fomento. 
Fonte: Elaborado pelos autores.



Tempo médio de recebimento do recurso
Pela análise do Gráfico 12, conclui-se que a grande maioria das empresas que submeteram projetos ainda 
não receberam os recursos.

Qual foi o tempo médio para receber o recurso (em meses)

Gráfico 12 - tempo médio de recebimento do recurso de projetos aprovados. 
Fonte: Elaborado pelos autores.

Desafios na utilização e operacionalização dos recursos

Quadro 3 – Desafios Internos e externos no que tange à capacitação de recursos para inovação 
Fonte: Elaborado pelos autores.

a estruturação de um processo interno de gestão dos recursos é fundamental para a melhoria da captação 
financeira. Os desafios externos, por sua vez, dificultam a utilização dos recursos, uma vez que são morosos 
e burocráticos.
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  CONClUsõEs  

Com base nos resultados da pesquisa, nos relatórios de 
uso de fomento disponibilizados por outras instituições 
e com base na experiência da FDC e da Inventta 
Consultoria, destacamos alguns pontos de melhoria. 

Com relação ao apoio indireto à inovação, é importante 
que a lei seja vista como incentivo à inovação pelas 
empresas, e não apenas como ganho de caixa. É 
necessário também que as empresas estruturem 
melhor a gestão dos incentivos fiscais. Outro ponto 
que podemos destacar é que se faz necessário 
que as empresas possam influenciar e suportar as 
decisões governamentais por meio da mobilização das 
demais indústrias e empresas do setor. Outro ponto 
a ser destacado é a consolidação de parcerias para 
desenvolvimento de projetos de inovação. 

Por parte do governo, o ideal seria construir um canal 
de comunicação formal, rever a terceirização e também 
permitir do uso do incentivo, mesmo que a empresa 
esteja com prejuízo fiscal. Outra sugestão é a criação 
de um mecanismo para pequenas e médias empresas 
optantes pelo lucro presumido. acreditamos também que 
é necessária a capacitação de organismos de controle 
para garantir a correta aplicação e interpretação da lei. 
ainda no que se refere ao papel do governo, é necessário 
uma maior clareza quanto aos critérios de aprovação/
reprovação dos projetos de apoio direto. Uma definição 
de uma agenda clara quanto às novas chamadas e a 
redução no tempo de liberação dos recursos seriam 
pontos de melhorias na gestão dos recursos para 
inovação. Outro aspecto que podemos destacar que 
se faz necessário na melhoria por parte do governo é a 
negociação das garantias/contrapartidas desde o início 
do processo, garantindo maior transparência. 
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