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Resumo

O caráter sistêmico da inovação começou a ser estudado de forma acadêmica no início da década de 80 e suas conclusões lapidaram o
conceito de que a capacidade inovativa de um país ou região é o resultado da relação entre atores econômicos, políticos e sociais. Neste
contexto as interações entre Universidade-Empresa ganham uma importância singular. O objetivo deste artigo é analisar estas
interações do ponto de vista dos incentivos fiscais à inovação, principalmente através daqueles concedidos pela Lei do Bem. Para tanto
foi realizada uma revisão bibliográfica do arcabouço legal que constitui os principais mecanismos de incentivos como a Lei de
Informática, a Lei de Inovação e a Lei do Bem. Foram também analisados os relatórios emitidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação, bem como uma entrevista não-estruturada com a Coordenação Geral de Programas Estratégicos da CAPES (Coordenação e
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Como conclusão, verificou-se que que esta interação ainda possui várias barreiras
como comunicação, confiança e prazos. Palavras chave: Interação Universidade-Empresa, Incentivos Fiscais, Inovação.
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RESUMO 

O caráter sistêmico da inovação começou a ser estudado de forma acadêmica no início da 

década de 80 e suas conclusões lapidaram o conceito de que a capacidade inovativa de um país 

ou região é o resultado da relação entre atores econômicos, políticos e sociais. Neste contexto 

as interações entre Universidade-Empresa ganham uma importância singular. O objetivo deste 

artigo é analisar estas interações do ponto de vista dos incentivos fiscais à inovação, 

principalmente através daqueles concedidos pela Lei do Bem. Para tanto foi realizada uma 

revisão bibliográfica do arcabouço legal que constitui os principais mecanismos de incentivos 

como a Lei de Informática, a Lei de Inovação e a Lei do Bem. Foram também analisados os 

relatórios emitidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como uma 

entrevista não-estruturada com a Coordenação Geral de Programas Estratégicos da CAPES 

(Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Como conclusão, verificou-

se que que esta interação ainda possui várias barreiras como comunicação, confiança e prazos. 

 

Palavras chave: Interação Universidade-Empresa, Incentivos Fiscais, Inovação. 

 

ABSTRACT 

 

The systemic nature of innovation began to be studied academically in the early 80s and its 

conclusions carved the concept that the innovative capacity of a country or region is the result 

of the relationship between economic actors, political and social. In this context the interactions 

between university-industry gain a singular relevance. The aim of this paper is to analyze these 

interactions from the point of view of tax incentives for innovation, particularly through those 

granted by the Lei do Bem. Therefore a literature review of the legal framework which is the 

main incentive mechanisms such as the Lei de Informática was held, the Innovation Law and 

the Lei do Bem. We also analyzed the reports issued by the Ministry of Science, Technology 

and Innovation, as well as a non-structured interview with the General Coordination of CAPES 

Strategic Programs (Coordination and Higher Education Personnel Training ). In conclusion, it 

was found that this interaction also has several barriers such as communication, reliable and 

time frame. 
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1. INTRODUÇÃO 

O papel da Universidade na perspectiva da inovação vem sofrendo grandes alterações nas 

últimas décadas. De fato, em nossos dias a atuação da universidade ultrapassa os limites de 

agente de ensino e pesquisa para um ente ativo na participação nos negócios desenvolvidos por 

seus docentes e alunos, corroborando de forma singular na atual sociedade baseada no 

conhecimento (Plonski, 1999, p 9). 

No Brasil, a interação Governo-Universidade-Empresa vem sendo favorecida com especiais 

políticas de incentivos, especialmente pelas Lei de Informática (8.248/91) e Lei do Bem 

(11.196/05). Contudo, o universo de adesão a tais incentivos ainda é pequeno por parte das 

empresas brasileiras e as parcerias entre empresas e universidades ainda é um desafio a ser 

vencido. 

De modo especial, a Lei do Bem em seu artigo 19-A estabelece um nível de incentivo fiscal 

bastante avantajado. Até 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores investidos em projetos de 

inovação tecnológica com universidades podem ser convertidos em créditos fiscais para 

abatimento de impostos federais, notadamente o Imposto de Renda (IR) e a Contribuição Social 

Sobre o Lucro (CSSL). 

Na prática, tal sistema faz com que o Estado assuma a grande parte do risco de desenvolvimento 

do projeto inovador, uma vez que o sucesso do mesmo não é exigido. Por outro lado, o risco da 

empresa ficaria reduzido à 15% (quinze por cento), desde que atendidas às regras de utilização 

impostas pela lei.  

Com tais níveis de incentivos, seria de se esperar que um número cada vez maior de empresa 

fizesse uso desta ferramenta. Porém esta não é a realidade constatada.  

Dessa forma, o objetivo deste artigo será avaliar as razões pela baixa adesão das empresas 

brasileiras aos incentivos fiscais concedidos pelo artigo 19-A da Lei do Bem (11.196/05). 

2. REVISÃO TEÓRICA 

A geração, a exploração e difusão de um conhecimento ou de uma tecnologia é fundamental 

para o crescimento não só de uma empresa, mas de toda uma economia (OCDE, 2005). Neste 

sentido, a performance da interação entre os diversos agentes da inovação torna-se um 

determinante crucial para o êxito e sucesso deste crescimento. 

De acordo com o manual de Oslo (2005, p.55) a inovação é definida como a 

[...] implementação de um produto novo ou significamente melhorado (bem ou 

serviço), ou um processo, um novo método de marketing, ou um novo método 

organizacional nas práticas de negócios, organização do local de trabalho ou nas 

relações externas. 

Ao conceber novos produtos (bens ou serviços) ou por meio da inserção de uma significante 

mudança tecnológica nos produtos já existentes, a empresa cria condições de diferenciação e 

competitividade que lhe faz perpetuar no tempo (TIDD, 2000). 

Esta condição produz um ambiente favorável, surge um verdadeiro círculo virtuoso 

(CHESBROUGH, 2003). Quanto mais a empresa investe em inovação, mais ela se torna 

competitiva, aumentam seus horizontes de penetração de mercado, o faturamento cresce, a 

demanda de empregos também, até mesmo a esfera pública é beneficiada com um recolhimento 

maior em termos absolutos em tributos. 
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O Brasil tem criado um arcabouço regulatório (leis, decretos, instruções normativas) ao longo 

dos últimos 30 anos, o que tem formado nosso Sistema Brasileiro de Inovação. 

A Organização para Desenvolvimento e Cooperação Econômica (OECD em inglês, 2006 p. 12) 

afirma que a utilização de ferramentas de créditos fiscais é uma das políticas mais eficazes para 

o desenvolvimento da inovação. Pois, transfere ao Estado uma parte significativa do risco 

financeiro inerente à inovação que ocorre na empresa. Esta por sua vez, possui autonomia para 

decidir onde e como investir. 

As principais ferramentas para incentivo à inovação que compõem o Sisema Brasileiro de 

Inovação podem ser estruturadas: 

1- Lei de Informática 

2- Lei de Inovação 

3- Lei do Bem 

2.1 – SISTEMAS DE INOVAÇÃO 

Muito embora Schumpeter (1988) já indicava a inovação como elemento fundamental para o 

desenvolvimento econômico, a mesma era ainda vista no final da década de 60 como um 

processo sucessivo e linear passando pela pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento, 

produção e difusão (CASSIOLATO e LASTRES, 2005). 

Dois principais estudos acadêmicos sobre inovação lapidaram seus conceitos sistêmicos como 

um processo não-linear, cumulativo e local. O primeiro deles foi o projeto SAPPHO sob a 

coordenação do professor Chris Freeman da Universidade Sussex. O segundo trata-se do Yale 

Innovation Survey  com o professor Alvin Klevorick e finalmente o Sundquist Report (OECD, 

1988) que incorporou as novas idéias sobre “sistemas de inovação” aos documentos de políticas 

da OCDE quais sejam: 

 Formação de redes de cooperação; 

 Parcerias estratégicas; 

 Spillovers; 

 Importância do Conhecimento Tácito. 

A inovação passa a ser tratada não mais como uma estratégia de política industrial, mas como 

estratégia de desenvolvimento. A inovação enquanto sistema passa a ser conceituada como  

[...] um conjunto de instituições distintas que contribuem para o desenvolvimento 

da capacidade de inovação e aprendizagem de um país, região, setor ou localidade 

– e também o afetam. Constituem-se de elementos e relações que interagem na 

produção, difusão e uso do conhecimento. A ideia básica do conceito de sistemas 

de inovação é que o desempenho inovativo depende não apenas do desempenho de 

empresas e organizações de ensino e pesquisa, mas também de como elas interagem 

entre si e com vários outros atores, e como as instituições – inclusive as políticas – 

afetam o desenvolvimento dos sistemas. (Cassiolato e Lastres, 2005, p.37) 

O papel do Estado passa a ter uma função toda especial caracterizada pela formação de novas 

instituições (agências de fomento, centros de pesquisas, etc) e implementação de ações que 

permitam e estimulem as empresas e demais atores locais a interagirem corrigindo ou 

compensando imperfeições do mercado. 

No Brasil, o Sistema Nacional de Inovação é caracterizado, segundo Zimmer et al. (2015, p. 2) 

pelos seguintes atores: 
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 Governo em esferas Federal, Estadual e Municipal: envolve regulação, incentivos 

fiscais, patrimônio genético, propriedade industrial; fomento via FINEP, BNDES, 

EMBRAPI; infraestrutura; educação por meio da CAPES, CNPq, FAPs. 

 Empresas: grandes, médias, pequenas, start-ups.  

 ICTs: Instituições de Ciência e Tecnologia pública e privada. 

 Habitats e suporte: incubadoras, parques tecnológicos, NITs (Núcleos de Inovação 

Tecnológica), consultorias, sistema “S”, Sebrae.  

 Investidores: público e privados. 

 Entidades de classe: sindicatos, associações comerciais e setoriais. 

Etzkowitz e Leydesdorff (1995;2000) criaram um modelo para representar o sistema de 

inovação e seu funcionamento a partir da interação entre três esferas institucionais: 

universidade, indústria e governo. 

 “Cada uma dessas esferas representa uma hélice que interage em três dimensões 

com as demais. A primeira dimensão ocorre no interior de cada hélice com a 

transformação de cada um dos atores, como nas alianças estratégicas entre as 

empresas e na inclusão de uma nova missão da universidade. A segunda dimensão 

é a influência de uma hélice sobre a outra na interação entre os atores de diferentes 

dimensões institucionais para a geração de inovação, como ocorre na aprovação 

governamental da legislação que estimula a transferência de tecnologia das 

universidades para as empresas. A terceira dimensão é a criação de instituições 

trilaterais híbridas oriundas da interação entre as três hélices com o objetivo de 

apresentar propostas de desenvolvimento de alta tecnologia, como centros 

tecnológicos, incubadoras de empresas, universidades corporativas e instituições 

governamentais de capital de risco” (PARANHOS, 2012, p. 12). 

Figura 1 - Modelo da hélice tríplice 

 

Figura 1 Fonte: Etzkowitz & Leydesdorff (2000, p.111). 

2.2 - A LEI DE INOVAÇÃO 

Segundo Pereira-Krugliankas (2005 p. 11) “a Lei de Inovação Tecnológica (10.973/04) está 

organizada em torno de três eixos: a constituição de ambiente propício a parcerias estratégicas 

entre as universidades, institutos tecnológicos e empresas; o estímulo à participação de 

instituições de ciência e tecnologia no processo de inovação; e o incentivo à inovação na 

empresa. Ela prevê autorizações para a incubação de empresas no espaço público e a 
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possibilidade de compartilhamento de infra-estrutura, equipamentos e recursos humanos, 

públicos e privados, para o desenvolvimento tecnológico e a geração de processos e produtos 

inovadores. Também estabelece regras para que o pesquisador público possa desenvolver 

pesquisas aplicadas e incrementos tecnológicos. Seus principais mecanismos são: bolsa de 

estímulo à inovação e pagamento ao servidor público de adicional variável não-incorporável à 

remuneração permanente, ambos com recursos captados pela própria atividade; a participação 

nas receitas auferidas pela instituição de origem com o uso da propriedade intelectual e a licença 

não-remunerada para a constituição de empresa de base tecnológica”. 

2.3 – A LEI DE INFORMÁTICA  

A Lei de Informática (Lei 8248/91) foi uma inciativa do governo brasileiro para substituir a 

então reserva de mercado imposta ao setor pela Lei 7.232/84, por um sistema de incentivos 

fiscais com a intenção de inserir o Brasil como um competidor no cenário global 

(MCTI,SEPIN,CGEE,UNICAMP, 2010). 

Contudo, para sustentar uma indústria competitiva de TIC, faz-se mister um investimento 

indispensável em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)1. A Lei de Informática obriga, como 

contrapartida aos incentivos, a aplicação de um percentual do faturamento oriundos destes 

produtos em P&D de acordo com o nível de produção local. 

Tal exigência teve como foco a aproximação do ambiente corporativo ao acadêmico, para 

produção de tecnologia de interesse nacional e para capacitação por meio da formação de RH 

de alto nível (CGEE)2.  

Com o fim da reserva de mercado e a substancial redução das alíquotas de importação no início 

dos anos 90, verificou-se um verdadeiro desmonte da indústria brasileira (ABINEE,2014) com 

a extinção de vários fabricantes e muitos outros transformando-se em apenas representantes 

comercias. O governo brasileiro, numa tentativa de conter esta situação, lançou uma nova 

política industrial para informática estabelecida pela lei 8.248/91, que instituiu incentivos e 

contrapartidas para o setor (BNDES, 2010). 

Basicamente, o incentivo consistia principalmente na isenção do IPI (Imposto sobre Produto 

Industrializado), e uma redução de até 50% no valor do IR (Imposto de Renda) devido pela 

empresa, se comprovado investimentos no igual valor em P&D. Em 1993, com a Portaria 

Interministerial do MCT/MICT 101, foi introduzido as definições de agregação de valor para o 

Processo Produtivo Básico (PPB). Para ter acesso aos incentivos, a empresa deveria realizar ao 

menos os seguintes processos produtivos3: 

a) montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de 

circuito impresso;  

b) montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente 

desagregadas, em nível básico de componentes;  

c) integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e 

mecânicas na formação do produto final, montadas de acordo com 

os itens "a" e "b" acima;  

                                                           
1 http://www.itif.org/files/ICTRandD.pdf 

2 CGEE - Recomendações para Aprimoramento das Políticas de Tecnologias da Informação e da Comunicação, 

Relatório Final 

3 Portaria Interministerial MCT/MCT1 – art. 1o de  07.04.1993 
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d) gestão da qualidade e produtividade do processo e do produto 

final, envolvendo, inicialmente, a inspeção de matérias-primas, 

produtos intermediários, materiais secundários e de embalagem, o 

controle estatístico do processo, os ensaios e medições e a qualidade 

do produto final, ressalvado o atendimento ao disposto no art. 2º 

desta Portaria. 

Atualmente, a isenção do IPI segue uma tabela decrescente de acordo com percentuais também 

decrescentes para investimento em P&D sobre o faturamento de produtos incentivados. Uma 

diferenciação quanto a localização das empresas também foi inserida. Temos assim, uma tabela 

para empesas situadas nas regiões Sul e Sudeste e outra para as demais regiões. 

Os valores de investimento em P&D também passaram a exigir aplicações em centros de 

pesquisas públicas, bem como no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico – FNDCT. 

A figura abaixo sintetiza esses investimentos: 

Figura 2 - Regra de Investimentos em P&D - Lei de Informática 

 

Figura 2 Fonte: MCTI, disponível em: 

http://www.ramaempresarial.com.br/english/protechinf_imagem.html 

2.4 – A LEI DO BEM 

A Lei do Bem (11.196/05) foi também um marco para o sistema de inovação brasileiro. Com 

este dispositivo legal, o governo brasileiro concede uma renúncia fiscal à empresa que 

desenvolve projeto de inovação tecnológica, tendo por base os dispêndios realizados e 
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caracterizados como tal, quando do pagamento do Imposto de Renda (IR) e a Contribuição 

Social Sobre o Lucro Líquido (CSSL). Esta renúncia pode variar de acordo com a natureza dos 

dispêndios e os atores envolvidos. Entretanto, a média nacional das empresas optantes pela 

utilização do benefício tem sido da ordem de 20% do valor dispendido. 

Vale notar que a Lei do Bem em seu artigo 19-A privilegia o projeto colaborativo desenvolvido 

entre Empresa-ICT. Neste caso, o incentivo da renúncia fiscal pode chegar a 85% do valor do 

projeto.  

Os incentivos fiscais estão da seguinte forma elencados de acordo com a LdB: 

 Deduções de Imposto de Renda e da Contribuição sobre o Lucro Líquido - CSLL 

de dispêndios efetuados em atividades de P&D; 

 Redução do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na compra de 

máquinas e equipamentos para P&D 

 Depreciação acelerada desses bens; 

 Amortização acelerada de bens intangíveis; 

 Isenção do Imposto de Renda retido na fonte nas remessas efetuadas para o 

exterior destinada ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares; 

A utilização dos benefícios depende exclusivamente da decisão da empresa. Uma 

característica fundamental da LDB é seu uso automático.  

 “A sistemática declaratória da fruição de tais incentivos fiscais dispensa a prévia 

formalização de pedido e aprovação dos projetos de P&D pelo MCTI, cabendo ao 

contribuinte concluir se ele cumpre ou não os requisitos previstos na Lei nº 

11.196/2005. A partir daí ele, de maneira, automática, elabora sua contabilidade 

usando ou não os benefícios, vez que não compete ao MCTI aprovar ou reprovar 

os projetos das empresas”.4 

Esta característica é de extrema importância, basicamente por duas grandes razões, mantém o 

benefício em fase com a execução do projeto e protege a confidencialidade do mesmo, uma vez 

que as informações estratégicas ficam em poder da empresa. 

Embora ainda muito tímida, a LDB vem aumentando sua adesão ao passar dos anos. O total de 

renúncia nestes últimos dez anos já ultrapassa os R$ 11 bilhões de Reais. 

                                                           
4 Disponível em: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0231/231646.pdf 
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Figura 3 - Utilização da Lei do Bem 

 

Figura 3 Fonte: MCTI – Elaborado pelos autores. 

3. METODOLOGIA 

Esta pesquisa se caracteriza como exploratória quanto aos seus objetivos, pois segundo Hair 

(2005, p. 55) são orientados para a descoberta, no sentido de identificar as razões da baixa 

adesão das empresas ao incentivo da Lei do Bem quanto sua fruição colaborativa com 

universidades. 

Os estudos exploratórios servem para: 

 Familiarizar o pesquisador com o fenômeno ou conseguir maior compreensão sobre ele. 

 Poder formular um problema mais preciso de pesquisa. 

 Criar ou precisar hipóteses. 

E possuem como Fontes de Informação: 

 Consulta bibliográfica / teórica 

 Consulta a documentos 

 Busca de outras fontes de dados secundários: 

 Consultas a entidades 

 Estudo em grupo ou individual 

 Estudo de situações análogas. 

Quanto ao aspecto de procedimento técnico foi utilizado como instrumento de pesquisa para a 

coleta de dados a entrevista em profundidade com a Coordenação Geral de Programas 

Estratégicos da CAPES, responsável pela recepção dos projetos colaborativos e a análise dos 

relatórios emitidos pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

4. PESQUISA QUALITATIVA 

A pesquisa qualitativa possui por objetivo obter uma compreensão qualitativa das razões e 

motivações subjacentes (Hair, 2005) ao problema. 
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Em nosso caso, a entrevista em profundidade ocorreu com a Dra. Alice Souto Maior – analista 

científica e tecnológica da Coordenação Geral de Programas Estratégicos da CAPES, por meio 

telefônico nas seguintes datas, 18/02/2016 e 08/07/2016. 

O questionamento realizado foi o seguinte: 

A- Qual a quantidade de projetos submetidos para apreciação dos projetos de inovação 

colaborativa no âmbito da Lei do Bem através do dispositivo 19-A? 

B- Qual a quantidade de projetos aprovados pela comissão julgadora dos projetos 

colaborativos no âmbito da Lei do Bem através do dispositivo 19-A? 

C- Qual a quantidade de projetos executados ou em execução no âmbito da Lei do Bem 

através do dispositivo 19-A? 

D- Se a CAPES identificou alguma razão que possa ser qualificada como barreira à 

interação entre Universidade-Empresa para os projetos no âmbito da Lei do Bem através 

do dispositivo 19-A? 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A- Qual a quantidade de projetos submetidos para apreciação dos projetos de inovação 

colaborativa no âmbito da Lei do Bem através do dispositivo 19-A? 

Resposta: O artigo 19-A da Lei do Bem foi regulamentado pelo decreto 6.260/07, em 20 de 

novembro de 2007. O edital da CAPES ficou disponível para recepção de projetos até o ano de 

2015. 

Neste período foram apresentados um total de 230 projetos. 

B- Qual a quantidade de projetos aprovados pela comissão julgadora dos projetos 

colaborativos no âmbito da Lei do Bem através do dispositivo 19-A? 

Resposta: Durante o período de vigência do edital CAPES para projetos relacionados com o 

dispositivo 19-A da Lei do Bem, apenas 38 (trinta e oito) projetos foram aprovados pela 

comissão interministerial liderada pela CAPES. 

C- Qual a quantidade de projetos executados ou em execução no âmbito da Lei do Bem através 

do dispositivo 19-A? 

Resposta: Dos trinta e oito projetos aprovados apenas um único projeto encontra-se em 

execução. O projeto possui como tema “Segurança e Mobilidade com alta escalabilidade” 

submetido pelo Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero – USP. 

D- Se a CAPES identificou alguma razão que possa ser qualificada como barreira à interação 

entre Universidade-Empresa para os projetos no âmbito da Lei do Bem através do dispositivo 

19-A? 

As principais razões pela baixa adesão aos incentivos relacionados à projetos interativos 

Universidade-Empresa na visão da CAPES são: 

1) Desconhecimento das empresas acerca deste incentivo; 

2) Burocracia dos Institutos de Pesquisa públicos; 

3) Processo de submissão dos projetos realizados por professores sem a participação 

das empresas. 
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De acordo com Zimmer (et. al., 2015, p. 7) em uma pesquisa exploratória acerca das barreiras 

na interação entre universidade-empresa, obtiveram os seguintes resultados quando submetidos 

à uma amostra de 38 empresas que possuíam programas de inovação tecnológica do estado de 

Santa Catarina, 16 NITs (Núcleos de Inovação Tecnológica) e 31 grupos de pesquisadores. 

Mais de 60% das empresas nunca realizaram um projeto de pesquisa de forma conjunta e 21% 

a parceria não prosperou por razões como morosidade e desconhecimento do processo de 

interação com a universidade. 

Por parte dos NITs, a restrição de recursos, o excesso de burocracia dentro das instâncias da 

Universidade e a falta de visão empreendedora dos pesquisadores também foram apontadas 

como fatores para a baixa interação com as empresas. 

Por parte dos pesquisadores, 76,2% simplesmente desconheciam a existência de um Núcleo de 

Inovação Tecnológica em suas entidades numa amostra de 21 pesquisadores. 

A correlação entre os resultados obtidos por Zimmer e os respondidos pela Coordenação Geral 

de Programas Estratégicos da CAPES são muito próximos o que denota uma grande fragilidade 

na interação entre universidade-empresa, mesmo tendo políticas de incentivo bastante 

interessantes. 

6. CONLCUSÃO 

A inovação é uma ferramenta de competitividade e diferenciação fundamental para a preservação das 

empresas, concorrendo em um mercado cada vez mais globalizado, e para a expansão da economia de um 

país, cada vez mais dependente de produtos com alto valor agregado. Nesse sentido, a inovação deve ser 

planejada e ser incluída nas estratégias, tanto das organizações quanto dos países em busca de 

desenvolvimento. 

No lado das organizações, o planejamento da inovação deve definir uma carteira de projetos de curto, 

médio e longo prazos e estabelecer metas em relação aos novos desenvolvimentos. Já no lado dos 

governos, o planejamento da inovação deve incorporar um conjunto de incentivos que orientem as ações 

conforme as tendências, tecnologias disponíveis e características do país. 

Para que a inovação faça parte da cultura de um país e das organizações e para que ela seja uma ferramenta 

efetiva de transformação, é preciso investir em pesquisa e desenvolvimento, capacitar e envolver as 

pessoas, desenvolver novas tecnologias, e implementar mecanismos de gestão. 

Muito embora o governo brasileiro tenha colocado à disposição das empresas brasileiras políticas de 

incentivos, pode-se observar que o mesmo vem sendo pouco utilizado. Basta verificar que após dez anos 

desde o início da Lei do Bem, apenas 921 empresas fizeram uso do incentivo e apenas 1 de forma 

colaborativa com uma universidade. 

Os resultados das pesquisas, tanto de Zimmer (et. al., 2015) quanto pela entrevista com a CAPES apontam 

o desconhecimento e a burocracia como os principais motivos para que esta interação não esteja 

acontecendo de forma satisfatória. 

Com relação aos NIT’s verificou-se que o excesso de burocracia e a falta de recursos impedem uma 

melhor interação inclusive com os pesquisadores que estão sob sua própria responsabilidade.  

Inovar é um grande desafio e uma questão de sobrevivência para organizações e países. Quem conseguir 

entender e implementar a filosofia de gestão da inovação estará mais preparado para enfrentar crises, 

estabelecer crescimento sustentável e conquistar seu espaço nas grandes economias e ambientes 

competitivos. 
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