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RESUMO

O presente trabalho refere-se a uma análise das práticas adotadas e os resultados
obtidos pela empresa Whirlpool SA Brasil na adoção da Lei do Bem. De modo
específico, almeja-se identificar as motivações para adoção da Lei do Bem na
empresa investigada e analisar em que medida a referida lei tem contribuído para o
incentivo à inovação e competitividade. Pretende-se refletir em que nível os
benefícios fiscais definidos pela legislação brasileira impactam no estímulo à
inovação tecnológica. A metodologia utilizada caracteriza-se como pesquisa
qualitativa. Quanto ao tipo, trata-se de um estudo de caso. Os instrumentos de
pesquisa utilizados consistem em um questionário de avaliação com perguntas
semiestruturadas, pesquisas em documentos internos e dados públicos da empresa.
Os dados coletados, foram submetidos a uma análise de conteúdo categorial
(BARDIN, 2011) e os resultados foram organizados em seis aspectos
correlacionados às categorias de análise definidas. No percurso de adesão à Lei do
Bem, observou-se que a empresa implementou mudanças gradativas em seus
processos administrativos, aderindo a uma nova mentalidade e considerando a
atividade inovativa como um diferencial competitivo.
Palavras-chave: lei do bem. inovação. pesquisa e desenvolvimento. políticas
públicas. incentivos fiscais.

ABSTRACT
The present work refers to an analysis of the practices adopted and the results
obtained by the company Whirlpool SA Brazil in the adoption of the Lei do Bem. It is
intended to reflect on the level of tax benefits defined by Brazilian legislation impact
on stimulating technological innovation. The methodology used is characterized as
qualitative research. As for the type, it is a case study. The research instruments
used consist of an evaluation questionnaire with semi-structured questions, searches
on internal documents and public data of the company. The collected data were
submitted to a categorical content analysis (BARDIN, 2011) and the results were
organized into six aspects correlated to the defined analysis categories. In the course
of adhering to the Lei do Bem, it was observed that the company implemented
gradual changes in its administrative processes, adhering to a new mindset and
considering innovative activity as a competitive differential.
Keywords: lei do bem. Innovation. research and development. public policy. tax
breaks.
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1 INTRODUÇÃO

No Brasil, a evolução de políticas públicas, direcionadas ao crescimento e
consolidação das indústrias de desenvolvimento tecnológico, está diretamente
associada às transformações ocorridas na compreensão e ampliação dos conceitos
de ciência, tecnologia e inovação, cabendo ao governo papel fundamental na sua
promoção. A exemplo disso, pode-se mencionar a Lei do Bem, que oferece
oportunidades para as empresas reduzirem os custos tributários em razão dos
investimentos e despesas em P&D e Inovação (LOPES, MEURER, BARROS E
KAVESKI, 2018).
Apesar de seus aspectos positivos, a adoção e utilização dos benefícios da
Lei do Bem pelas empresas brasileiras ainda é muito débil, com apenas 2% do total
de empreendimentos utilizando do benefício (ANPEI, 2017). Este cenário, evidencia
que as normas de incentivo à P&D no Brasil ainda são incipientes (FACCINI, 2015)
e, por isso, há uma necessidade de estudos sobre esta temática.
Dentre as empresas que fazem uso dos benefícios fiscais da Lei do Bem
pode-se mencionar a Whirlpool S/A Brasil, que possui 26,5% de seu faturamento
proveniente de produtos de inovação. Cabe destacar que a empresa foi pioneira na
utilização dos benefícios da Lei do Bem e, em 2011, já contava com 18 centros de
pesquisa e desenvolvimento (AZAMBUJA, 2011).
Nesse contexto, este trabalho tem como enfoque analisar práticas adotadas
e resultados obtidos pela Whirlpool S/A Brasil na utilização da Lei do Bem.
Considerando os benefícios das políticas públicas dirigidas à inovação P&D,
questiona-se em que medida a Lei do Bem tem contribuído adequadamente para o
incentivo à inovação e competitividade desta empresa.
De modo específico, almeja-se: (i) Identificar as motivações para adoção da
Lei do Bem na Whirlpool; (ii) Analisar em que medida a Lei do Bem tem contribuído
adequadamente para o incentivo à inovação e competitividade da empresa; (iii)
Refletir, a partir do estudo de caso, em que nível os benefícios fiscais definidos pela
legislação brasileira impactam no estímulo à inovação tecnológica.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO NORMATIVO

Nesta seção discutem-se os aspectos teóricos do trabalho, com base na
revisão de literatura especializada. O primeiro subtópico trata dos principais
conceitos e perspectivas para políticas públicas, com enfoque nas políticas de
incentivos fiscais à pesquisa e desenvolvimento (P&D). Destacam-se os marcos das
políticas públicas para o contexto nacional, os principais atores sociais e seus níveis
de participação, mapeando como a bibliografia em tela tem abordado o assunto. O
segundo subtópico reúne um conjunto de considerações a respeito da Lei do Bem: o
contexto dentro do qual se insere, seu processo de implementação no país, os
impactos e desafios que têm sido observados pela literatura.

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INOVAÇÃO – INCENTIVOS FISCAIS

A forma como as Políticas Públicas são planejadas e implantadas sofre
diferenças significativas entre países de economia desenvolvida e outros ainda
emergentes. No Brasil, elas se deram sob contextos históricos bastante específicos,
devido às marcantes diferenças geográficas, culturais e socioeconômicas nas
diferentes regiões do país, além do modo de se fazer política pública no país ser
marcado pelo conservadorismo e centralização, uma vez que grande parte das
decisões são tomadas dentro de gabinetes, deixando escapar as diversas realidades
regionais e locais (JUSTEN; FROTA, 2017).
Bonnal e Kato (2011) chamam atenção para o fato de que os níveis de
participação dos atores sociais no campo das políticas públicas variam
significativamente. De acordo com os autores, ocorrem dois contextos, o de políticas
de serviços públicos e o de políticas de fomento a projetos coletivos. No primeiro
caso, a participação social limita-se apenas às etapas de construção de demandas.
Já no segundo, ocorre uma gestão em que há o direcionamento de atores locais,
com o objetivo de favorecer o protagonismo social (BONNAL; KATO, 2011). Os
critérios participativos se mostram insuficientes para garantir um índice mínimo de
representatividade no âmbito dessas decisões, de maneira “a permitir a
representação dos interesses dos diversos segmentos da coletividade territorial”
(BONNAL; KATO, 2011, p. 83).
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Um dos instrumentos mais importantes de políticas públicas são os
incentivos fiscais, com o objetivo de estimular os interesses privados em benefício
dos interesses públicos. No Brasil, a prática já é bem conhecida e recorrente, em
que os entes federados concedem incentivos fiscais com intuito de fomentar o
crescimento econômico de determinada região, além de outras atividades
(NASCIMENTO, 2013).
O incentivo fiscal incide sobre os dispêndios realizados com as atividades de
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica (P&D e inovação),
compreendidas as etapas de pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada e
desenvolvimento experimental, ou seja, atividades que buscam adquirir novos
conhecimentos e sobre as quais incidem os riscos tecnológicos que o Estado se
propõe a compartilhar, mediante a concessão do incentivo (ANPEI, 2017).
O governo, responsável por conceder os incentivos fiscais, à empresa,
estima que essa possa promover inovação de produto ou processos, de maneira a
desenvolver sua competitividade e aumentar a produtividade, além de incentivar o
depósito de patentes. Contudo, para que isso seja realizado, a empresa em questão
deve realizar alguns esforços dentro do processo inovativo. Este processo irá
depender tanto de aspectos objetivos, tais como o empenho investido pelas
empresas, quanto por razões aleatórias (estados da natureza) e estruturais, como o
próprio momento concreto vivenciado pela economia (CLEMENTE; SILVA, 2018).
Os incentivos fiscais à P&D podem ser representados por diversos tipos de
benefícios que reduzem de alguma forma a carga tributária dos investidores
(normalmente para empresas) em atividades de inovação tecnológica, como por
exemplo: créditos fiscais, deduções e super deduções na base de cálculo de
impostos sobre a renda, depreciação acelerada ou integral, isenção ou redução de
impostos sobre consumo (por exemplo, IVA, IPI), entre outros (BARBOSA et. al.,
2013).
De acordo com Faccini (2015), no Brasil,

as primeiras medidas

governamentais de apoio e fortalecimento do desenvolvimento tecnológico são
datadas de 1969, com a instauração do Decreto-Lei número 719, responsável pela
criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT.
Seu objetivo era “apoiar financeiramente programas e projetos prioritários de
desenvolvimento científico e tecnológico”, para isso, concediam-se empréstimos de
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instituições financeiras e contribuições de entidades públicas e privadas (FACCINI,
2015, p. 60).
Contudo, pode-se afirmar que tais políticas não tiveram muito efeito na
prática, pelo menos ao longo das décadas seguintes, voltando a serem priorizadas
nos anos de 1990. De acordo com Garcia e Roselino (2004, p. 178), “no ano de
1990 ocorreu uma reforma administrativa que transformou a antes poderosa SEI
(Secretaria Especial de Informática) em um “esvaziado” departamento do MCT
(Ministério de Ciência e Tecnologia)”.
Nesse contexto, a indústria nacional sofreu mudanças importantes, em que o
protecionismo foi sendo abandonado e substituído por “uma política que visava a
remoção de proteções não-tarifárias, bem como a redução no nível e dispersão das
alíquotas do imposto de importação” (Ibid., p. 179). Em outubro de 1991 foi aprovada
a Lei de número 8.248/1991, definindo novos rumos para o setor da indústria
nacional. Também conhecida como Lei de Informática, essa Legislação foi
responsável por eliminar “as restrições anteriores ao capital estrangeiro e definiu
uma nova política de estímulo centrada na obrigatoriedade de esforços mínimos em
P&D” (Idem). A lei foi definitivamente regulamentada de 1993.
Posterior a isso, outras medidas seguiram sendo adotadas. Em 1993, foram
instituídos os programas PDTI (Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial) e PDTA (Programa de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário). O
PDTI/PDTA foi um precursor da Lei do Bem, englobando todos os projetos
industriais e agropecuários da época. Sua proposta era incentivar todos os projetos
de P&D no Brasil, independente de setor. Todavia, políticas mais efetivas só viriam a
chegar tempos mais tarde, à luz dos anos 2000, mais especificamente em 21 de
novembro de 2005, com a implementação da Lei 11.196, ou também chamada de
Lei do Bem, assinada pelo presidente, à época, Luiz Inácio Lula da Silva (FACCINI,
2015).

2.2 LEI DO BEM E INOVAÇÃO

O Brasil possui uma série de isenções fiscais, algumas de caráter mais
horizontal, como a Lei do Bem e outras totalmente verticais, que também são
chamadas de setoriais, como a Lei de Informática e os novos projetos do setor
automobilístico (IPEA, 2008). Nesta direção, vale destacar que a Lei do Bem é o
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único incentivo fiscal multissetorial do país, se tornando o principal instrumento de
estímulo fiscal para pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil (Barbosa et al.,
2013).
A Lei n.º 11.196, de 21 de novembro de 2005, conhecida como Lei do Bem,
em seu Capítulo III, regulamentada pelo Decreto nº 5.798, de 7 de junho de 2006,
instituiu a utilização de incentivos fiscais pelas pessoas jurídicas que operam no
regime fiscal do Lucro Real, que realizam pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica, de forma automática (Ministério da Ciência Tecnologia,
Inovações e Comunicações - MCTIC, 2019). A referida Lei conceitua inovação
tecnológica no artigo 17, § 1º, enquanto uma:
[...] concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a
agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou
processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade
ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado”. (BRASIL,
2005, Art. 2º)

Ainda por parte dela, se considera pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica todas as atividades relativas: (i) à pesquisa básica dirigida;
(ii) pesquisa aplicada; (iii) ao desenvolvimento experimental; (iv) à tecnologia
industrial básica; (v) aos serviços de apoio técnico.
Segundo Porto e Memória (2019, p. 251), “a Lei do Bem regula uma política
pública predominantemente voltada ao setor industrial, mas que também contempla
empresas do setor de serviços e as estatais”. Os incentivos fiscais previstos nessa
legislação possibilitam a redução na base de cálculo da apuração do IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ou ainda a “renúncia fiscal
aplicada ao cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no momento da
aquisição de equipamentos para P&D” (PORTO; MEMÓRIA, 2019, p. 521).
A Lei de Inovação (2004) e a Lei do Bem (2005) foram reformulações legais
de suma importância para o Brasil no contexto de inovação mundial, elas são
responsáveis por reduzirem algumas barreiras institucionais de inovação, fornecem
incentivos à cooperação entre universidades e empresas, além de modificarem o
acesso aos incentivos fiscais à inovação. O Capítulo III da Lei do Bem dá
cumprimento ao que se acha previsto na Lei de Inovação, Lei de número
10.973/2004, a qual define que a União deve oferecer esforços à inovação na
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empresa ou na indústria mediante a concessão de incentivos fiscais (CLEMENTE;
SILVA, 2018).
A Lei de Inovação, assume como um dos seus grandes objetivos oferecer
condições necessárias à transferência do conhecimento produzido no ambiente
acadêmico em prol da sociedade, conforme indica Luís Vetoratto (2008). Ao tratar da
proteção do conhecimento intelectual que é produzido pelas pesquisas C&T&I
(ciência, tecnologia e inovação), a referida lei fomenta o incentivo de acordos e
parcerias entre instituições científicas e tecnológicas e os setores de produção. Além
disso, é nela que estão previstos os “instrumentos legais para a realização dos
procedimentos de transferência de tecnologia e licenciamento de patentes para
exploração comercial” (VETORATTO, 2008, pp. 63-64).
Apesar dos pontos positivos, Vetoratto (2008) ressalta que o principal
desafio a ser enfrentado pela lei de inovação tecnológica é o de superar um
equívoco

cultural

brasileiro

que

jogou

sob

responsabilidade

apenas

das

universidades às questões ligadas ao “desenvolvimento científico e tecnológico do
país, enquanto, aos setores de produção caberia apenas incorporar e usufruir do
conhecimento produzido” (Ibid., p. 5). Nesse sentido, a Lei do Bem trouxe uma
importante contribuição, qual seja a de direcionar o estímulo à pesquisa e
desenvolvimento às próprias empresas, estimulando também a integração entre as
universidades, as empresas, centros de pesquisas e sociedade.
A efetivação da Lei do Bem igualmente tem enfrentado desafios, tais como
aqueles apresentados por Marques, Leal e Rody (2016), dos quais destacam-se: (1):
falta divulgação, resultando no desconhecimento a respeito da lei; (2) falta
esclarecimentos sobre conceitos encontrados na legislação; (3) muitos contadores e
demais profissionais desconhecem do que se trata a lei e seus incentivos fiscais; (4)
faltam políticas internas eficazes para que as empresas possam regulamentar todos
os controles necessários à aplicação da lei.
Apesar dos desafios, cabe salientar que muitos benefícios vêm sendo
conquistados com a implementação da Lei do Bem nas empresas, como abatimento
no pagamento de imposto de renda e da contribuição social e maior condição de
competitividade no setor. Por outro lado, empresas que sofram de prejuízos, ou
contem com um lucro muito reduzido, indica-se que a adoção da Lei do Bem não
seja compensatória, uma vez que seus benefícios não são acumulativos
(MARQUES; LEAL; RODY, 2016).
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As demandas apresentadas têm imposto ao governo a tarefa de promover
maior democratização das informações, fomentando eventos como palestras e
seminários, direcionadas especialmente aos empresários e profissionais da
contabilidade, espaços fundamentais para a construção de novas políticas, tornando
mais objetivos os métodos por meio dos quais as empresas possam se beneficiar
dos incentivos à sua disposição (Idem).
A Lei do Bem estimula as empresas com a opção de lucro real a investirem
em projetos de PD&I e, em contrapartida, utilizarem de seus benefícios fiscais,
possibilitando assim: o reinvestimento dos valores deduzidos na área de Pesquisa e
Desenvolvimento; maior competitividade no mercado; geração de inovação, e,
consequente crescimento das organizações; ser considerada uma empresa
inovadora pelo MCT (ANPEI, 2017).
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3 METODOLOGIA

Este trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa com abordagem
descritiva. Quanto ao tipo, trata-se de um estudo de caso a partir de uma
“investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu
contexto da vida real” (YIN, 2001, p. 32), envolvendo uma empresa brasileira do
ramo de eletrodomésticos, subsidiária da multinacional Whirlpool Corporation.
Para o desenvolvimento do estudo de caso, foram utilizados três
procedimentos metodológicos. Em primeiro momento, o estudo se delineou a partir
da consulta a documentos públicos e privados1 da empresa (balanços, planilhas,
relatórios que auxiliam na tomada de decisão, entre outros), os quais foram
solicitados previamente aos setores competentes da Whirlpool SA Brasil — P&D,
financeiro, tributos (lei do bem), jurídico e relações institucionais. Em segundo
momento, foram feitas entrevistas dirigidas a funcionários que ocupam cargos de
gerenciamento nos departamentos responsáveis por atividades de P,D&I e de
incentivos fiscais.
As entrevistas ocorreram via web conferência e seguiram um roteiro
semiestruturado, que guiou as entrevistas a partir de um plano organizado em
domínios que se relacionam aos objetivos específicos da pesquisa: 1-motivações
para adoção da Lei do Bem; 2- ações realizadas pela empresa; 3- análise das
mudanças na Whirlpool após as ações adotadas; 4-Identificação da relação entre as
ações adotadas e os resultados em inovação na Whirlpool; 5- análise dos resultados
práticos a partir das ações adotadas pela Whirlpool. Nesta etapa, foi investigado
como a empresa e seus funcionários implementam, a partir de práticas e rotinas
administrativas, a estrutura para a obtenção dos incentivos da Lei do Bem. Ao
término desta fase, os dados foram transcritos e organizados em arquivos
separados para análise de conteúdo categorial (BARDIN, 2011).
Compõem os resultados da pesquisa, tabelas e trechos de entrevistas que
evidenciam as questões analisadas, entre outros dados relevantes à discussão
instaurada.

_______________
1

Os documentos privados utilizados foram devidamente autorizados pela empresa.
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QUADRO 1 - RESUMO DA METODOLOGIA
Objetivos
Identificar as motivações para
adoção da Lei do Bem na
Whirlpool;
Identificar as ações adotadas
a partir da Lei do Bem na
Whirlpool;
Analisar as mudanças na
Whirlpool após as ações
adotadas;
Identificar a relação entre as
ações
adotadas
e
os
resultados em inovação na
Whirlpool;
Analisar
os
resultados
práticos a partir das ações
adotadas pela Whirlpool.

Fonte de Dados
- Funcionários Whirlpool SA

Método de Coleta
- Entrevistas

- Funcionários Whirlpool SA
- Documentos e dados Internos
- Documentos e dados Públicos
- Funcionários Whirlpool SA
- Documentos e dados Internos

- Entrevistas
- Análise de dados e
documental

- Funcionários Whirlpool SA
- Documentos e dados Internos

- Funcionários Whirlpool SA
- Documentos e dados Internos
- Documentos e dados Públicos

- Entrevistas
- Análise de dados e
documental
- Entrevistas
- Análise de dados e
documental
- Entrevistas
- Análise de dados e
documental

FONTE: O autor (2020).

Após a execução dos procedimentos anteriores, foi feito o cruzamento dos
dados coletados, com intuito de traçar as principais ações e resultados obtidos pela
Whirlpool SA em atividades de P,D&I.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS

Ao todo, foram feitas sete entrevistas, com duração média de 1 hora e 30
minutos. Cada entrevistado foi classificado em ordem alfabética, seguindo a
sequência cronológica de cada entrevista. O quadro 3 descreve a distribuição dos
entrevistados, o departamento de atuação, função exercida, o tempo de atuação na
empresa, além de informações sobre cada entrevista (duração e número de páginas
após a transcrição).
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QUADRO 2 - PERFIL DOS ENTREVISTADOS E DESCRIÇÃO DA ENTREVISTA
Entrevistado

Departamento

1

Jurídico

2

3

4

5
6

7

Tax

Advanced
Development &
Innovation

GPO Finance

Relações
Institucionais
(RI)
Tax
Global Product
Organization
(GPO)

Função
Gerente
Jurídico
Responsável
técnica de
projetos com
Lei do Bem
Coordenador
de propriedade
intelectual
Global
account
manager
Analista
sênior RI e
inovação
Analista
tributário
Diretor da
Área de
Desenvolvime
nto de
Produtos

Tempo de
empresa

Tempo de
entrevista
(H:M:S)

Nº de
páginas
transcritas

3 anos e 10
meses

1:46:58

12

1:05:19

20

3 anos e 8
meses

0:33:17

8

33 anos

1:01:16

19

1 ano

0:44:44

19

2 anos

1:10:03

33

13 anos

0:44:18

12

2 anos

FONTE: O autor (2020).

Independentemente do tempo de empresa, todos os entrevistados mantêm
alguma relação com a Lei do Bem, seja envolvendo algum aspecto do departamento
em que atua ou através de sua função exercida na Whirlpool SA Brasil.

3.2 ETAPAS DA ANÁLISE DE CONTEÚDO

De acordo com Bardin (2011), para execução do método de análise de
conteúdo são necessárias fases ou etapas: pré-análise, exploração do material e o
tratamento dos resultados, que envolve os processos de inferência e interpretação.
Em primeiro momento, efetua-se uma leitura geral do material. Em seguida, a
partir do referencial teórico previsto na pesquisa, codifica-se e formula-se
previamente categorias de análise. Na terceira etapa, é feito o recorte do material,
agrupando as unidades de registro que têm o mesmo conteúdo semântico. Na
quarta etapa, são estabelecidas novas categorias com o intuito de diferenciar
tematicamente as unidades de registro organizadas na etapa anterior. Em seguida,
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executa-se o agrupamento de categorias, de modo facilitar a última etapa que
consiste na inferência e interpretação do conteúdo à luz do referencial teórico.

3.2.1 Definição das categorias de análise
Bardin (2011, p. 147) define a categorização como “uma operação de
classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em
seguida, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios
previamente definidos”. Partindo desse pressuposto, a partir da sequência de
respostas obtidas com o auxílio do roteiro semiestruturado das entrevistas, foram
definidas seis categorias de análise: CAT 01 - Processo/organizacional; CAT 02 P&D / Projetos; CAT 03 – Patentes; CAT 04 – Pesquisadores ;CAT 05 – Inovação;
CAT 06 – Benefícios / Resultados.
A categoria 01, como o próprio nome já sugere, aborda os trechos das
entrevistas que tratam do processo de adoção da Lei do Bem na empresa. Durante
a etapa de análise e categorização dos resultados, foi observado que os
funcionários também apontaram mudanças na estrutura organizacional da empresa,
por este motivo, foi adicionado nessa categoria o termo “organizacional”.
As categorias 02, 03 e 04 abordam as mudanças que ocorreram na
empresa, após a implementação da Lei do Bem. A categoria 02 agrupa dois itens
correlacionados nas respostas dos entrevistados, P&D e Projetos. Os resultados
inseridos nesse tópico referem-se às alterações que ocorreram no setor de P&D e
às mudanças que ocorreram no planejamento e gestão de projetos. A categoria 03
analisa se houve, na empresa, um aumento ou redução nos depósitos de patentes
ao longo dos anos. Já a categoria 04 analisa se, ao longo tempo, houve alterações
na contratação de pesquisadores em detrimento aos incentivos da Lei do Bem.
Na categoria 05, os resultados destacam as respostas dos entrevistados
relacionadas ao aspecto inovação da empresa. Os dados foram organizados a partir
de quatro perguntas previstas no roteiro da entrevista: Como a inovação é entendida
na Whirlpool? Quais as ações práticas a Whirlpool adota em relação a inovação?
Existem indicadores na Whirlpool de resultados de inovação a partir da Lei do Bem?
Como você avalia os benefícios da lei do bem para inovação?
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Na categoria 06 a discussão enfatiza os incentivos fiscais que são utilizados
pela empresa, os benefícios da Lei do Bem para a inovação e os principais
resultados obtidos pela Whirlpool após a implementação da Lei do Bem.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A partir dos dados coletados, nesta etapa, a discussão ocorrerá de modo
linear obedecendo a ordem de cada categoria de análise estabelecida.

4.1 PROCESSO/ORGANIZACIONAL

No que diz respeito ao processo de adoção da Lei do Bem, constatou-se que
já havia na empresa uma postura de valorização de atividades inovativas, contudo,
na etapa de implementação da referida lei, foram necessárias adaptações e ajustes
na estrutura organizacional da empresa.
De modo geral, os entrevistados relataram que a inovação já era algo
inerente à identidade da Whirlpool antes mesmo de sua adesão a esses incentivos
fiscais. Apesar disso, a empresa identificou que poderia fazer uso dos benefícios da
Lei do Bem, pois eles representam mais uma possibilidade de ampliação de sua
carga de pesquisa e desenvolvimento, atrelado a uma economia e rentabilidade
financeira.
Outro

aspecto

também

apontado

pelos

entrevistados

consiste

no

reconhecimento dos funcionários em relação a adoção da Lei do Bem por outras
empresas. Durante as entrevistas, destacou-se que a representatividade de
empresas de pequeno porte, em comparação com a Whirlpool, ocorre em menor
escala. Isso acontece pois o formato da Lei do Bem, que é exclusivo às empresas
de lucro real, torna-se um fator que não favorece sua adesão em larga escala.
Apesar de ser considerada uma empresa de grande porte, a Whirlpool
também encontrou desafios para adesão à Lei do Bem. Os respondentes,
destacaram que foi necessária a participação de consultorias externas para auxiliar
não apenas no procedimento de adesão aos incentivos fiscais como também auxiliar
nos processos que seriam implementados. Entre os desafios enfrentados à época
destaca-se o aspecto organizacional da empresa e a necessidade de adequações
ao novo cenário, o que pode ser evidenciado nos trechos a seguir.
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[...] a gente tentou pra mapear uma forma segura e conservadora de... de
usar o benefício sem correr risco. (Entrevistado 1, grifo nosso)
[...] desde 2006 foi contratado uma consultoria que cuidou disso. Ela
vinha pra cá, fazia toda a avaliação né, dos projetos, é ... emitia o relatório,
todos os dados financeiros, fazia o cálculo e desde então começou a tomar
o benefício dessa forma, mas não existia uma estrutura específica pra
isso. (Entrevistado 2, grifo nosso)
A gente precisou criar um sistema que a gente chamou de
apontamento de horas, porque até então não existia uma forma de a
gente ver aonde os recursos estavam trabalhando. (Entrevistado 4)
[...] o processo, ele foi bastante dolorido, até porque no começo ele era
visto como um trabalho adicional que não gerava nenhum valor, né?!
(Entrevistado 7, grifo nosso)

Em relação às áreas envolvidas nesta etapa, constata-se uma integração de
diferentes setores como Tax, Patentes, Desenvolvimento de Produto (P&D),
Propriedade intelectual e Jurídico. Para que os objetivos da empresa fossem
alcançados, foi necessária a adoção de sistemas e ferramentas específicas à Lei do
Bem como planilhas, modelos de formulários e, inclusive, sistema de apontamentos
de horas dedicadas aos projetos de inovação. De acordo um dos funcionários, essa
alteração organizacional gerou uma aproximação entre áreas e engajamento de
diversos setores. As respostas dos entrevistados 3 e 5 também se alinham a este
fato.
[...] foi criado uma área nova em relação a isso, né, pra fazer essa
atividade. Mas, é... foram contratadas pessoas voltadas pra Lei do Bem”
(entrevistado 3, grifo nosso)
Eu sei que houve alterações na rotina, os apontamentos, né. [...] na área
do GPO ali, de P&D, de como que ela faz o controle desses... dessas horas
gastas, de quem tá trabalhando em que projeto, pra depois a gente subir
isso via formulário. (entrevistado 5, grifo nosso)

As principais dificuldades mencionadas pelos entrevistados referem-se à
alocação de despesas, à falta de informação que os funcionários tinham acerca da
Lei do Bem e ao processo de apontamento de horas dedicadas aos projetos de
inovação, pois os funcionários trabalham em múltiplos projetos. Ao longo do tempo,
essas dificuldades foram superadas tornando-se visível uma mudança cultural na
empresa, graças à maturidade e conhecimento sobre o tema o que permitiu maior
engajamento dos funcionários. Ao ser indagado sobre as principais mudanças no
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estágio inicial e ao longo dos anos na adoção da lei do bem, o entrevistado 7 relata
que,
A principal mudança é o entendimento do que é a Lei do Bem e o
benefício que ela traz pra companhia, né?! Então, talvez quando a gente
saiu da consultoria... e eu estou assumindo que eu estou certo com relação
a esse termo consultoria lá no começo... pra ter mais... recursos mais
internos nessa fase final... teve uma mudança muito grande, porque houve
uma aproximação desses grupos que apontam horas ou que trabalham
em P&D, com as pessoas que realmente fazem a gestão do benefício.
Então acho que essa mudança foi essencial pra gente começar a ver
resultados melhores e maiores, e também menos resistência das pessoas
em fazer o que precisa ser feito. (Entrevistado 7, grifo nosso)

Outro fato recuperado pelas entrevistas consiste nas mudanças de processo
implementadas pela Whirlpool, isto inclui também adaptações e ajustes no
Formulário para Informações sobre as Atividades de Pesquisa Tecnológica e
Desenvolvimento de Inovação Tecnológica (FORMP&D).
Diante dessas considerações, constata-se que o processo de
implementação da Lei do Bem na Whirlpool ocorreu a partir de ações que
envolveram diferentes setores da empresa, gerando assim, mudanças de maneira
gradativa em seus processos administrativos. Ao longo de tempo, os ajustes,
modificações e, inclusive, criação de novos setores dedicados à Lei do Bem,
possibilitaram não somente o engajamento entre os funcionários como também a
obtenção de resultados para a empresa.

4.2 P&D / PROJETOS

Ao serem questionados sobre quais foram as alterações que ocorreram em
P&D com a adoção da Lei do Bem, os respondentes não entraram em consenso.
Um funcionário declarou que não houve alterações e dois funcionários não
souberam responder. Apenas quatro dos entrevistados reconheceram as alterações
em P&D.
Eu acho que deve ser a segregação da base né, de imediato, sobre cada
patente distribuída em cada projeto. [...] No desenvolvimento da patente a
gente já mapeia ela pra Lei do Bem, a gente já vê pra qual projeto ela vai
ser aplicada, pra aproveitar do benefício. (Entrevistado 1, grifo nosso)
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[...] com o entendimento do que é inovação. A gente começou a ver que
isso também tem ... ali dentro tem muito de inovação, então acho que essa
foi uma mudança bastante significativa (Entrevistado 4, grifo nosso)

Eu acho que sim, porque os controles deles começaram a ficar mais
voltados pro que a gente pede, né. Descritivo técnico, levantamento de
horas, é ... coisa que eles não faziam assim. Então o fluxo de atividade
deles mudou né, seja pra parte técnica de descritivo do projeto, tanto
pra parte de apontamento de horas, sabe?! (entrevistado 4, grifo nosso)

[...] o P&D passou a ter um processo mais robusto de documentação, de
estruturação de conhecimento durante o desenvolvimento e isso fez com
o processo de preenchimento de relatórios fosse muito mais fácil
(Entrevistado 7, grifo nosso)

As alterações mencionadas evidenciam também adaptações nas rotinas
administrativas com o intuito de adequar o processo organizacional da empresa à
nova realidade vivenciada sob o contexto da Lei do Bem, o que fica mais claro nos
trechos a seguir.
A gente teve que fazer uma varredura né, levantar todas as patentes, ver
onde, em quais projetos elas se encaixam, tudo mais. Eu não lembro se
na época isso foi feito... a gente já tinha um histórico segregando as
patentes por projeto. Hoje... hoje eu entendo que o cenário, ele é mais claro
assim. (Entrevistado 1, grifo nosso)

[...] a estratégia de patentes de propriedade intelectual dentro dos
projetos tá mais clara, então os projetos sabem o que que tem que fazer,
como que tem que fazer. Isso se tornou rotina dentro do P&D.
(Entrevistado 7, grifo nosso)

No âmbito das teorias organizacionais, Spuldaro (2013, p. 3) aponta que
novas rotinas “oferecem coordenação para as ações dos diversos níveis funcionais
da organização”. É por meio dessas rotinas que há uma garantia do controle das
atividades executadas. Na fala dos entrevistados, apresentada anteriormente, os
funcionários não apenas apontam a ocorrência de rotinas que foram implementadas,
como também reconhecem que tais ações contribuíram com o setor de P&D, o que
fica explícito nas falas: “os controles deles começaram a ficar mais voltados para o
que a gente pede”, “eu entendo que o cenário, é mais claro assim”, “os projetos
sabem o que que tem que fazer, como que tem que fazer”.
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Esses resultados ainda apontam que, de modo geral, as ações realizadas
pela Whirlpool ocorreram de forma gradativa, ou seja, à medida em que a própria
empresa amadurecia seu entendimento sobre a implementação da Lei do Bem.
No tocante à gestão de projetos, um funcionário apenas apontou algumas
alterações, mas não deu exemplos, pois justificou não trabalhar diretamente com
essa área. Outro funcionário afirmou que não percebia a existência de mudanças.
Eu não vejo. Eu acho que a gente entrou com o cenário que já existia,
sabe?! A gente tentou adaptar uma realidade que já tinha. Embora eu
acredito que falta pouco pra gente inverter né, porque a gente tentou
trabalhar com tudo o que tinha, com os projetos que tinha, com a
sistemática que o time já utilizava pra apontamento de horas e tal, enquanto
que a gente tá tentando girar essa moeda pra que a gente se torne
estratégico, né?! (Entrevistado 6, grifo nosso)

Ao contrário do entrevistado 6, três funcionários identificaram algumas
mudanças, conforme destacado nos trechos a seguir.

[...] eu acho que sim. Na parte de ter um ... uma clareza maior de quantas
pessoas tão trabalhando pra cada projeto e quanto que essa pessoa tá
é ... focada pra aquele projeto. Então isso é um controle bem é ...
importante [...]. (Entrevistado 3, grifo nosso)
Só a ênfase em apontamento de horas, ênfase em alocar as despesas
dentro do projeto, mas não só pra Lei do Bem, né?! [...] Acho que essa
cultura do apontamento de horas que veio por causa da Lei do Bem e
também acabou ajudando na questão geral de ... de saber quanto projeto tá
gastando, quantas pessoas a gente tem trabalhando. (Entrevistado 4, grifo
nosso)
Talvez isso fique mais evidente, porque eu tenho bastante relacionamento
com alguns times do GPO [...] eu acho que, no geral, a minha percepção é
positiva de amadurecimento da ... de gestão de projeto mesmo, de
acompanhamento ali, tá?! Ao meu ver, com a própria necessidade com
a Lei do Bem, acaba se amarrando mais a gestão de projetos e fica
mais robusta ali pra gente entender, de fato, quanto tempo leva, como
é feito, né. Acho que vai trazendo esses dados pra empresa também.
(Entrevistado 5, grifo nosso)

A partir das entrevistas, constatou-se que somente os funcionários ligados a
setores em que há uma relação direta ou indireta com atividades de P&D e Projetos
conseguiram apontar aspectos relacionados à gestão de projetos. Acerca da
resposta apresentada pelo entrevistado 6, cabe destacar que a sua área de atuação
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da empresa é em gestão de tributos, por este motivo, acredita-se que seu
entendimento sobre o item pesquisado diverge dos demais entrevistados.
No tocante ao planejamento de projetos, os funcionários foram questionados
sobre a possibilidade de a empresa considerar os incentivos da Lei do Bem para a
priorização e definição da região de desenvolvimento. Não houve um consenso
entre as respostas. Quatro entrevistados afirmaram que o planejamento de projetos
não considera os incentivos da Lei do Bem e dois funcionários afirmaram que sim.
Cabe ressaltar que, no âmbito da Lei 11.196/05, não há nenhum documento ou
regulamentação que obrigue a empresa a priorizar em seu planejamento os
incentivos previstos pela Lei do Bem.

4.3 PATENTES

Um dos indicadores que permitem aferir a capacidade que determinada
região ou país tem de transformar o conhecimento científico em produtos
tecnológicos é o depósito de patentes (MORAIS; GARCIA, 2012; MOURA et al.
2019). Foi com o intuito de impulsionar o licenciamento desse tipo de concessão que
a Lei do Bem foi criada. De acordo com um levantamento feito por Soares,
Torkomian, Nagano & Moreira (2016), o Brasil tem apresentado maiores índices no
depósito de patentes em comparação aos demais países da América Latina.
Ao serem questionados se houve alguma alteração em relação aos
depósitos de patentes, os funcionários demonstraram consciência no tocante aos
processos que foram implementados, como arquivamento de informações e
requisitos internos que foram criados para os procedimentos de depósito e
manutenção dos registros. Essas práticas possibilitaram a conscientização de
benefícios à empresa, conforme é destacado no trecho a seguir.
Agora tá mais claro quais são os benefícios que a gente tem em
depositar uma patente, por exemplo, durante um projeto ou dentro do
projeto. Então com base nisso, a gente começou a mudar e ter um pouco
de atenção pra garantir que as coisas aconteçam no determinado período,
da forma que tem que acontecer, porque a gente sabe que isso se
transforma, no final das contas, em benefício financeiro pra
companhia. (Entrevistado 7, grifo nosso)

Os entrevistados também foram questionados se houve um aumento ou
redução no registro de patentes ao longo dos anos em razão da utilização da Lei do
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Bem. As respostas obtidas indicam que houve um aumento, porém, esta informação
não foi confirmada por todos os respondentes. A maioria não soube opinar com
segurança e apenas dois funcionários justificaram sua resposta, fornecendo mais
detalhes sobre o aspecto analisado. Além destes, outro funcionário considera o
aumento apenas no ano de 2019.
[...] nós tivemos uma redução do número de depósitos de patentes, mas por
conta da estratégia global e otimização do orçamento [...] o número caiu
muito por conta da otimização do custo e subiu um pouco por conta da
utilização da Lei do Bem. (Entrevistado 1, grifo nosso)
[...] eu imagino que ... que talvez ele tenha aumentado, mas tem
questões da Lei do Bem utilizar o depósito de patente no Brasil e aí eu acho
que isso tenha algum impacto. (Entrevistado 5, grifo nosso)
[...] 2019 a gente teve mais depósito de patente por conta da Lei do Bem.
(Entrevistado 6)

Até o momento, no Brasil, o trabalho mais recente sobre o depósito de
patentes é a pesquisa desenvolvida por Moura et al. (2019). Neste estudo2, os
autores apontam dois cenários em relação ao número de depósitos no Brasil — de
2005 (início da Lei do Bem) até 2014, houve um aumento, e, a partir de 2015, uma
fase de declínio, até 2018.
FIGURA 1 - PERÍODO DE DEPÓSITO DAS PATENTES DEPOSITADAS NO BRASIL, NO PERÍODO
DE 1999 A 2018.

FONTE: Relatório de Atividades INPI (2018, p. 18).

_______________
2

Panorama das patentes depositadas no brasil: uma análise a partir dos maiores depositantes de
patentes na base Derwent Innovations Index. Publicado no Brazilian Journal of Information Studies:
Research Trends (2019).
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Em sua pesquisa, Moura et al. (2019) também chamam atenção para o fato
de a maioria das patentes depositadas no Brasil, no período analisado, ocorreram
por iniciativa de empresas estrangeiras, sobretudo, multinacionais.
Trazendo a Whirlpool para o cerne da discussão, os dados referentes ao
depósito de patente nos anos de 2017, 2018 e 2019 também se alinham ao previsto
na pesquisa de Moura et al. (2019). Apesar de ocorrer um aumento em relação ao
ano de 2018, o número de patentes depositadas ainda está abaixo do que foi
depositado em 2017. Na tabela a seguir, apresentam-se os dados.

TABELA 1 - DEPÓSITO DE PATENTES WHIRLPOOL SA BRASIL (TRIÊNIO 2017-2019)

ANO
2017
2018
2019

Depósito de patentes
15
8
10

FONTE: Dados fornecidos pela Empresa.

Cabe destacar que o déficit no registro de patentes não tem relação
nenhuma com a Lei do Bem, pois ocorreu em virtude uma mudança no modo como
a Whirlpool desenvolvia os projetos. Até 2016, o desenvolvimento era regional,
dessa maneira, cada região tinha autonomia para efetuar e executar a estratégia de
depósitos. Após esse período, o desenvolvimento de projetos tornou-se global e as
regiões perderam a autonomia, acarretando assim na redução do depósito de
patentes.
Outra informação que merece destaque, diz respeito à estratégia de
implementação para o depósito de patentes utilizada pela empresa. Foi somente em
junho de 2018 que a Whirlpool incluiu um processo de depósito próprio para a Lei do
Bem.
Após anos tentando entender e ter segurança jurídica, a empresa começou
a utilizar os 20% do benefício de patentes. Para isso, foi feito um processo — que
criava uma verificação mais intensa nos projetos de inovação, que iriam receber o
incentivo da lei do bem — de modo que os projetos inseridos na categoria dos 20%
de incentivo fiscal também pudessem ser patenteados. Essa mudança representou
na empresa uma estratégia para depósito de patentes diferente da que era
implementada para os demais projetos.
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4.4 PESQUISADORES

Entre os ganhos e benefícios fiscais concedidos pela Lei do Bem, existe a
possibilidade de até 80% de dedução, caso haja na empresa solicitante o aumento
de pesquisadores em comparação com ano anterior. Mesmo com essa vantagem
prevista na legislação, não é o que ocorre na prática.
De acordo com Cunha e Mário (2018), em seu estudo baseado nos
relatórios do MCTIC — que contém as informações sobre a Lei do Bem dos anosbase 2006 a 2014 — a quantidade de pesquisadores contratados pelas empresas
privadas para realizar atividades de pesquisa e desenvolvimento não aumentou ao
longo dos anos. Os dados são apresentados na tabela a seguir.

TABELA 2 - INDICADOR ESTRATÉGICO SOBRE PESQUISADORES EXCLUSIVOS EM P&D.
AnoBase
2010
2011
2012
2013
2014

N° de Pesquisadores Contratados - dedicação exclusiva
Doutores

Mestres

PósGraduados

Graduados

Tecnólogo

Técnico Nível
Médio

Total

609
614
640
697
484

1.662
1.627
1.538
1.630
1.077

5.817
5.218
5.369
2.155
2.094

15.143
15.279
12.245
13.219
12.660

568
517
513
1.035
372

5.199
4.485
3.938
5.323
3.686

28.998
27.740
24.243
24.059
20.373

FONTE: (MCTIC/ SETEC, 2015, p. 25) apud Cunha e Mário (2018).

Os resultados indicam uma dificuldade que é recorrente no Brasil, a
“interação universidade-empresa” (ARCHILA, 2015; CUNHA; MÁRIO, 2018). Além
deste fator outro dado a ser considerado é que, no setor de P&D, é comum a
priorização de outras atividades inovativas, como aquisição de máquinas, softwares
e treinamento (ARCHILA, 2015).
Trazendo a questão para empresa investigada, observou-se uma correlação
entre os resultados apontados anteriormente e a resposta dos entrevistados. Ao
serem questionados se houve alguma alteração no tocante à contratação de
pesquisadores, todos os respondentes concordaram que este fato ainda não ocorreu
na empresa, o que fica explícito nas falas destacadas a seguir.
[...] ainda não teve um impacto. Por enquanto não teve. (Entrevistado 2,
grifo nosso)
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Eu acredito que não. Mas não sei dizer com 100% de certeza. (Entrevistado
3)

[...] a contratação efetivamente, a minha resposta seria não. Porém, a
gente passou a ampliar a base do que a gente entendia como
pesquisador, né. Então quando, à medida que foi se entendendo mais o
que que o governo entendia como pesquisador, a gente começou a
entender que a base que a gente antes olhava só o caro que tinha mestrado
e doutorado era o pesquisador (Entrevistado 4, grifo nosso)

Então a gente poderia aproveitar mais, mas não está. Então a gente não
está contratando mais pra atingir os gatilhos que a gente poderia
atingir. (Entrevistado 7, grifo nosso)

Apesar de os resultados demonstrarem que não houve um aumento ou
alteração no contrato de pesquisadores, observa-se na fala do entrevistado 3 que
houve na empresa o entendimento acerca do tipo de pesquisador, que antes era
classificado apenas como alguém que possuísse mestrado ou doutorado. Com esta
mudança, a empresa passou a incluir engenheiros que não necessariamente
possuíam uma pós-graduação stricto senso, mas que detinham o perfil e
engajamento de pesquisador com base em seus projetos desenvolvidos na
empresa. Também relacionado a esta mudança de pensamento, pode-se mencionar
as mudanças implementadas nos setores de contratação, conforme destaca o
entrevistado 6.
No passado nem se sabia sobre esse controle que deveria ser feito
sobre a contratação de pesquisadores. Hoje a gente já tem o mapeio e a
gente já sabe como fazer, porque essa questão pode ser bem
estratégica, né. Chegando lá em outubro, por exemplo, a gente vê que falta
tantos pesquisadores para serem contratados e o gestor já tem um
orçamento pra contratação no ano posterior, então quem sabe antecipar
essa contratação já... já seja suficiente pra gente dar esse upgrade aí de...
né... de ganho de inovação. Então não era falado, agora a gente já tem
todo mapeio pra fazer essa... essa contratação real time. (Entrevistado 6)

Destaca-se que, apesar de não ter sido constatado aumento na contratação
de pesquisadores, as mudanças implementadas pela empresa, podem gerar a longo
prazo maiores incentivos em relação ao engajamento e abertura para novos
contratos, conforme destaca o entrevistado 6, “agora a gente já tem todo mapeio
para fazer essa contratação”.
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4.5 INOVAÇÃO

Ao tratarem de sistemas de inovação e desenvolvimento, Cassiolato e
Lastres (2005, p. 34) definem que “a inovação passou a ser entendida como variável
ainda mais estratégica para a competitividade de organizações e países”. Sob este
ponto de vista, pode-se considerá-la como elemento que possibilita uma vantagem
competitiva na empresa.
Durante as entrevistas, os funcionários também foram indagados acerca do
entendimento que a Whirlpool tinha sobre o conceito de inovação. As respostas
também se alinham ao exposto anteriormente por Cassiolato e Lastres (2005).
[...] a vantagem competitiva. É o que faz a qualidade do produto
somado a inovação do produto é o que faz a empresa tá um, dois passos
à frente dos concorrentes (Entrevistado 1, grifo nosso)

[...] inovação pra Whirlpool é gerar valor pros acionistas. Então esse é o
... esse é o norte de inovação que ... né, que a empresa tem e aí isso é feito
de algumas maneiras. É ... eu entendo que até então, talvez até um pouco
antes da minha entrada ou até 2018, 2019, a inovação ainda era bastante
vista como inovação de produto [...] Mas hoje eu já entendo que pra
empresa essa inovação, ela transpassa a questão do produto. Então
ela sai de um tipo que a inovação era só fluída e visto muito como um
produto, e ela começou a ser vista como outros tipos de inovação
possível. E aí essa inovação, ela vai pra um âmbito de inovação em
marketing, inovação organizacional, inovação em processo que tá
muito forte também com WCM. (Entrevistado 5, grifo nosso)

Então pra Whirlpool, inovação basicamente é baseada nesses pilares de
benefício tangível ao consumidor, uma vantagem competitiva, e
também uma diferença na lucratividade. (Entrevistado 7, grifo nosso)

No posicionamento dos funcionários, depreende-se que há uma correlação
de suas respostas ao que está previsto no Manual de Oslo, que define as atividades
de inovação tecnológica de produto e processo (TPP) como “passos científicos,
tecnológicos, organizacionais, financeiros e comerciais, inclusive investimento em
novo conhecimento, que de fato levam, ou pretendem levar, à implantação de
produtos ou processos tecnologicamente aprimorados” (OECD, MANUAL DE OSLO,
2004, p. 65).
Outro fato que merece destaque nessa discussão diz respeito às ações
práticas adotadas pela Whirlpool. Ao contrário de tópicos analisados anteriormente,
em que os funcionários não conseguiram fornecer maiores detalhes em suas

35

respostas, ficou bastante claro que há um conhecimento de quais são as principais
estratégias e ações utilizadas pela empresa, conforme pode ser destacado nos
trechos a seguir.
[...] reinvestimento de aproximadamente 4% da Receita Liquida em
inovação (entrevistado 1, grifo nosso)

Existe toda uma metodologia né, desde a captação da parte do consumidor
... dos insights, das ideias pra se transformar isso num projeto e numa
necessidade que vai ser suprida e vai ser colocada no mercado. [...] a gente
fomenta esse processo de inovação ali através de Lei do Bem, através de
fomentos, através de open inovation com algumas parcerias
(entrevistado 5, grifo nosso)

[...] a contratação de ... de pesquisadores através de programas que a
gente tem. Listando aqui, por exemplo, Inova Talentos, a gente trabalha
com parcerias com universidades, com instituições (entrevistado 6, grifo
nosso)

As estratégias de inovação de uma empresa podem ser direcionadas para
inovação de produto ou de processo. Nos trechos apresentados anteriormente,
mesmo havendo uma ênfase em processos que são implementados pela Whirlpool,
cabe destacar que o foco da empresa ocorre na inovação de produtos. Para que
este objetivo seja alcançado também são necessários procedimentos inerentes à
política da empresa, como é descrito pelos entrevistados.
Outro ponto que merece destaque nesta discussão diz respeito aos
indicadores de resultados de inovação pela Lei do Bem. Apenas dois dos
entrevistados, conseguiram apontar quais seriam os indicadores utilizados pela
empresa.
[...] creio que seja através do valor de investimento em P&D. (entrevistado
2, grifo nosso)

Existem alguns indicadores que é ligada a porcentagem do faturamento,
que é ... que é investido em inovação. Então a gente tem que levantar o
indicador de 2020, mas até então o indicador que a gente tem é de mais ou
menos ... a gente consegue investir de 3 a 4% do nosso faturamento em
inovação (entrevistado 5, grifo nosso)

Apenas duas pessoas entre os entrevistados, conseguiram apontar
exemplos de indicadores utilizados pela empresa. Percebe-se, então, que não há
uma definição clara do que é inovação entre todos os funcionários. Além disso, o
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percentual indicado pelo entrevistado 5 (investimento de 3 a 4% em inovação),
alinha-se aos dados apresentados na Pesquisa de Inovação (PINTEC) de 2017, que
constatou uma queda em todos os principais indicadores agregados de inovação no
país.
Quando comparado aos anos anteriores, o triênio 2015-2017 registrou um
recuo de 2,4 pontos percentuais (p.p.), atingindo uma taxa de 33,6%. Este cenário
foge do padrão de estabilidade observado nos períodos de 2009-2011 (35,7%) e
2012-2014 (36,0%), o que evidencia uma “fase recente de maior recrudescimento
das dificuldades enfrentadas pelas empresas para realizar a inovação” (BRASIL,
2017, p. 2).
FIGURA 2 - TAXA DE INOVAÇÃO SEGUNDO DADOS DA PINTEC (2017)

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e
Comércio, Pesquisa de Inovação 2009-2017 (2018)

Fica claro pelas respostas dos entrevistados que não há relação direta entre
a lei do bem e a estratégia de Inovação na Whirlpool. A empresa já era inovadora
antes mesmo de iniciar a utilizar os benefícios do incentivo fiscal.

4.6 BENEFÍCIOS / RESULTADOS

Silva e Ruffoni (2019, p. 129) apontam que, nos estudos feitos em âmbito
nacional, “as análises relativas à Lei do Bem identificam resultados positivos, porém
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modestos, com um impacto médio entre 7% e 11% de aumento no nível de
investimento em PD&I interno das empresas”. Para os autores, ocorre a geração de
ganhos financeiros, nas empresas que adotam lei do bem, tornando-se possível
mais investimentos em inovação.
Entre os principais benefícios fiscais utilizados pela Whirlpool, os
entrevistados apontaram a exclusão de 60% a 100% do lucro real e da base da
CSLL dos dispêndios com atividades de inovação. Esse incentivo é o que permeia
90% dos resultados obtidos pela empresa.
Ao serem questionados sobre os benefícios da Lei do Bem para a inovação
na Whirlpool, os funcionários reconhecem que o maior ganho obtido pela empresa é
o financeiro. Nesse processo, na medida em que a empresa obtém ganhos
financeiros, a partir dos descontos fiscais aplicados, ocorre o investimento em
projetos de tecnologia e inovação. Cabe ressaltar que a Whirlpool não divulga
abertamente os valores exatos sobre os benefícios financeiros obtidos, mesmo
assim, os entrevistados apontam em suas respostas o reconhecimento de que este
é o maior motivo para adesão à Lei do Bem.
No tocante aos resultados, recupera-se informações discutidas nas
categorias anteriores, como a implementação de novos processos e o fato de tais
práticas terem sido positivas para a empresa, a exemplo da gestão de projetos e das
estratégias que foram implementadas de maneira gradual, enquanto a Whirlpool
adequava-se ao contexto da Lei do Bem.
Outro ponto destacado entre os entrevistados consiste na mudança cultural
que a empresa sofreu ao longo dos anos, isso foi possível através do modelo mental
implícito na Lei do Bem, o que acarretou novos controles de rotinas e
especificidades projetuais.
Em relação ao perfil dos respondentes, observa-se nas respostas do
entrevistado 4 maior facilidade para descrever as dificuldades a partir da
implementação da Lei do Bem na empresa. Conjectura-se que isso ocorra em
virtude do seu tempo maior na Whirlpool em relação aos demais funcionários
entrevistados. No trecho a seguir, recupera-se a fala do entrevistado.
Quais foram os principais desafios enfrentados pela empresa no início da
adoção da Lei do Bem? (Entrevistador)

38

[...] me lembro muito disso. O pessoal da engenharia queria que esse
benefício voltasse pra eles né?! [...] Era fazer sensibiliza-los de que era
um trabalho talvez adicional, o que eles né, faziam ... que era preencher
relatório, garantir que as pessoas estivessem contando horas, fazer as
coisas de uma forma mais organizada e que eles entendessem que isso era
um benefício para a companhia, e não para o setor de custos deles ou pra
área deles. Então sempre eu achei que esse era o maior desafio assim, era
sensibilizar, principalmente a liderança, pra que ela também
sensibilizasse os times pra baixo, de que a gente precisava apontar
certo, precisava fazer as despesas corretas e... e eles tinham que
acreditar que essa era uma ferramenta importante pra companhia, mesmo
que esse dinheiro não retornasse pra eles, né. Não retornava pra eles.
Então eu acho que essa questão da educação né ... do ... da
mentalidade é que era o grande desafio que eu vi ao longo do tempo e nos
diversos anos que eu estava mais próxima disso.

Em relação aos resultados obtidos e aprendizados da empresa, a maioria
dos funcionários conseguiu apontar diferentes aspectos. As respostas estão
sintetizadas no quadro a seguir.

QUADRO 3 - QUADRO DE RESPOSTAS RELACIONADAS AOS RESULTADOS E APRENDIZADOS
COM A LEI DO BEM NA EMPRESA.
Entrevistado

Resultados

1

[...] o engajamento entre os
times de áreas distintas

2

4

5

[…] a maturidade do time

[...] questão de mindset, que é
o apontamento de horas, de
ter que dar visibilidade dos
recursos por projeto. Eu acho
que esse é o, no dia a dia o
benefício dessa cultura.
[...] um resultado na maneira
de olhar o investimento no
projeto
[...]a
gente
tá
incrementando em pesquisa
e desenvolvimento e isso
gera, por si só, já um
resultado pra companhia.
[...]Quanto mais a gente faz,
mais a gente retorna em níveis
financeiros, mais também a
gente é ... muda o mindset das
pessoas de que é necessário
alimentar esse ciclo ali.

Aprendizados
[...] que ninguém faz nada sozinho,
provavelmente. É, na verdade ali são vários
aprendizados em um só, né?! A gente aprendeu
somente que a revisão, ela tem que ser somente
de rendimentos. Porque ali o erro não foi de
número, foi de princípio, foi de entendimento da
legislação.
A importância do controle das informações.
Apontamento de horas, despesas, salários,
patentes. Quanto maior controle você tiver dos
dados, maior segurança você tem e... e facilidade
nos cálculos também
---

[...] os aprendizados em relação a necessidade
da gente monitorar né, esses projetos ... ter um
maior controle no sentido de monitoramento
mesmo pra entender o resultado que a gente
atinge com os projetos.
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6

7

---

[...] a gente não tinha tanta
disciplina no apontamento
das horas dos projetos e
esse é um ponto super
importante
também
no
planejamento de projetos
futuros. [...]a importância de
submeter as patentes.

[...] acho que toda essa questão de governança,
sabe?! Porque ... porque embora a gente tenha
um dado com os passos que já tinha, mas acho
que essa aproximação do nosso time com os
times de engenharia, por exemplo, pra
estabelecimento dos critérios, dos padrões né,
das premissas, nos traz uma robustez não só
pra nossa parte de comprovação de Lei do
Bem, mas pra comprovação dos próprios
projetos deles.
[...] eu diria que no ponto de vista de processo, a
gente chegou num nível de maturidade bastante
alto sobre como utilizar as alavancas da Lei do
Bem. [...] A gente evoluiu também [...] no
entendimento da Lei do Bem, do benefício e
como isso é importante pra empresa. [...] na
parte mais operacional que é a importância de
fazer os relatórios, de apontar as horas, isso
também a gente viu uma evolução significativa.

FONTE: Elaborado pelos autores.

Apesar de nem todos os funcionários conseguirem ter apontado quais os
desafios ou resultados foram obtidos, destaca-se a correlação entre as respostas,
que se complementam em alguns temas e são enfáticas em determinados aspectos,
como por exemplo os procedimentos que foram implementados, o entendimento de
quais mudanças foram necessárias e, principalmente, a constatação de que não
apenas a empresa amadureceu em relação à Lei do Bem como também os
funcionários passaram a compreender a aplicabilidade de cada atividade e processo
que foi implementado ao longo do tempo.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho teve como objetivo analisar as ações adotadas e resultados
alcançados pela empresa Whirlpool S/A Brasil na utilização da Lei do Bem. Os
dados coletados apontam que a empresa já possuía em sua estrutura uma política
de inovação tecnológica. Apesar disso, os incentivos fiscais previstos pela Lei
11.196/05 surgiram como mais uma possibilidade de contribuir, através da economia
tributária, com maiores investimentos em projetos, o que justificou a adesão da
empresa à Lei do Bem.
No processo de adesão ao marco regulatório, a empresa implementou
algumas mudanças de maneira gradativa em seus processos administrativos, sendo
necessário, em primeiro momento, o apoio de agentes externos que pudessem
auxiliar as equipes envolvidas, enquanto os funcionários ainda se adaptavam à nova
realidade imposta.
O primeiro objetivo deste trabalho consistia em identificar as motivações
para adoção da Lei do Bem na Whirlpool. Com base nos resultados obtidos, tanto
pelas entrevistas como pelos documentos pesquisados na empresa, não foi possível
definir ou enumerar motivações que fizeram a Whirlpool aderir à Lei do Bem. De
modo geral, os entrevistados destacaram apenas os incentivos fiscais como
elementos motivadores. Considerando o porte e estrutura da empresa, era viável
que se implementasse a Lei do Bem na Whirlpool. Apesar de, em alguns momentos,
os funcionários destacarem aspectos positivos após a implementação da Lei do
Bem, não há ênfase em outros aspectos que justifiquem tal adesão.
O segundo objetivo previsto nesta pesquisa consistiu em analisar em que
medida a Lei do Bem tem contribuído adequadamente para o incentivo à inovação e
competitividade da empresa. As entrevistas apontam que a Lei do Bem contribui
com a inovação à medida em que os descontos fiscais dela oriundos permitem
maiores investimentos no setor de P&D. No entanto, quando foram questionados,
apenas dois entrevistados confirmaram que, ao longo dos anos, houve aumento do
investimento em projetos de P&D e Inovação em razão dos incentivos da lei de bem.
Nenhum deles soube precisar valores ou percentuais em relação aos investimentos.
Dos sete entrevistados, cinco pessoas afirmaram que não houve nenhum aumento
ou desconheciam a informação. O mesmo se aplica ao aspecto competividade.
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Nenhum dos entrevistados conseguiu apontar a existência de indicadores de
resultados para competitividade.
O terceiro objetivo específico deste trabalho buscou refletir, a partir do
estudo de caso, em que nível os benefícios fiscais definidos pela legislação
brasileira impactam no estímulo à inovação tecnológica. Para que a empresa
pudesse utilizar os incentivos fiscais, foram necessárias mudanças nas práticas
adotadas pela empresa. Com isso, um setor específico para a Lei do Bem foi criado
e, ao longo do tempo, as mudanças possibilitaram maior engajamento entre os
funcionários e setores envolvidos com P&D. Esses aspectos demonstram que,
mesmo havendo uma cultura de inovação preexistente na empresa, ainda houve
maior incentivo à inovação após a Lei do Bem.
Os entrevistados mostraram-se conhecedores das ações implementadas
pela Whirlpool, no entanto, observaram-se limitações em relação a algumas
respostas, identificando que o funcionário, provavelmente, desconhecia as
informações solicitadas pelo fato de possuir pouco tempo na empresa ou ainda
possuir uma visão restrita à sua área de atuação na empresa. O mesmo se aplica
aos entrevistados que detinham maior tempo de contrato, sendo possível o
acréscimo de informações e, em alguns casos, a discordância em relação a pontos
levantados por outros funcionários.
A partir das entrevistas, pôde ser observado que os funcionários consideram
a atividade inovativa como um diferencial competitivo. Apesar disso, ocorre uma
ênfase nos benefícios fiscais enquanto um elemento que estaria relacionado
exclusivamente a ganhos financeiros para a empresa que os adota, em razão do
aumento nas atividades de P&D.
Os resultados apontam que não houve um aumento significativo no depósito
de patentes, após a implementação da Lei do Bem. Em contrapartida, os
respondentes reconheceram que houve uma mudança no modelo mental da
empresa, a partir das rotinas que foram implementas, na concepção do que é
pesquisa e, inclusive, como os funcionários amadureceram seu entendimento acerca
da Lei do Bem. O aprendizado foi um fator destacado em vários momentos das
entrevistas, assim como a interação maior entre as áreas envolvidas.
No tocante às perspectivas para o futuro foi observado um interesse em
ampliar os benefícios utilizados pela empresa, gerando assim maior lucratividade e,
consequentemente, maiores investimentos em inovação.
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Finalmente, destaca-se a necessidade para novas pesquisas pautadas na
temática instaurada neste trabalho e a necessidade de estudos de casos
comparativos entre diferentes empresas que adotam a lei do bem.
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA

1. Apresentação da pesquisa:

O objetivo desta entrevista é coletar informações para o trabalho de
conclusão de curso do mestrado profissional em Propriedade Intelectual e
Transferência de Tecnologia para a Inovação do PROFNIT - UFPR. O produto final
será um artigo que terá como base a análise das práticas adotadas e resultados pela
empresa Whirlpool S/A na utilização da Lei do Bem. Considerando os benefícios das
políticas públicas dirigidas à inovação P&D, questiona-se em que medida a Lei do
Bem tem contribuído adequadamente para o incentivo à inovação e competitividade
desta empresa.

2. Apresentação do entrevistado:
2.1. Nome
2.2. Departamento
2.3. Função e responsabilidades
2.4. Quanto tempo está nessa atividade
2.5. Data de contratação na Whirlpool

3. Lei do Bem na Whirlpool:
3.1. Qual sua relação com a lei do Bem dentro da Whirlpool?
3.2. Você sabe desde quando a Whirlpool SA utiliza a Lei do Bem?
3.3. Você pode me contar como ficou sabendo da Lei do Bem na Whirlpool?
3.4. Você poderia me dizer por que a Whirlpool decidiu utilizar a lei do bem?
3.5. Você sabe se outras empresas utilizam a lei do bem? Se sim, sabe em se
iniciaram a utilizar antes de Whirlpool?
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4. O processo de adoção da lei do bem
4.1. Poderia me contar como foi (processo) a adoção da lei do bem na Whirlpool?
4.2. Quais áreas foram envolvidas na adoção da Lei do Bem na Whirlpool? Como
elas atuam na gestão das rotinas para adoção da lei?
4.3. Houve alguma alteração organizacional em razão da lei do bem?
4.4. Houve adoção de sistemas e ferramenta específicas no processo de adoção
da lei do bem na Whirlpool?
Que existe um sistema, eu sei que existe. Agora se ele surgiu por conta da Lei do
bem, eu não sei responder.
4.5. Houve participação de outros agentes, internos ou externos, à Whirlpool?
Como foi a participação?
4.6. Qual dos principais benefícios fiscais da Lei do Bem a Whirlpool utiliza?
Benefício

Exclusão
60% a
100%

Descrição do detalhamento

Gasto

60%

Exclusão do Lucro Real e da base da CSLL dos
dispêndios com atividades de inovação.

Despesas
Operacionais

10%

Incremento da exclusão se houver aumento de
pesquisadores
(Considera-se a média anual para
comparação) em até 5%
Incremento da exclusão se houver aumento de
pesquisadores
(Considera-se a média anual para
comparação) superior a 5%
Incremento da exclusão se houver concessão
da patente do projeto de PD&I

10%

20%

Recuperação
sobre o
dispêndio
20,4% a 34%

Exclusão adicional
50% a 250%

Exclusão do Lucro Real e da base da CSLL dos
dispêndios com atividades de inovação a serem
executadas por ICT's

Serviços de
ICT's

10% a 51%

Redução do IPI

Redução de 50% do IPI incidente sobre
máquinas e equipamentos Utilizados para PD&I

Máquinas e
equipamentos
para PD&I

50%

Depreciação Integral

Depreciação integral no período da aquisição de
máquinas e equipamentos utilizados para PD&I

Máquinas e
equipamentos
para PD&I

Benefício
financeiro

Amortização acelerada no próprio período de
aquisição de bens intangíveis utilizados para
PD&I

Bens
Intangíveis
para PD&I

Benefício
financeiro

Redução a Zero do IRRF incidente sobre
remessas ao exterior para manutenção de
marcas e patentes

Remessas
para
manutenção
de marcas e
patentes

100%

Amortização
acelerada
Redução a zero do
IRFF
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5. Desafios na adoção da Lei do Bem
5.1. Quais foram os principais desafios enfrentados no início da adoção?
5.2. No decorrer da adoção, quais dificuldades podem ser elencadas?

6. Mudanças a partir da Lei do Bem
6.1. Quais foram as principais mudanças no estágio inicial e a longo dos anos na
adoção da lei do bem?
6.2. Houve alguma alteração em relação aos depósitos de patentes em razão da
utilização da lei do bem?
6.3. Houve alguma alteração em relação a contratação de pesquisadores?
6.4. Quais foram as alterações que ocorreram em P&D com a adoção da lei do
Bem?
6.5. As ações realizadas pela Whirlpool foram feitas de forma estruturada
(planejada) ou foram implementadas de forma gradativa (à medida que
surgiam necessidades)?
6.6. A lei de alguma forma modificou alguma política de RH?
6.7. Quanto a gestão de projetos você percebeu alguma mudança desde a
utilização da lei do bem?
6.8. Você sabe se o planejamento de projetos considera os incentivos da lei do
bem para a priorização e definição da região de desenvolvimento? Se sim,
de qual forma?

7. Resultados a partir da Lei do Bem

7.1. Quais os primeiros resultados (financeiros, cultura, funcionários, projetos,
processos….) alcançados pela Whirlpool com a adoção da lei do bem? Como
esses resultados impactaram a sua área e a organização?
7.2. Ao longo do tempo, quais outros resultados ocorreram na organização que
você relaciona a adoção à lei do bem?
7.3. Como a Whirlpool acompanha os principais resultados da Lei do Bem na
empresa? A empresa utiliza indicadores? Quais são?
7.4. A Whirlpool teve algum resultado financeiro ao longo dos anos?
7.5. Houve um aumento ou redução na contratação de pesquisadores ao longo
dos anos em razão da utilização da lei do bem?
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7.6. Houve um aumento ou redução nos depósitos de patentes ao longo dos anos
em razão da utilização da lei do bem?
7.7. Você sabe se houve um aumento do Market Share por conta da utilização da
lei do bem?

8. Lei do bem e P&D Inovação na Whirlpool
8.1. Como a inovação é entendida na Whirlpool?
8.2. Quais as ações práticas a Whirlpool adota em relação a inovação?
8.3. Existem indicadores na Whirlpool de resultados de inovação a partir da lei do
bem? Se sim, quais?
8.4. Como você avalia os benefícios da lei do bem para inovação da Whirlpool?
8.5. Como você avalia os resultados de competitividade da Whirlpool a partir da
adoção da Lei do Bem? Existem indicadores que mostram esses resultados?
Se sim, quais?
8.6. Ao longo dos anos houve aumento do investimento em projetos de P&D e
Inovação em razão dos incentivos da lei de bem?

9. Aprendizados, oportunidades e futuro
9.1. Ao longo do tempo, desde o início da adoção da lei do bem, quais os
principais aprendizados da empresa?
9.2. Como esse aprendizado tem sido utilizado para modificar ações e estratégias
da empresa?
9.3. Como a empresa espera atuar para o futuro? Quais as próximas ações?
9.4. Como a empresa espera ainda utilizar a Lei do Bem?

10. Considerações Finais
10.1. Gostaria de acrescentar mais algum comentário em relação ao tema desta
pesquisa?

Agradeço a sua participação.

