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Sumário Executivo 

Desde o final da última década, o Brasil vem promovendo profundas reformas na 
estrutura normativa do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, buscando criar um 
ambiente institucional mais favorável à cooperação entre os agentes públicos e privados 
e facilitar a realização de inovação tecnológica nas empresas. 

De uma forma geral, o objetivo dessas iniciativas é reduzir o custo e/ou o risco associado 
às atividades de P&D e inovação por meio de incentivos fiscais e incentivos financeiros - 
mediante o instrumento de subvenção econômica, financiamento a taxa mais favorável 
que as de mercado, ou participação acionária. 

Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial e de Desenvolvimento 
Industrial Agropecuário – PDTI e PDTA instituídos pela Lei n.º 8.661, de 2 de junho de 
1993, foram os primeiros conjuntos de incentivos fiscais estabelecidos no sentido de 
estimular as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico nas empresas 
brasileiras.  

Posteriormente, esses programas foram substituídos pela Lei nº 11.196/2005 (Lei do 
Bem) que, por sua vez, alterou a dinâmica de solicitação da renúncia fiscal ao permitir, 
de forma automática, o usufruto de incentivos fiscais pelas pessoas jurídicas que 
desenvolverem internamente inovações tecnológicas. 

Em dezembro de 2012, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação divulgou os 
resultados dos incentivos fiscais à inovação referente ao ano base de 2011, o qual, a 
partir da comparação com anos anteriores, trouxe à tona as dificuldades em alavancar os 
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. A partir dessa análise 
comparativa, tem-se os seguintes resultados: 

• O número de empresas habilitadas cresce 43% ao ano, saindo de 130 para 767. 
•  A despeito desse avanço, no período de 2006 a 2011, de um total de 1.475 

empresas (sem repetição)1 que participaram da Lei do Bem, somente 46 empresas 
marcaram presença em todos os anos, o que representa apenas 3% do total. 

• As empresas beneficiadas por incentivos fiscais representam 15% do total das 
empresas que realizam atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 
inovação tecnológica no país. 

• O incentivo está restrito a empresas que fazem a declaração de imposto de renda 
pelo lucro real, ou seja, apenas cerca de 7% das empresas brasileiras são 
potencialmente aptas ao usufruto do mesmo.  

                                                           
1
 Este número corresponde ao número de empresas que usaram, no mínimo, uma vez o incentivo no 

período considerado. 
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• No cômputo geral, as despesas com pesquisa, desenvolvimento e inovação, que 
podem ser consideradas uma proxy do investimento das empresas em inovação, 
diminuíram em cerca de 25% de 2010 para 2011, além de apresentar taxa real 
decrescente de 13% ao ano entre 2008 e 2011.  

• Com reflexo da queda nos investimentos em P&D&I, a renúncia fiscal diminui 23% 
de 2010 para 2011 e sofreu uma redução real de aproximadamente 9% ao ano 
entre 2008 e 2011. 

• Parte importante das explicações para essa queda nos investimentos em inovação 
se deve aos efeitos da crise econômica mundial no Brasil. Exemplo desse efeito 
corresponde ao 0,3% de crescimento negativo do PIB em 2009, uma recuperação 
de 7,5% em 2010 e a redução para 2,7% de crescimento do PIB em 2011. 

• Concomitantemente, a taxa média da Selic saiu de 10,1%, em 2009, para 9,9%, 
em 2010, e chegou em 11,8%, em 2011; ademais, o coeficiente de importados na 
indústria passou de 18,3%, em 2009, para 23,1% em 2011.  

• Adicionalmente, para o Banco Central, a participação dos importados na expansão 
de bens industriais era de 40% em 2009, todavia, em 2011, o crescimento do 
consumo de produtos industrializados foi capturado integralmente pelas 
importações.  

• Portanto, nos últimos anos, houve um claro aumento das importações de produtos 
de maior valor agregado e a substituição parcial da produção nacional. Esse 
fenômeno, associado ao Custo Brasil (por exemplo, fatores como juros, spreads, e 
inúmeros e elevados tributos), inibe o investimento em inovação e P&D, criando, 
assim, um círculo vicioso de baixo nível de investimento em áreas que são 
determinantes da competitividade e que exigem elevados níveis de investimento 
para se caminhar da pesquisa básica, testes, dentre outras etapas, até a 
comercialização do produto.  

• Nesse cenário, a participação dos incentivos fiscais à inovação representa um 
percentual pouco significativo no PIB do Brasil, oscilando entre 0,03% e 0,05% do 
PIB, enquanto em países como Canadá, França, Coreia, Dinamarca, e Áustria, 
esses valores correspondem a 0,21%, 0,26%, 0,17%, 0,11%, e 0,12%, 
respectivamente, segundo dados de 2010 da OCDE. 

• Sendo assim, as principais medidas para o aperfeiçoamento do incentivo fiscal à 
inovação não surtirão os efeitos desejados se não houver um esforço adicional por 
parte do Estado para garantir um ambiente econômico estável e favorável à 
realização dos investimentos em inovação. Ainda assim, ao final deste trabalho, 
estão elencadas uma série de propostas que contribuem para a maior efetividade e 
abrangência da Lei do Bem, partindo da premissa de que restringir o incentivo 
fiscal somente às empresas de lucro real (7% das empresas brasileiras) é 
contraditório às necessidades do país.  
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Os incentivos fiscais à inovação no Brasil  

A partir do início dos anos 2000, houve um enorme esforço por parte do governo federal 
em organizar um conjunto de leis que permitissem um ambiente institucional e 
econômico mais favorável ao desenvolvimento de inovação tecnológica nas empresas; 
dentre elas, vale destacar a Lei nº 10.973/04 - Lei de Inovação, que autorizou o repasse 
de subvenção econômica para as empresas, e a Lei nº 11.196/2005 - Lei do Bem, 
responsável pela instauração dos incentivos fiscais à inovação no Brasil de forma 
automática.  

Um dos pontos que mais favorecem a adoção do incentivo fiscal pelos governos, 
inclusive no Brasil, é o seu poder de permitir que o mercado, em vez do governo, 
determine a alocação dos investimentos em P&D segundo setores e projetos. Além 
disso, se forem bem desenhados, os incentivos fiscais podem diminuir os custos 
administrativos para as agências governamentais. 

No Brasil, os incentivos fiscais à inovação estão concentrados principalmente na Lei nº 
11.196 (Lei do Bem), de 21 de novembro de 2005, em seu Capítulo III. Com base neste 
incentivo, podem usufruir automaticamente dos incentivos fiscais as pessoas jurídicas 
que desenvolveram internamente inovações tecnológicas que resultaram em um novo 
produto ou novo processo, bem como na agregação de novas funcionalidades que 
implicaram em efetivo ganho de qualidade e/ou produtividade, e levaram a maior 
competitividade no mercado.   

Os incentivos fiscais previstos na Lei do Bem estão descritos no quadro 1. 

Quadro 1. Resumo dos incentivos dispostos na Lei do  Bem (Capítulo III) 

 

Em dezembro de 2012, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação divulgou os 
resultados dos incentivos fiscais à inovação referente ao ano base de 2011, o qual, a 

Dedução adicional de 

60% automático

10% com incremento de 5% do número de pesquisadores

20% com incremento 5% maior do número de pesquisadores

20% para patente concedida

Depreciação integral  no ano de aquisição de equipamentos

Amortização acelerada  para ativos intangíveis

Redução de

50% na aquisição de máquinas e equipamentos

Redução a 

0 (zero)  em remessas para registro e manutenção de patentes

IPI

IR Retido na Fonte

Base de cálculo do 
IRPJ & CSLL 
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partir da comparação com anos anteriores, trouxe à tona as dificuldades em alavancar os 
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. 

A partir dos resultados divulgados, a tabela 1 apresenta o desempenho do incentivo sob 
os critérios de dispêndios de custeio classificáveis segundo os critérios da Lei do Bem, o 
aumento do número de pesquisadores e a concessão de patentes ou cultivar registrado.  

De acordo com os números apresentados, o incentivo da Lei do Bem está 90% 
concentrado na exclusão aplicada sobre os dispêndios de custeio, seguido pelo aumento 
no número de pesquisadores, e, por fim, o incentivo sobre a patente demonstra 
participação inexpressiva. 

Tabela 1. Dispêndios de custeio e redução da base d e cálculo de acordo com 
incentivos da Lei do Bem para os anos mais recentes  

 

Por sua vez, a tabela 2 mostra que as empresas que usufruíram da Lei do Bem 
recuperam aproximadamente 20% do total investido em P&D com renúncia fiscal sobre o 
IRPJ, CSLL, e IPI, e esse percentual pouco se alterou nos últimos anos. 

Tabela 2. Proporção da renúncia fiscal da Lei do Be m sobre o investimento 
realizado pelas empresas beneficiadas – 2006 a 2011 . 

 

Fonte: Relatório Anual de Utilização dos Incentivos fiscais (MCTI). Elaboração: Decomtec/Fiesp. 

R$ milhões correntes

Variáveis 2009

Incentivo 
específico / 

Total 
incentivado

2010

Incentivo 
específico / 

Total 
incentivado

2011

Incentivo 
específico / 

Total 
incentivado

Dispêndios de Custeio (*) 6.030 7.183 6.681

Incentivo por Exclusão 3.533 89% 4.273 85% 3.709 89%

Incentivo por Pesquisadores 424 11% 760 15% 429 10%

Incentivo por Patente/Registro 4 0,1% 1 0,01% 6 0,1%

Total Geral Incentivado (**) 3.961 100% 5.033 100% 4.144 100,0%

(*) Refere-se aos dispêndios reais para cálculo dos incentivos adicionais concedidos pela Lei do Bem
(**) Refere-se ao total da redução incentivada na base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Fonte: Relatório Anual de Utilização dos Incentivos Fiscais. Elaboração: Decomtec/Fiesp.

R$ milhões em valores correntes

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Renúncia fiscal da Lei do Bem 229 884 1.583 1.383 1.727 1.410

Investimento das empresas 
incentivadas (de acordo com os 

critérios da Lei) 
2.190 5.130 8.800 8.330 8.620 6.840

Renúncia / Investimento 10% 17% 18% 17% 20% 21%
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Com relação ao número de empresas beneficiadas, o gráfico 1 ilustra que esse resultado 
é positivo no período 2006 a 2011, e  apresenta uma taxa de crescimento de 43% ao 
ano. 

Gráfico 1. Empresas habilitadas para a fruição dos incentivos fiscais à inovação – 
2006 a 2011 

 

Fonte: Relatório Anual de Utilização dos Incentivos fiscais (MCTI). Elaboração: Decomtec/Fiesp. 

A despeito desse avanço, o relatório destaca que o desempenho poderia ser melhor se a 
participação das empresas ocorresse de forma mais assídua, considerando que, no 
período de 2006 a 2011, de um total de 1.475 empresas (sem repetição)2 que 
participaram da Lei do Bem, somente 46 empresas marcaram presença em todos os 
anos, o que representa apenas 3% do total . 

Considerando os dados das empresas habilitadas para usufruir do incentivo, nota-se 
que, no cômputo geral, as despesas 3 com pesquisa, desenvolvimento e inovação 
aumentam nos primeiros anos de vigência do incentiv o, mas diminuem em cerca 
de 25% de 2010 para 2011, além de apresentar taxa r eal decrescente de 13% ao ano 
entre 2008 e 2011, haja vista o Gráfico 2. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Este número corresponde ao número de empresas que usaram, no mínimo, uma vez o incentivo no 

período considerado. 
3
 As despesas dizem respeito somente àquelas que as empresas beneficiadas julgaram como elegíveis 

para o usufruto da Lei do Bem, ou seja, não corresponde ao total das despesas em P&D&I, pois muitas 
delas não são elegíveis segundo os critérios da Lei. Ainda assim, o valor pode ser considerado proxy da 
tendência de investimentos em P&D&I no país. 
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Gráfico 2. Investimentos elegíveis realizados pelas  empresas habilitadas pela Lei 
do Bem – 2006 a 2011 

Valores em R$ bilhões de 2011 

 

Fonte: Relatório Anual de Utilização dos Incentivos fiscais (MCTI). Elaboração: Decomtec/Fiesp. 

A partir desses investimentos é calculada a renúncia fiscal. Como é de se esperar, frente 
à queda do valor do investimento pelas empresas habilitadas, a renúncia fiscal diminuiu 
aproximadamente 23% de 2010 para 2011 e sofreu uma redução real de 9% ao ano 
entre 2008 e 2011. O Gráfico 3 apresenta essas informações. 

Gráfico 3. Renúncia fiscal do investimento em P&D d a Lei do Bem 

Valores em R$ bilhão de 2011 

 

Fonte: Relatório Anual de Utilização dos Incentivos fiscais (MCTI). Elaboração: Decomtec/Fiesp. 

De acordo com o relatório do MCTI, a redução dos investimentos em P&D&I se deve a 
crise econômica mundial, em 2008/2009, e também ao efeito do abalo da confiança 
empresarial devido ao acúmulo de incertezas advindas da crise externa (crise na Europa, 
crescimento modesto dos Estados Unidos, dentre outros fatores) e pela (fraca) 
performance do crescimento econômico do Brasil. 
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Para se ter ideia, a crise econômica mundial impactou o crescimento do PIB na medida 
em que passou de 5,2% em 2008, para um desempenho negativo de 0,3% em 2009. Em 
2010, devido às medidas de estímulo ao consumo, instituídas pelo governo federal, 
ocorreu uma recuperação do PIB, que cresceu 7,5%. Todavia, em 2011, o crescimento 
econômico foi de apenas 2,7%, afetado notadamente pela valorização do Real (A taxa de 
câmbio passou de uma média de R$ 2,00 em 2009, para R$ 1,67 em 2011) e pela 
elevação da taxa de juros (a taxa Selic passou de 8,75% no final de 2009, para 12,5% 
nos meados de 2011).  

O gráfico 4 evidencia as oscilações da taxa Selic nos últimos anos e a sua manutenção, 
em nível elevado, no período mais recente do gráfico (2010 e 2011), o que influencia 
diretamente a capacidade de investimento das empresas e as expectativas com relação 
ao futuro da economia brasileira. 

Gráfico 4. Taxa de juros Selic fixada pelo Copom (%  a.a.) – 2007 a 2011 

 

Fonte: Banco Central do Brasil, Boletim, Seção mercado financeiro e de capitais (BCB Boletim/M. Finan).  

Adicionalmente, a valorização do real barateou as importações, fazendo com que o 
coeficiente de importados na indústria passasse de 18,3% em 2009, para 23,1% em 
2011, conforme pode ser observado no gráfico 5.  
Nesse contexto, a sucessão de recordes históricos no coeficiente de importações do 
Brasil, verificado nos últimos anos, explica parte importante da redução dos 
investimentos em P&D&I dado que houve um claro aumento das importações de 
produtos de maior valor agregado e a substituição parcial da produção nacional. Esse 
fenômeno, associado ao Custo Brasil (por exemplo, fatores como juros, spreads, e 
inúmeros e elevados tributos), inibe o investimento em inovação e P&D, criando, assim, 
um círculo vicioso de baixo nível de investimento em áreas que são determinantes da 
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competitividade e que exigem elevados níveis de investimento para se caminhar da 
pesquisa básica, testes, dentre outras etapas, até a comercialização do produto.  

Gráfico 5. Coeficiente de importados na indústria –  2006 a 2011 

 

Fonte: FIESP.  

Segundo o Banco Central, a participação dos importados na expansão de bens 
industriais era de 40% em 2009, todavia, em 2011, o crescimento do consumo de 
produtos industrializados foi capturado integralmente pelas importações. Portanto, a 
elevação dos juros e a valorização do real entre 2009 e 2011 aumentaram as 
importações de produtos industrializados e, consequentemente reduziram o lucro das 
empresas nacionais, diminuindo o potencial de utilização dos incentivos fiscais à 
inovação.  

Portanto, essas são as principais explicações para a queda nos investimentos e na 
renúncia fiscal à inovação, mas também é necessário acrescentar a limitação deste 
incentivo fiscal ao não permitir a utilização do mesmo por empresas que façam a 
declaração de imposto de renda com base no lucro presumido, e o fato de estar baseado 
no lucro real. Ou seja, as empresas que não obtiveram lucro não podem usufruir do 
incentivo, o que se torna contraditório dado que é fenômeno relativamente comum 
amargar prejuízos em momentos de crise como aqueles descritos no parágrafo anterior. 

Como resultado desse cenário, tem-se que a participação dos incentivos fiscais à 
inovação representa um percentual pouco significativo no PIB do Brasil, entre 0,03% e 
0,05% do PIB, enquanto em países como Canadá, França, Coreia, Dinamarca, e Áustria, 
esses valores correspondem a 0,21%, 0,26%, 0,17%, 0,11%, e 0,12%, respectivamente, 
segundo dados de 2010 da OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico. 
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A tabela 3 mostra o percentual do incentivo com relação ao PIB para os anos 2006 a 
2011. 

Tabela 3. Comparativo entre a renúncia fiscal à P&D &I e o PIB – 2006 a 2011. 

 

Fonte: Relatório Anual de Utilização dos Incentivos fiscais (MCTI). Elaboração: Decomtec/Fiesp. 

Diferentemente do nível de investimento em P&D&I das empresas, que diminuiu nos 
últimos anos, a carga tributária bruta do país só tem aumentado no mesmo período. 
Apenas para dimensionar essa relação “desproporcional”, a próxima tabela apresenta 
esse comparativo. 

Tabela 4. Comparativo da renúncia fiscal da Lei do Bem com a carga tributária 
bruta do Brasil - 2006 a 2011. 

 

Fonte: Relatório Anual de Utilização dos Incentivos fiscais (MCTI) e Relatório “Carga Tributária no Brasil 2011” (Receita 
Federal do Brasil, disponível em  http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/estudoTributarios/estatisticas/CTB2011.pdf) 
Elaboração: Decomtec/Fiesp. 

Na tabela 4, é possível verificar que a renúncia fiscal da Lei do Bem compensa cerca de 
0,1% da carga tributária bruta do país. Com vistas a diminuir os efeitos deletérios dessa 
proporção, a seguir, são apresentadas propostas para o aperfeiçoamento da Lei do Bem 
com a expectativa de que essas medidas contribuam para o desempenho do país nos 
indicadores de competitividade. 

 

Propostas 

A partir do diagnóstico ora apresentado, é perceptível que o cenário de hoje é mais 
favorável para se investir em P&D&I no Brasil do que o de uma década atrás, no entanto, 
ainda há muito que avançar em termos de eficácia na operacionalização e no alcance 
dos novos incentivos.  

Variáveis 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Renúncia fiscal  0,229 0,884 1,583 1,383 1,727 1,41

 PIB* 2.433 2.559 2.890 3.143 3.675 4.143

Renúncia fiscal / PIB (%) 0,01% 0,03% 0,05% 0,04% 0,05% 0 ,03%

R$ bilhões correntes

*valores calculados pelo IBGE e, para este documento, extraídos do Relatório Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais 
(MCTI). Para 2011, o valor do PIB é estimado.

Variáveis 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Renúncia fiscal da Lei do Bem 0,229 0,884 1,583 1,383 1,727 1,41

Carga tributária bruta 794,1 901,8 1034,4 1.055,4 1.264,2 1.463,0

Renúncia fiscal / Carga tributária 0,03% 0,10% 0,15% 0, 13% 0,14% 0,10%

R$ bilhões correntes
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Apesar de a utilização do incentivo fiscal ser crescente, tendo como base o número de 
empresas beneficiadas, ainda está limitado a um número muito reduzido, considerando 
que apenas 7% das empresas brasileiras declaram o imposto de renda pelo lucro real e 
o percentual estimado de empresas participantes dos incentivos fiscais, está em torno de 
15% do total das empresas que realizam atividades de pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico e inovação tecnológica no país. 

Portanto, para mitigar os efeitos negativos da elevada carga tributária e aumentar o nível 
de investimento em inovação das empresas brasileiras, podem ser feitos os seguintes 
aperfeiçoamentos na Lei do Bem: 

• Ampliar a abrangência dos incentivos fiscais à inovação tecnológica, incluindo a 
possibilidade das empresas de lucro presumido de utilizarem o incentivo. 

• Aperfeiçoar o mecanismo no sentido de permitir a utilização do mesmo em ano de 
prejuízo fiscal, e flexibilizar a utilização de dispêndios administrativos e de 
terceirização quando relacionados às atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

• Rever o incentivo de 20% sobre a patente, ou compensá-lo por outro incentivo, 
pois, ele praticamente não tem sido utilizado com base nas seguintes justificativas: 
a) a demora de cinco anos para obter a concessão pelo INPI é um gargalo para a 
utilização do incentivo; b) alguns projetos, por si só, têm longa duração; c) o 
gerenciamento das patentes pode ficar sob os cuidados da matriz; d) a empresa 
prefere o segredo industrial. 

• Em termos quantitativos, uma proposta adicional diz respeito à consideração de 
100%, mais 100% referente às despesas operacionais, mais 80% de incremento 
de pesquisadores, e 20% de patentes registradas, indo, portanto, de 100% até 
300%.  

• Complementar a esse processo, deve-se aumentar de 50% para 100% a redução 
do IPI e flexibilizar a exigência de que as máquinas, equipamentos e aparelhos 
sejam de uso exclusivo da P&D. 

• Obrigatoriamente, essas medidas de aperfeiçoamento também vão ao sentido de 
aumentar a segurança jurídica na utilização da Lei do Bem por meio da aplicação 
eficaz das leis e da sua correspondente instrução normativa nº 1.187/2011 que 
tem o objetivo de disciplinar os incentivos fiscais às atividades de pesquisa 
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica de que trata o Capítulo III 
da Lei do Bem.  

• De uma forma geral, a referida Instrução Normativa foi positiva ao esclarecer e 
delimitar o que deve ser considerado, mas, ao mesmo tempo, “inovou” em itens 
que a Lei não previu, e colocou em cheque o diferencial da Lei do Bem que 
permite a aprovação automática dos investimentos. Entre as empresas, há 
consenso de que, posterior à Instrução Normativa, elas passaram a envidar ainda 
mais esforços para montar um conjunto excessivo de evidências robustas para 
atendê-la. 
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• Ressalta-se, portanto, a importância de capacitar organismos de controle, já que 
não basta apenas a adequação do arcabouço jurídico. É preciso capacitar os 
principais órgãos de controle (TCU, Receita etc.) para garantir a correta aplicação 
e interpretação das leis favoráveis à inovação. 

Por fim, cabe destacar que o maior desafio é fazer com que o incentivo fiscal à inovação 
seja considerado um verdadeiro drive para mais inovação e P&D no Brasil, e não apenas 
um ganho de caixa para a empresa.  


