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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo analisar os incentivos fiscais federais à área de 

inovação tecnológica e demais atividades relativas à P&D&I, bem como seus impactos 

no grau de competitividade internacional das empresas que investem nessas atividades, 

analisando-se comparativamente as exportações do setor desde o ano de 2006. O recorte 

temporal foi estabelecido entre 2006 e 2013 a fim de se analisar dados atualizados sobre 

a internacionalização do setor em face da legislação vigente a partir de 2006. Utiliza-se 

uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa e quantitativa. O presente estudo é 

relevante considerando ser necessária a análise da racionalidade da política fiscal para 

se avaliar sua capacidade de produzir o desenvolvimento de segmentos produtivos de 

maior valor agregado como é o caso dos setores com alta intensidade tecnológica. 

Conclui-se que mesmo com todos os benefícios tributários, a alta carga tributária, a 

complexidade dos procedimentos para se alcançar os benefícios e as limitações dos 

efeitos desses benefícios às empresas de pequeno e médio porte, impactam 

negativamente na competitividade dos produtos em âmbito internacional, relativizando 

os efeitos da renúncia fiscal. 

 

Palavras-chave: Gestão. Desenvolvimento Regional.  Inovação.  Incentivos Fiscais. 

Competitividade. 

 

ABSTRACT 

This study aims to examine the federal tax incentives to the area of technological 

innovation and other activities related to R & D & I, as well as its impact on the degree 

of international competitiveness of companies investing in these activities, by analyzing 

comparatively sector exports since the year the 2006 time frame was established 

between 2006 and 2013 in order to analyze current data on the internationalization of 

the sector in the face of current law from 2006 uses an exploratory qualitative research 

and quantitative approach. This study is relevant considering the analysis of the 

rationality of fiscal policy to assess its ability to produce the development of productive 

sectors with higher added value such as sectors with high technological intensity be 

required. We conclude that even with all the tax benefits, the high tax burden, the 

complexity of procedures to achieve the benefits and limitations of the effects of these 

benefits to small and midsize companies, impacting negatively on the competitiveness 
of products internationally, relativizing effects of tax breaks. 

 

Keywords: Management. Regional Development. Innovation. Tax Incentives. 

Competitiveness. 
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1. INTRODUÇÃO 

As regras gerais do Sistema Tributário Nacional estão delimitadas na 

Constituição Federal, eis que a Carta Magna traz em seu bojo os princípios gerais 

tributários, as limitações ao poder de tributar, as repartições das receitas tributárias e os 

delineamentos das espécies tributárias. 

Os princípios constituem as regras norteadoras para o legislador 

infraconstitucional, intérpretes e aplicadores das normas. Por outro lado, as limitações 

ao poder de tributar tem o escopo de proteger o contribuinte de eventuais atuações 

desmedidas dos entes tributantes, configurando-se como ferramentas de equilíbrio entre 

a famigerada função arrecadatória do Estado e a necessária proteção aos direitos e 

patrimônio dos contribuintes. 

Vale dizer que a função tributária do Estado deve conduzir o Sistema Tributário 

Nacional com a premissa maior de garantir o bem-estar social decorrente da proteção à 

soberania, cidadania, dignidade, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
3
. Isto é, 

se por um lado o Estado deve valer-se de função arrecadatória para garantir a realização 

das funções estatais, por outro, deve conduzi-la sem perder de vista seu objetivo de 

persecução do desenvolvimento, o que compreende o desenvolvimento econômico. 

Ocorre que a Constituição Federal não traz em si todas as normas tributárias, 

subsistindo, concomitantemente, um vasto e complexo emaranhado de normas 

regulatórias dessa mesma seara. Em nosso ordenamento, além da Magna Carta, a 

matéria tributária é regulada pelo Código Tributário Nacional, que se dedica as funções 

determinadas no artigo 146 da Constituição Federal, quais sejam, regular conflitos de 

competência entre os entes tributantes, regular as limitações constitucionais ao poder de 

tributar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente 

sobre definição de tributos e de suas espécies
4
. 

Ademais, existem diversas leis e uma infinidade de normas infralegais (decretos, 

portarias, instruções normativas) referente a assuntos de ordem tributária. Em função 

dessa complexidade sistêmica tributária e da alta carga tributária brasileira, o cenário do 

desenvolvimento econômico torna-se sensível ao liame entre as vicissitudes da função 

arrecadatória e as políticas de incentivos do governo. 

Através da política fiscal utilizada como instrumento social da intervenção 

estatal permite-se desonerar um setor econômico para desenvolvê-lo, podendo se 

conceder incentivos fiscais, implementar uma política de gastos públicos ou subsídios 

direcionados a determinado setor produtivo que se deseje estimular.  

 

A criação de um ambiente propício ao crescimento econômico poderá ser 

viabilizada através da política fiscal para minimizar ao máximo as externalidades 

negativas geradas pela atividade de um agente econômico, ou a fim de possibilitar o 

cumprimento da livre iniciativa e da livre concorrência, além de proporcionar a 

infraestrutura exigida à efetivação do desenvolvimento econômico (OLIVEIRA; 

SOUZA, 2008). 

                                                
3Fundamentos da República Federativa do Brasil conforme artigo 1º da Constituição Federal. 
4Embora o artigo 146 da CF disponha que as referidas matérias tributárias sejam tratadas por lei 

complementar, o Código Tributário Nacional é uma lei ordinária (Lei nº 5.172/1966) que trata desses 

assuntos, por ter sido recepcionado como lei complementar pela Constituição Federal vigente. Isto é, o 

Código Tributário Nacional possui eficácia de lei complementar em nosso ordenamento. 



Nesse contexto, o estudo tem por escopo identificar a política de benefícios 

fiscais federais, adotada para fomento da cadeia produtiva aeroespacial e o panorama da 

competitividade das empresas do setor, analisando-se comparativamente as exportações 

dos setores com maior intensidade em tecnologia no período de 2009-2012. 

A necessária análise da racionalidade da política fiscal para se avaliar sua 

capacidade de produzir o desenvolvimento de segmentos produtivos de maior valor 

agregado, como é o caso dos segmentos vinculados às atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (P&D&I) revela a relevância do estudo. 

 

 

2. METODOLOGIA DE PESQUISA 

Em relação ao escopo, a pesquisa ora utilizada possui como objetivo o campo 

exploratório eis que busca explorar e descrever os incentivos fiscais federais à área de 

inovação tecnológica e demais atividades relativas à P&D&I, bem como seus impactos 

no grau de competitividade das empresas que investem nessas atividades.  

Os dados primários e secundários coletados sobre a internacionalização das 

empresas do setor não abrange dados sobre as importações e exportações de serviços, 

pois a pesquisa não conseguiu identificar estudos disponíveis elaborados pelo governo 

ou instituições do setor. O recorte temporal foi estabelecido entre 2006 e 2013 a fim de 

se analisar dados atualizados sobre a internacionalização do setor em face da legislação 

vigente a partir de 2006. 

No que tange a sua abordagem, a pesquisa é qualitativa por se basear em 

informações de natureza qualitativa, como normas, documentos, produções 

bibliográficas e políticas públicas, buscando a compreensão dos fenômenos mediante 

sua descrição e interpretação.  

A pesquisa também apresenta aspectos quantitativos em sua abordagem, em 

razão do levantamento e tratamento de dados comparativos referentes às exportações do 

setor com base em dados de Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).  

O aspecto quantitativo da pesquisa tem o escopo de identificar a evolução da 

participação das empresas do setor tecnológico na pauta das exportações brasileiras bem 

como analisar a relação das exportações com a evolução da renúncia fiscal decorrente 

dos incentivos ao setor. 

 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

Segundo COUTINHO (1997), as política governamentais dos países 

industrializados promovem a cooperação sistematizada entre os agentes econômicos em 

face da necessária mobilização simultânea e coordenada de diversas políticas em prol da 

competitividade. Nesse contexto, o autor aponta quatro categorias de instrumentos 

utilizados pelos países industrializados: o poder de compra do setor público; a 

intervenção direta para a reestruturação dos setores, sob leis ou regulamentos 

temporários; requisitos de desempenho para o investimento de risco estrangeiro em 

geral estabelecidos por instâncias locais e subvenções, incentivos e auxílios fiscais-

financeiros, diretos e indiretos.  



Os últimos, constituem o instrumento mais utilizado pelos países da OCDE
5
, 

compreendendo financiamentos diretos e incentivos fiscais que atribuem privilégios 

temporários às empresas que investem em P&D (COUTINHO, 1997). 

A intervenção estatal para fins de equilíbrio econômico e realização da ordem 

jurídica como ordem de bem estar social pode ocorrer diretamente ou indiretamente, 

ocorrendo a primeira quando o Estado assume, ele próprio, o exercício de atividades 

econômicas e a segunda ocorre, mediante a criação de normas capazes de induzir 

determinados comportamentos dos agentes econômicos. 

No caso da intervenção por indução, o Estado pode utilizar a política fiscal para 

alcançar finalidades específicas, com a concessão de incentivos fiscais setoriais ou 

regionais, utilizando a maior ou menor incidência de carga tributária como mecanismo 

redutor de custos e estimulador de atividades econômicas (SCAFF, 2011 apud 

Assunção, 2010). 

A aludida intervenção encontra-se dentre os pilares para o desenvolvimento 

competitivo conforme COUTINHO (1997): 

 

 Compatibilização e articulação do ordenamento macroeconômico, 

desenvolvimento de infraestrutura, política regional, educação, sistema de 

ciência e tecnologia, política de comércio exterior, programas setoriais de 

reestruturação produtiva e tecnológica, implementação de regulações indutoras 

de comportamentos competitivos e ações de fomento à modernização de 

empresas e relações de trabalho; 

 Ampliação de espaços e renovação da pauta de negociações entre os agentes 

econômicos; e 

 Legitimação e busca de coesão social para distribuir equitativamente os ganhos e 

benefícios do processo competitivo.  

 

Historicamente no Brasil, as políticas governamentais implementaram incentivos 

do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) inicialmente para o setor de 

informática (Lei nº 8.248/91), buscando incentivar o comprometimento das empresas 

estabelecidas no Brasil com determinados níveis de produção locais e de 

desenvolvimento de atividades de P&D&I (JÚNIOR; PORTO, 2012). 

Com o advento da Lei 8.661 em 1993 foram implementados os Programas de 

Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) e Programas de Desenvolvimento 

Tecnológico Agropecuário (PDTA), concedendo incentivos fiscais por meio de crédito 

fiscais para dispêndios em P&D&I e capacitação tecnológica das empresas. Enquanto o 

benefício da Lei de Informática ainda persiste em nossa legislação, o PDTI/PDTA foi 

substituído pela Lei do Bem (JÚNIOR; PORTO, 2012).  

No período entre 2003-2010 foram implementadas três iniciativas: a Política 

Industrial Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), vigente de 2004 a 2008, o 

Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI), abrangendo o período 

2007 a 2010 e a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), vigente a partir de 2008 

(JÚNIOR; PORTO, 2012). Por fim, entre 2011 e 2014, o Plano Brasil Maior, procura 

dar continuidade e maior abrangência às políticas industriais do PITCE e PDP. 

 

4.1 Os regimes tributários e os incentivos à P&D&I 

                                                
5A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico congrega representantes dos países 

industrializados membros para troca de informações e definição de políticas com o objetivo de maximizar 

o crescimento econômico e o desenvolvimento. 



A carga tributária é elevada para todos os setores de forma geral. No entanto, a 

atividade industrial é a mais penalizada, o que configura um empecilho ao seu 

desenvolvimento (FIESP, 2010).   

Existem diversos tributos que incidem sobre a mesma base, como é o caso do 

valor adicionado sobre o qual incide ICMS, IPI, PIS e COFINS, como no caso da 

tributação do lucro das empresas, que incide simultaneamente o Imposto sobre a Renda 

(IR) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

Em face da alta carga tributária, um estudo da CNI revela que os mecanismos de 

desoneração sobre exportações e investimentos são deficientes, havendo estoque de 

créditos de ICMS, PIS e COFINS não compensados, na ordem de 1,3% do PIB, em 

razão da complexidade das regras para reconhecimento e compensação de créditos 

tributários. O Quadro 1 indica as principais características dos regimes tributários 

adotados no Brasil. 

 

QUESITO SIMPLES NACIONAL LUCRO PRESUMIDO LUCRO REAL 

Principal 

norma 
Lei Complementar nº 

123/2006 
Lei nº 9.718/98 Lei nº 9.718/98 

Pessoas 

jurídicas 

enquadradas 

Pessoas jurídicas que 

não pratiquem 

atividades impeditivas 

da opção pelo SN e 

que faturem até R$ 

3.600.000,00 (três 

milhões e seiscentos 

mil reais) no ano-

calendário.  

Com a publicação da Lei 

nº 12.814/2013, a partir 

de janeiro de 2014 sobe 

de R$ 48 milhões para 

R$ 78 milhões, o teto 

para as empresas 

optarem pela tributação 

neste regime. 

Estão obrigadas à 

apuração por este 

regime as pessoas 

jurídicas que faturem 

acima do limite 

permitido para o Lucro 

Presumido ou que 

pratiquem 

determinadas 

atividades ou tiverem 

lucros, rendimentos ou 

ganhos de capital 

oriundos do exterior. 

Principais 

características 

da apuração 

A maioria dos tributos 

são recolhidos 

mediante um 

documento único da 

arrecadação, cujo 

valor é apurado com 

base na aplicação de 

um percentual sobre a 

receita. 

As alíquotas de IRPJ e a 

CSLL são aplicadas 

sobre um lucro 

presumido, apurado com 

base em um percentual 

da receita determinado 

pela legislação de 

acordo com a atividade. 

Demais tributos seguem 

o regime normal próprio 

de apuração. 

O Lucro Real consiste 

no lucro líquido 

contábil ajustado por 

adições/exclusões 

fiscais e compensações 

determinadas na 

legislação. Após o 

referido ajuste, aplica-

se a alíquota de IRPJ e 

CSLL.  

Tributos 

cumulativos e 

não 

cumulativos 

Neste sistema as 

pessoas jurídicas não 

fazem jus ao 

aproveitamento de 

créditos de tributos 

não cumulativos. 

Neste sistema as pessoas 

jurídicas  fazem jus ao 

aproveitamento de 

créditos de ICMS e IPI 

(desde que atendidos os 

critérios da legislação) 

mas não há não 

Neste sistema as 

pessoas jurídicas  

fazem jus ao 

aproveitamento de 

créditos de ICMS, IPI 

e PIS/COFINS (desde 

que atendidos os 



cumulatividade de 

PIS/COFINS. 

critérios da legislação). 

Quadro 1 - Regimes Tributários no Brasil 

 

Como regra geral, o sistema tributário brasileira apresenta três tipos de regime 

de tributação: O Simples, o Lucro Presumido e o Lucro Real. No Simples Nacional, o 

qual destina-se às micro e pequenas empresas, a maior parte dos tributos devidos são 

apurados mediante a aplicação de um percentual única sobre o faturamento mensal, não 

havendo direito ao aproveitamento de quaisquer créditos tributários de ICMS, IPI, PIS e 

COFINS. 

Já no Lucro Presumido, o IRPJ e a CSLL são calculados sobre uma base 

presumida do lucro.  O PIS e a COFINS totalizam uma alíquota de 3,65% sobre o 

faturamento mensal e a empresa possui direito à regular sistemática de aproveitamento 

de créditos de PIS/COFINS. 

O Lucro Real destina-se às empresas de maior porte e faturamento, sendo que o 

IRPJ e a CSLL são calculados sobre o lucro efetivamente apurado e o PIS e a COFINS 

totalizam uma alíquota de 9,25% sobre o faturamento mensal. No entanto, a empresa 

possui direito à regular sistemática de aproveitamento de créditos de PIS/COFINS, 

ICMS e IPI. 

A pesquisa revelou quatro tipos de benefícios fiscais federais para os setores de 

tecnologia e inovação. O Quadro 2 elucida as principais características do Regime 

Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia de 

Informação (REPES). 

 

BASE 

LEGAL 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS PRINCIPAIS REQUISITOS 

Lei nº 

11.196/05 e 

Decreto nº 

5.712/06 

a) Suspensão de PIS/COFINS sobre 

a receita bruta na: (i) venda bens 

novos, quando adquiridos por pessoa 

jurídica beneficiária do regime para 
incorporação ao seu ativo 

imobilizado; (ii) prestação de 

serviços, quando tomados por pessoa 

jurídica beneficiária do regime; 

b) Suspensão de PIS/COFINS-

Importação, na importação de  (i) 

bens novos, quando importados 

diretamente por pessoa jurídica 

beneficiária do regime para 

incorporação ao seu ativo 

imobilizado; (ii) serviços, quando 

importados diretamente por pessoa 
jurídica beneficiária do regime; e 

c) Suspensão do IPI na importação 

de bens novos, sem similar nacional, 

quando efetuada diretamente por 

pessoa jurídica beneficiária do 

regime para incorporação ao seu 

Aplica-se à pessoa jurídica que exerça 

preponderantemente as atividades de 

desenvolvimento de software ou de 

prestação de serviços de tecnologia da 

informação e que, por ocasião da sua 

opção pelo benefício, assuma 

compromisso de exportação igual ou 

superior a 50% (cinquenta por cento) de 

sua receita bruta anual decorrente da 

venda dos referidos bens e serviços. 

 

A pessoa jurídica deve habilitar-se 

perante a Receita Federal do Brasil. 

 

Não é possível a habilitação de pessoas 

jurídicas do Simples Nacional ou em 

situação irregular perante a Receita 

Federal do Brasil. 



ativo imobilizado. 

 

Quadro 2 – Principais aspectos do REPES 

Fonte: Adaptado do Decreto N. 5.712/06 (BRASIL, 2006a) 

 

Conforme se depreende dos dados acima, o REPES tem por objetivo desonerar o 

valor das aquisições de serviços e bens do ativo imobilizado adquiridos pelas empresas 

exportadoras de serviços enquadradas no regime.  

 

 

Considerando-se que alíquota de PIS/COFINS nas vendas no mercado interno e 

nas importações, a desoneração corresponde ao percentual de 9,25% do valor do preço. 

Em relação ao IPI, tendo em vista que as alíquotas aplicáveis dependem do tipo de bem 

importado, não é possível aferir com exatidão o percentual de desoneração. Outrossim, 

o benefício não é aplicável para as micro e pequenas empresas enquadradas no regime 

do Simples Nacional. 

O Quadro 3 refere-se ao principal benefício fiscal para o setor de inovação 

tecnológica, o qual encontra-se previsto na Lei n. 11.196/2005 (Lei do Bem).  Os 

conceitos trazidos pela Lei do Bem para fins de definição da limitação do alcance dos 

benefícios são os seguintes (BRASIL, 2006b): 

 

BASE 

LEGAL 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS PRINCIPAIS 

REQUISITOS 



Lei nº 

11.196/05 e 

Decreto nº 

5.798/06 

a) Dedução, na apuração do Imposto de 

Renda devido, dos dispêndios com P&D, 

inclusive aqueles com instituições de 
pesquisa, universidades ou inventores 

independentes; 

b) Exclusão, na determinação do lucro real 
para cálculo do IRPJ e da base de cálculo 

da CSLL, do valor correspondente a até 

60% da soma dos dispêndios efetuados 

com P&D. Este percentual poderá atingir 

70% em função do acréscimo de até 5% 

no número de empregados que forem 

contratados exclusivamente para 

atividades de P&D; e 80%, no caso deste 

aumento ser superior a 5%. Além disto, 

poderá haver também uma exclusão de 
20% do total dos dispêndios efetuados 

em P&D objeto de patente concedida ou 

cultivar registrado;  

c) Redução de 50% de IPI na compra de 
equipamentos destinados a P&D; 

d) Depreciação imediata dos equipamentos 
comprados para P&D;  

e) Amortização acelerada dos dispêndios 
para aquisição de bens intangíveis para 

P&D;  

f) Redução a zero da alíquota do imposto de 
renda retido na fonte nas remessas 

efetuadas para o exterior destinadas ao 

registro e manutenção de marcas, 

patentes e cultivares;  

g) Dedução, como despesas operacionais no 
cálculo do IRPJ e da Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido - CSLL, dos 

valores transferidos a microempresas e 

empresas de pequeno porte não optante 

do sistema do “SIMPLES”, destinados à 

execução de P&D, de interesse e por 
conta da pessoa jurídica que promoveu a 

transferência. 

 

Para pessoas jurídicas do 

Lucro Real. Não é 

possível a habilitação de 

pessoas jurídicas do 

Simples Nacional, Lucro 

Presumido ou em 

situação irregular perante 

a Receita Federal do 

Brasil. 

 

A empresa não necessita 

apresentar o projeto e 

aguardar a aprovação eis 

que a verificação da 

utilização dos incentivos 

será feita no ano 

posterior, mediante a 

apresentação de um 

formulário padrão do 

Ministério da Ciência e 

Tecnologia. 

 

Quadro 3 – Principais aspectos do Incentivo à Inovação Tecnológica 

Fonte: Adaptado do Decreto N. 5.798/06 (BRASIL, 2006c) 

 

 

 

a) inovação tecnológica: a 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; 

b) pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, as atividades de: 

 pesquisa básica dirigida: os trabalhos executados com o objetivo de 

adquirir conhecimentos quanto à compreensão de novos fenômenos, com 

vistas ao desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas 

inovadores; 



 pesquisa aplicada: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir 

novos conhecimentos, com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento 

de produtos, processos e sistemas; e 

 desenvolvimento experimental: os trabalhos sistemáticos delineados a 

partir de conhecimentos pré-existentes, visando a comprovação ou 

demonstração da viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, 

processos, sistemas e serviços ou, ainda, um evidente aperfeiçoamento 

dos já produzidos ou estabelecidos; 

c) tecnologia industrial básica: aquelas tais como a aferição e calibração de máquinas 

e equipamentos, o projeto e a confecção de instrumentos de medida específicos, a 

certificação de conformidade, inclusive os ensaios correspondentes, a normalização 

ou a documentação técnica gerada e o patenteamento do produto ou processo 

desenvolvido; e 

d) serviços de apoio técnico: aqueles que sejam indispensáveis à implantação e à 

manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, exclusivamente, à 

execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem 

como à capacitação dos recursos humanos a eles dedicados. 

O principal benefício aplicável à inovação tecnológica, conforme quadro 3, 

compreende a redução do IRPJ e da CSLL, alcançando diversos ramos industriais. Isto 

é, o benefício não se limita a um segmento específico, compreendendo os dispêndios em 

P&D das empresas que investem em inovação tecnológica. 

Contudo, o benefício alcança tão somente as empresas enquadradas no Lucro 

Real, as quais, via de regra, são aquelas de grande porte com faturamento anual acima 

de R$ 78.000.000,00. 

Segunda pesquisa realizada sobre as principais opiniões em relação ao aludido 

incentivo, realizada com dois grupos de empresas (aquelas que utilizam ou já utilizaram 

os incentivos e aquelas que realizam atividades de P&D&I mas nunca utilizaram o 

benefício), pelo Banco Interamericano de desenvolvimento (BID), na visão das 

empresas beneficiárias dos incentivos Fiscais sobre as melhorias sugeriu-se uma 

reflexão sobre a criação de instrumentos adequados a realidade das empresas menores,  

por não adiantar somente incentivar as grandes empresas dado o potencial de geração de 

inovação existente nas pequenas empresas de base tecnológica e nas médias empresas 

inovadoras, mas que ainda não se enquadram no regime do Lucro Real (JÚNIOR; 

PORTO, 2012). Também foi sugerida uma revisão do sistema tributário que levasse a 

uma desoneração fiscal de maior impacto para estimular a geração de resultados, 

emprego, renda e a inovação (JÚNIOR; PORTO, 2012). 

As empresas que realizam P&D&I e não utilizam benefícios fiscais a inovação 

demonstram que a necessidade de adoção do Lucro Real afasta as pequenas e médias, 

que em sua maioria utiliza o Simples ou Lucro Presumido. Também foi apontada a 

necessidade de regularidade fiscal das solicitantes, uma vez que há um contingente de 

organizações que apresentam situação com restrições e/ou oscilação em relação a 

arrecadação fiscal. 

O processo da Lei do bem é burocrático e implica riscos jurídicos, com 

procedimentos tão volumosos que a empresa necessita contratar serviços especializados 

para gerir os aspectos tributários do processo, sendo incapaz de promover a 

competitividade internacional dessas empresas. O resultado final acarreta apenas a 

manutenção de empresas capazes de competir em nível doméstico (JÚNIOR; PORTO, 

2012). 



O Relatório Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais (elaborado pelo MCTI) 

do ano base de 2012 apresenta demonstra que nos últimos três anos apesar do número 

de empresas participantes crescer, as informações registradas sobre os investimentos em 

P&D vêm demonstrando uma relativa retração (BRASIL, 2013a).  

Considerando o número de empresas que realizam atividades de P&D no País, 

os quantitativos do relatorio poderiam ser bem mais significativos, porém devido a 

determinados fatores (desconhecimento da legislação, inexistência de gestão 

tecnológica numa boa parte das empresas, necessidade das empresas operarem em 

regime de lucro real, a baixa participação das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 

dentre outros motivos) a adesão ao benefício é menor (BRASIL, 2013a). 

O Quadro 4 representa os incentivos de IPI para empresas do ramo de 

informática e automação. 
 

BASE 

LEGAL 

PRINCIPAIS 

BENEFÍCIOS 

PRINCIPAIS REQUISITOS 

Lei nº 

8.248/1991, 

8.387/1991, 

Lei nº 

10.176/2001 

e Decreto nº 

5.906/06 

Isenção/redução do IPI para 

bens considerados como de 

informática e automação nos 

termos do Decreto. 

Para pessoas jurídicas que invistam em 

atividades de pesquisa e desenvolvimento em 

tecnologias da informação. 

 

O benefício somente contempla bens de 

informática e automação relacionados pelo 

Poder Executivo, produzidos no País 

conforme Processo Produtivo Básico - PPB
6
 

estabelecido em portaria conjunta dos 

Ministros de Estado do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e 

Tecnologia. 

 

Ademais, as empresas deverão investir, 

anualmente, em atividades de pesquisa e 

desenvolvimento em tecnologias da 

informação a serem realizadas no País, no 

mínimo, 5% do seu faturamento bruto no 

mercado interno. 

 

Quadro 4 – Incentivo à Informática e automação 

Fonte: Adaptado do Decreto n. 5.906/06 (BRASIL, 2006d) 

 

Para obtenção do incentivo de IPI, a empresa sujeita-se a um procedimento de 

habilitação perante o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI) onde é demonstrado 

pormenorizadamente o Plano de Pesquisa e Desenvolvimento elaborado pela empresa e 

que na industrialização dos produtos a empresa atenderá aos PPB para eles 

estabelecidos. A empresa também deve comprovar sua regularidade fiscal.  

O Quadro 5 representa em US$ milhões, o valor FOB das exportações do setor 

industrial em geral e de cada um dos tipos de indústria de acordo com a intensidade 

tecnológica do produto exportado. 

                                                
6Etapas fabris mínimas necessárias que as empresas devem cumprir para fabricar determinado produto 

como uma das contrapartidas aos benefícios fiscais. 



 

Valor Part. % Valor Part. % Valor Part. % Valor Part. % Valor Part. % Valor Part. % Valor Part. % Valor Part. %

Total 137,469.70 100 160,649.07 100 197,942.44 100 152,994.74 100 201,915.29 100 256,039.57 100 242,579.78 100 242,178.65 100

Produtos industriais 107,319.90 78.06804 121,907.88 75.88459 141,889.73 71.68232 104,608.18 68.37371 128,350.14 63.56633 153,169.60 59.82263 149,527.94 61.64 151,157.03 62.41551

Indústria de alta tecnologia (I) 9,364.25 6.811863 10,240.76 6.374616 11,507.01 5.81331 9,048.44 5.914217 9,315.80 4.61372 9,537.77 3.725117 10,158.25 4.187593 9,822.50 4.05589
Indústria de média-alta 

tecnologia (II) 32,403.45 23.57134 36,519.23 22.7323 40,123.45 20.27026 27,205.65 17.78208 36,298.76 17.97722 42,783.72 16.70981 40,525.19 16.70592 39,866.58 16.46164
Indústria de média-baixa 

tecnologia (III) 27,252.46 19.82434 31,598.66 19.66937 38,869.83 19.63693 24,714.76 16.15399 29,417.39 14.56917 39,093.66 15.2686 38,816.66 16.00161 41,427.38 17.10612

Indústria de baixa tecnologia (IV)
38,299.74 27.86049 43,549.23 27.1083 51,389.45 25.96181 43,639.32 28.52341 53,318.18 26.40621 61,754.45 24.1191 60,027.84 24.74561 60,040.56 24.79185

Produtos não industriais 30,149.80 21.93196 38,741.19 24.11541 56,052.71 28.31768 48,386.56 31.62629 73,565.15 36.43367 102,869.97 40.17737 93,051.83 38.35927 91,021.62 37.58449

2012 2013
Exportação

2006 2007 2008 2009 2010 2011

  *US$ milhões FOB 

Quadro 5 - Exportação Brasileira dos Setores Industriais por Intensidade Tecnológica 

Fonte: Adaptado do MDIC (BRASIL, 2014). 

 

Analisando-se o Quadro 5, verifica-se que a variação do ano 2008-2009 apresentou o 

pior desempenho de todo o período analisado em razão da crise econômica desse 

período. Todavia, o desempenho das exportações da indústria de alta tecnologia 

apresentaram relevante diminuição na pauta das exportações, sendo que na variação dos 

anos 2012-2013 houve retração no valor exportado conforme Tabela 1, acompanhando 

a retração do total de produtos industriais. 

 
Tabela 1 – Análise comparativa das exportações 

DADO ANALISADO 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Exportação total de 

Produtos industriais 16.86% 23.00% -22.71% 31.98% 26.81% -5.26% -0.17% 

Exportação da 

Indústria de alta 

tecnologia  9.36% 12.36% -21.37% 2.95% 2.38% 6.51% -3.31% 

Renúncia fiscal da Lei 

de Informática 26.02% 18.36% -4.91% 15.07% 5.62% 2.09% 13.48% 

Renúncia fiscal da Lei 

do bem 281.14% 82.24% -12.63% 24.91% -18.36% 6.32% 48.30% 

 

No período 2011-2012 houve retração da exportação de produtos industriais, 

mas houve expansão (ainda que baixa) do setor de alta tecnologia na pauta exportadora. 

A Tabela 1 também que a renúncia fiscal da Lei do bem é bem superior à renúncia 

referente à Lei de Informática, provavelmente em face da maior abrangência daquela lei 

em relação a esta. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que em relação ao REPES, não é possível aferir a influência 

dos incentivos fiscais na pauta exportadora de serviços em razão da falta de 

disponibilização de dados sobre as exportações de serviços pelo MDIC. 

Em relação aos produtos industriais, verifica-se que a renúncia fiscal apresentada 

tem como contrapartida um relativo aumento na pauta exportadora por geral maior 

competitividade aos produtos de maior intensidade tecnológica.  



O alto valor agregado tecnológico deve ser fomentado também porque produz 

geração de empregos altamente qualificados, melhoria na qualidade de outros produtos 

pela incorporação nas demais cadeias produtivas, repercutindo no aumento da 

competitividade da indústria brasileira em geral.  

No entanto, as medidas até então adotadas revelam-se insuficientes eis que as 

pequenas e médias empresas possuem participação irrisória nas exportações, sobretudo 

em razão da alta carga tributária e burocratização na obtenção de benefícios fiscais.  

Destaca-se que as empresas optantes pelo Lucro Real podem se beneficiar da 

maior parte dos incentivos previsto na Lei do Bem, qual seja a exclusão adicional dos 

dispêndios, mas não ultrapassam 10% das empresas brasileiras. 

 A estrutura tributária brasileira apresenta, além da alta incidência de tributos 

sobre a produção de bens e serviços, alta complexidade em face dos diversos regimes 

previstos. Assim, a política fiscal deve ser alterada já que mesmo com todos os 

benefícios tributários demonstrados, a alta carga tributária brasileira e deficiente 

sistemática de aproveitamento de créditos fiscais, impactam negativamente na 

competitividade dos produtos em âmbito internacional. 

Mesmo considerando que o Simples Nacional é um regime de tributação 

favorecida, o regime não tem o condão de reduzir o custo produtivo das empresas para 

torná-las mais competitivas, devendo ser criados outros mecanismos de incentivos 

fiscais menos burocráticos, de acordo com a realidade dessas empresas. Afinal, as 

empresas nessa sistemática de tributação representa a grande maioria de empresas 

brasileiras.  
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