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RESUMO 

 

  

Esta monografia tem como objetivo analisar os impactos econômicos 

positivos da Lei 11.196/05, também conhecida como Lei do Bem, nas indústrias que 

lidam com investimento em P&D, com enfoque na Indústria da Engenharia Clínica, 

que trata, de forma bem genérica, da gestão do parque tecnológico de Institutos de 

Pesquisa, Fundações, Universidades, Laboratórios Centrais de Saúde Pública, 

Hemocentros e demais órgãos públicos ou empresas privadas onde podem ser 

encontrados equipamentos clínicos. Essa gestão significa acompanhar todo o 

histórico de cada equipamento, bem como fazer a manutenção, seja ela preventiva 

ou corretiva, a calibração e a qualificação, dependendo do equipamento e de seu 

grau de complexidade, facilitando e agilizando o trabalho de cientistas, médicos 

bioquímicos, pessoas que precisam desburocratizar suas tarefas face ao curto 

espaço de tempo que têm para executarem um bom trabalho. Este trabalho é de 

suma importância acadêmica devido à escassez literária sobre a gestão de 

equipamentos clínicos, bem como sobre as vantagens da Lei do Bem, possibilitando 

à sociedade usufruir ao máximo das regalias proporcionadas por essa lei federal que 

incentiva e estimula a criação de novos conceitos, inovações tecnológicas que 

fazem mudar para melhor o futuro do nosso país, seja através de melhorias no modo 

de se produzir um bem ou até a forma como se pode evitar que uma experiência 

científica seja abortada por conta de um descuido laboratorial. 

 

Palavras-chave: Lei do Bem, Engenharia Clínica, Inovações Tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This thesis aims to analyze the positive economic impacts of the Law 11.196, 

also known as the Good Law, in industries that deal with investment in R&D, focusing 

on Industry Engineering Clinic, which is so very general, the management of the park 

technological Research Institutes, Foundations, Universities, Central Public Health 

Laboratories, blood centers and other public agencies or private companies where 

they can be found clinical equipment. This management means tracking the entire 

history of each device, as well as to maintain, whether preventive or corrective, 

calibration and qualification, depending on the equipment and its complexity, 

facilitating and streamlining the work of scientists, physicians, biochemists, people 

tasks that need to reduce bureaucracy over the short time we have to perform a good 

job. This work is of paramount importance due to academic literary scarcity on the 

management of clinical equipment, as well as the advantages of the Good Law, 

enabling the company make the most of the benefits provided by this federal law that 

encourages and stimulates the creation of new concepts technological innovations 

that are changing for the better future of our country, either through improvements in 

order to produce a good or even how you can prevent a scientific experiment is 

aborted due to an oversight laboratory. 

 

Keywords: Good Law, Clinical Engineering, Technological Innovations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil, para alguns analistas, nunca esteve tão bem em relação à sua 

situação econômica e inserção internacional. De “país do futuro”, o país passou a 

“país do presente”, apresentando ótimos resultados em indicadores como emprego e 

renda, mas ainda está distante de apresentar um quadro favorável quando o assunto 

é investimento em educação maciça e de qualidade. 

 

Comparado às maiores economias do mundo, o Brasil ainda não 

incorporou a grande parte da produção às tendências da economia do 

conhecimento. Estamos vivenciando a terceira revolução industrial, também 

denominada de revolução tecnocientífica, onde a indústria lidera os setores da 

economia. Um dos pilares dessa nova revolução é a incorporação de grandes 

aportes tecnológicos a novos produtos e serviços oferecidos à população por meio 

da inovação, pela qual há integração entre ciência e produção, envolvendo áreas 

como automação, robótica e engenharia genética. 

 

Contudo a visão positiva das recentes melhorias na economia não é 

unânime, pois, para os que não concordam o problema é que a participação do setor 

industrial no Produto Interno Bruto (PIB) nacional vem caindo vertiginosamente.  

 

 

Há o fraco desempenho da economia internacional. Mas a diferença nas variações mostra que 

o Brasil está perdendo fatia de mercado", diz Welber Barral, ex-secretário de comércio exterior. 

Para alguns países, como China, por exemplo, a evolução pode ser explicada pela alta de 

preços e demanda de commodities, os principais produtos que o Brasil exporta para o país 

asiático. "Para os Estados Unidos há a representatividade do petróleo. E para os 

manufaturados, há a falta de competitividade da indústria brasileira para exportar. Mas de 

qualquer forma, em todos esses casos, o Brasil está perdendo mercado. (WATANAB, 2013)1 

 

Embora se examinado com cuidado, tais informações podem assumir 

outro olhar menos dramático conforme a Agência Brasil (2013). 

 

                                                 
1 A referência obtida em site sem página informada 
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Ainda que as exportações brasileiras ainda persistam em seu maior 

volume composta por produtos com fraquíssimo ou nenhum valor agregado como as 

commodities da agricultura e da mineração dominando uma pequena lista de 

produtos de alto ou médio aporte tecnológico.  

 

Além disso, o Brasil tem investido muito pouco na área da ciência e 

tecnologia, apresentando fraco desempenho nos rankings de inovação e de 

competitividade internacionais. Registrando, inclusive, tendência de queda em 

alguns deles. 

 

Particularmente, neste trabalho, serão apresentados meios para que a 

indústria passe a ascender e se destacar através da Lei Federal 11.196 de 21 de 

novembro de 2005, sancionada pelo então Ex-Presidente da República Luiz Inácio 

Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União em 22 de novembro do mesmo 

ano. 

As empresas que desenvolvem projetos e pesquisas em P&D são 

incentivadas pela Lei Federal 11.196, de 2005, também conhecida como Lei do 

Bem, a qual estimula o surgimento de inovações tecnológicas tão necessárias ao 

desenvolvimento econômico deste e de outros países. 

 

Acontece que não são todas as empresas que podem usufruir dos 

benefícios dessa lei, ficando restrita apenas àquelas que estão sob o regime de 

lucro real, ou seja, apenas 8% de toda a base industrial. As empresas que estão sob 

o regime de lucro presumido e lucro simples até querem participar dos instrumentos, 

mas não são contempladas por não estarem alinhadas com as regras da Lei do 

Bem. 

 

No Brasil, o importante papel governamental de se estimular a criação de 

novos produtos tecnológicos, oriundos da inovação, ainda é muito fraco quando 

comparado a países como Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Itália, Israel, 

Espanha, Coréia do Sul e China só para citá-los como exemplos. 

 

A concorrência acirrada que ocorre entre países nesse mundo globalizado 

capitalista, envolto em sérias crises financeiras e repleto de constantes e brutais 
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mudanças, principalmente na área da tecnologia, exige forte empenho dos governos 

no sentido de se ampliar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Dessa 

forma, seria um bom começo para o Brasil aumentar, de forma maciça, o percentual 

a ser investido em educação de base, para formar uma população economicamente 

ativa capacitada para encarar as mais diversas áreas do conhecimento, 

principalmente aquelas que vão agregar valores e originar novas tecnologias. 

 

É de extrema importância que o número de patentes, que ainda é muito 

ínfimo com relação aos apresentados pelos países desenvolvidos, cresça 

significativamente em nosso país, a fim de se recuperar o tempo perdido, mas para 

isso é que se faz necessário o investimento em educação em todos os níveis, tanto 

na base quanto na formação de novos técnicos, cientistas, grupos de pesquisa. 

 

A quantidade de artigos publicados por pesquisadores brasileiros aumentou 

para cerca de 1,5% dos divulgados pelas principais revistas do mundo, mas 
é reduzido o número de patentes de inovações tecnológicas e industriais. 
Essa é a conclusão de trabalho realizado pela pesquisadora gaúcha Marli 
Ritter dos Santos. (SENADO FEDERAL, 2005)2 

 

 

Gráfico 1 – Pedidos de patentes registrados em cada escritório nacional, 
por inventores residentes. 

 
Fonte: 2012 PCT Yearly Review, editado pela Organização Mundial de Propriedade 

Intelectual (WIPO). 

                                                 
2 Informação obtida no site do Senado Federal sem página informada 
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Gráfico 2 – Países que mais pedem registros de patentes no mundo. 

 
Fonte: 2012 PCT Yearly Review, editado pela Organização Mundial de Propriedade 
Intelectual (WIPO) 

 

Os gráficos 1 e 2 ilustram bem a posição brasileira com relação à 

demanda de patentes requeridas pelo sistema PCT (Tratado de Cooperação de 

Patentes) em 2011. Os Estados Unidos são responsáveis por mais de um terço dos 

pedidos de registros de patentes no planeta. 

 

O governo brasileiro, ainda que timidamente, tem se empenhado em 

estimular a inovação como meio de se livrar da dependência tecnológica 

estrangeira. Exemplo disso, temos empresas como a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), que tem obtido excelentes resultados e que 

tem trabalhado fortemente no intuito de tornar mais eficiente o modo de se cultivar 

produtos agropecuários, fazendo do Brasil um dos países mais competitivos nesse 

ramo e a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (EMBRAER), empresa 

conceituada mundialmente pela tecnologia aplicada em suas aeronaves. Empresas 

que prezam pelo alto valor agregado de seus produtos. 

 

Empresas que prestam serviço de Engenharia Clínica também não ficam 

de fora quando o assunto é investimento em P&D. Avanços tecnológicos resultantes 

de tais investimentos podem ser verificados, por exemplo, na empresa Alscience 

Engenharia e Metrologia, localizada no Estado do Ceará, que vem se destacando e 
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cativando novos clientes e que conseguiu vencer as barreiras impostas pelo 

mercado nacional ainda um pouco atrasado, de altas taxas de juros, inflação alta, 

carga tributária em níveis estratosféricos, infraestrutura de país de terceiro mundo, 

sem contar essa pomposa corrupção que assola o povo brasileiro. 

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a Lei do Bem em seus aspectos 

financeiros e econômicos, expondo-a por meio desta pesquisa aos  empresários que 

queiram otimizar sua produtividade através dos incentivos fiscais oriundos dessa lei, 

permitindo, assim, uma consequente melhoria nas condições de competitividade. 

 

1.1.2 Objetivo Específico 

 

O objetivo específico foi facilitar o entendimento da aplicação dessa lei 

nas indústrias que estão regidas pelo regime de lucro real e dedicam esforços à 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 

 

Ao abordar este tema fica evidente a sua importância, pois, a Lei do Bem 

é pouco difundida entre a classe empresária e a populacional de forma geral, o que 

estabelece um desconfortável e complicado hiato entre o que se pretende ser 

alcançado com essa lei por parte do governo e o que se pode ter colocado há anos, 

de positivo, para a sociedade. 

 

O tempo está sendo consumido rapidamente nesse mundo em que a 

velocidade é um parâmetro bastante importante a se ter como aliado econômico. À 

primeira vista tem-se a impressão que muito tempo deve ter-se perdido com a não 

utilização maciça dessa Lei de enorme valor macroeconômico, pois, seus resultados 

incidem diretamente sobre o PIB de nosso país. Vale a pena ainda considerar que 

ao investir pesado na adoção de regras e leis que beneficiem e estimulem a 

produção industrial em nosso país não só as empresas se beneficiam, mas também 

o Brasil.  
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Considerando que o Brasil está precisando de um choque cultural capaz 

de fazer aumentar drasticamente a produtividade industrial e que a Lei do Bem está 

operacionalmente disponível para o empresariado inovador cabe a seguinte questão 

de pesquisa: por que a Lei de nº 11.196 de 21 de novembro de 2005. (Lei do Bem) 

apesar de sua importância e especificidade é tão pouco conhecida no meio 

empresarial?  

 

Deixar em segundo plano esta Lei parece ser como jogar fora todo um 

arsenal de ideias, pensamentos em prol de uma melhor e mais competitiva indústria 

para nosso país. A questão aqui tematizada deveria ser prioritária por parte do 

governo brasileiro, tendo em suas bases uma firme posição de estimular o 

desenvolvimento de novos produtos ou serviços capazes de gerar uma nação 

realmente competitiva e de primeiro mundo. Isso é desenvolvimento! 

 

Os empresários que lidam com projetos em pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) não deveriam estar alheios a este tipo de instrumento tão importante para 

suas empresas, devendo assim buscar mais informações acerca da Lei do Bem, se 

informar mais, se inteirar de todos os detalhes, pois pesquisa é cara e difícil. Estes 

detalhes é que farão a diferença na hora de competir aqui dentro e lá fora. 

 

Os caminhos estão traçados, os primeiros passos foram dados e não nos 

resta outra opção senão corrermos atrás do prejuízo. A Coréia do Sul, até certo 

tempo atrás, estava numa situação de miséria quando comparada a potências 

econômicas daquela época. Esse pequeno e simpático país conseguiu um patamar 

de alto poder econômico em decorrência de enormes investimentos em educação de 

base e vindo a se tornar uma das maiores potências mundiais no que tange a 

industrialização tecnológica e científica de seus produtos. Mas isso só foi 

conseguido com base em muito esforço do governo coreano através de planos que 

priorizavam a ciência e a tecnologia. 

 

A metodologia adotada na presente monografia consistiu de levantamento 

bibliográfico sobre os temas centrais desta pesquisa e na interpretação da Lei do 

Bem e documentos correlatos. Trata-se, pois de uma pesquisa de natureza 
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qualitativa baseada em análise documental. Além disto, realizou-se um estudo de 

caso baseado em entrevista com um empresário do setor de engenharia que faz a 

gestão de equipamentos clínicos com experiência em inovação e que não tem se 

beneficiado da Lei do Bem.  

 

A presente monografia está estruturada em capítulos sendo o primeiro a 

introdução o segundo discorrendo sobre inovação. O terceiro capítulo será uma 

interpretação do que a Lei do Bem estabelece para empresas com projetos 

inovadores. No quarto capítulo um estudo comparativo assumindo valores 

hipotéticos em que são calculadas obrigações prevendo lucro Presumido e, em outra 

situação, com base nestes mesmos dados, como se a empresa optasse por Lucro 

Real e se beneficiasse da lei do Bem. 
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2. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO BRASIL E NO MUNDO 

 

 

Entende-se por inovação tecnológica toda a tecnologia que, ao ser 

processada por uma firma, gera serviço ou bem que chega ao consumidor final. 

Enquanto a tecnologia não for colocada à disposição da sociedade, não é inovação. 

Desta forma, o caminho para a inovação depende de uma empresa que faça a ponte 

entre as novas ideias e a oferta para a população. 

 
A inovação é o instrumento específico dos empreendedores, o processo 
pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um 
negócio diferente ou um serviço diferente. 

(DRUCKER, 1987) 

 
Na revista Em Discussão editada pelo do Senado Federal à menção a 

este pensamento de Adam Smith (1776), pai da economia moderna, já observava 

que as principais fontes de inovação eram “os homens que trabalhavam com as 

máquinas e que descobriam maneiras engenhosas de melhorá-las, bem como os 

fabricantes de máquinas que desenvolviam melhoramentos em seus produtos”. 

 

Uma pesquisa básica, geralmente feita nas universidades, através das 

incubadoras, é onde tudo se inicia. Depois vem o desenvolvimento da tecnologia, 

que é a pesquisa aplicada. Então, vem a prova de conceito, ou seja, um modelo 

para teste do mecanismo. Somente aí é que se tem ideia se aquela tecnologia vai 

ser produzida em escala de demonstração, para, então, chegar à escala de 

mercado. 

 

Ainda na revista Em Discussão editada pelo do Senado Federal há a 

reprodução de uma frase de Álvaro Prata3 em 2012 na qual afirma que a “Ciência é 

o conhecimento; tecnologia é o fazer; inovação é o mudar; empreender é 

materializar e realizar. Para inovar, devemos conhecer, mas, mais do que isso, é 

preciso que tenhamos a confiança de que podemos mudar”,  

 

                                                 
3 Secretário Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTI.  
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A indústria tem papel de grande importância nesse processo por dominar 

detalhes de mercado, técnicas de produção e ter habilidade para reconhecer e pesar 

riscos comerciais e técnicos. 

 

Como se pode notar, para que o Brasil tenha uma maior fatia do mercado 

da inovação, no mundo, é preciso que sejam realizados intensos e contínuos 

investimentos em pesquisas científicas. Dessa forma, o país deixaria de ser mero 

consumidor de produtos industrializados e exportador de commodities. 

 

É de grande valia que os governos invistam intensamente em pesquisas 

científicas, pois isto é o que determinará, no futuro, se estes países serão 

tecnologicamente superiores a outros. Investimento que traz grandes resultados e 

que consolida a economia destes países no mercado atual que vive em constantes 

mudanças. Com isso, podem ser gerados bens e serviços com grande valor 

agregado, deixando esses países em melhor situação para competirem 

externamente na chamada economia do conhecimento. 

 

Os poderes Executivo e Legislativo brasileiros estão constantemente 

debatendo sobre esse assunto, que consideram ser um dos pilares mais importantes 

para fazer o país continuar crescendo economicamente, tornando mais robusto e 

competitivo o setor industrial, minimizando a dependência por produtos e serviços 

estrangeiros. 

 

Em 2012, foi lançado, pelo governo federal, a Estratégia Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI), programa este que deverá estar em 

atividade de 2012 a 2015, enfatizando-se a necessidade de “incorporar 

conhecimento científico ao processo produtivo”. Caminhando na mesma direção, o 

Senado, através da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 

Informática (CCT), realizou, em junho do mesmo ano, o seminário intitulado 

Caminhos para a Inovação, em que tem avaliado, juntamente com “expertises” da 

ciência nacional, os programas de governo e a capacidade nacional de serem 

criadas novas ideias e produtos para o mercado mundial. 
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Há de se preocupar enormemente, pois o Brasil oferece um pequeno 

número de produtos com alto teor tecnológico agregado, com exceção de alguns, 

como os aviões da Embraer, por exemplo, ou ainda pesquisas da EMBRAPA. 

Quarenta e oito por cento (48%), ou seja, quase metade do total das exportações 

nacionais se concentra em extração mineral, agropecuária, madeira, petróleo e gás, 

como se pode observar no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3 – Comparativo da participação das commodities nas 
exportações de alguns países, incluindo o Brasil. 

 
Fonte: BNDES, Visão de Desenvolvimento, nº 36, 2007. 

 

Como se pode notar, são bens com baixo ou nenhum valor agregado, 

sendo alguns deles recursos naturais que se tornam escassos por meio das formas 

indiscriminadas de como são explorados e da falta de controle e fiscalização por 

parte do governo. 

 

 O interessante é que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), 

por meio do seu Balanço das Atividades Estruturantes de 2011, defende que o 

cenário mundial seguirá favorável às exportações de commodities, mantendo a alta 

rentabilidade relativa desses produtos frente aos produtos industrializados. Dessa 

forma, os produtos primários tendem a seguir dominando a pauta de exportações do 

Brasil por bastante tempo ainda. 
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Muito arriscado para o país, segundo o MCTI, é a consequente 

acomodação a essa condição de grande produtor e exportador de produtos 

primários, que momentaneamente traz divisas e desenvolvimento, desviando a 

atenção da importância de investir em inovação, ciência e tecnologia. No longo 

prazo, o resultado seria um aumento cada vez maior da vulnerabilidade do país 

frente à flutuação dos preços internacionais das commodities, e uma dependência 

cada vez maior de se importar produtos de alto valor agregado, com forte impacto 

sobre o PIB. 

 

Dois países são exemplos do que pode dar errado quando um país se 

acomoda com a rentabilidade de produtos primários e trata de deixar o setor 

industrial em segundo plano quando o assunto é investir em inovação: México e 

Holanda. O primeiro tem se mostrado mero montador de produtos de alta 

complexidade tecnológica, enquanto o segundo sofreu, na década de 1960, a 

chamada “doença holandesa”: beneficiando-se do boom dos preços do gás, o que 

fez aumentar enormemente as receitas oriundas da exportação, a Holanda deixou 

de investir no setor fabril, que veio a sofrer uma perda dramática de competitividade. 

 

Enquanto isso, as grandes economias mundiais, como os Estados 

Unidos, França, Alemanha, Itália, Espanha, Japão, China e Coréia do Sul ampliam 

intensamente a utilização, na indústria, de importantes avanços que se originam da 

ciência, especialmente nas áreas de informática e automação em que o Brasil 

continua como mero consumidor. 

 

Um dos indicadores utilizados para aferir o desempenho de um país no 

quesito inovação é o ranking da escola de negócios IMD Foundation Board (World 

Competitiveness Yearbook). Segundo a edição de 2012, o Brasil ocupava o 46º 

(quadragésimo sexto) lugar, ficando atrás de Hong Kong, Estados Unidos, Suíça, 

Cingapura, Suécia, China, Chile, Índia, México, Peru, Malásia e Irlanda, como se 

pode observar no quadro seguinte: 
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Quadro 1 - Ranking que mede o desempenho dos países que mais 

investem em inovação. 

 

*entre 144 países 
**entre 59 países 

Fontes: IMD World Competitiveness Yearbook (WCY) 2012. 

World Economic Forum (WEF) Global Competitiveness Report 2012-2013. 
 

Apesar de estar como sexta economia mundial, na frente até mesmo da 

Itália, o Brasil ainda padece quando o assunto é inovação tecnológica. Está mais do 

que na hora de acelerar, continuar avançando e recuperar o tempo que se perdeu. 

Países emergentes que apresentavam tímido rendimento no que tange à inovação 

tecnológica, como Coréia do Sul, com pesados investimentos em P&D conseguiram 

se destacar entre os maiores exportadores de alta tecnologia no mundo, mas isso 

não foi de graça. Esses países já vêm investindo alto, planejando e executando 
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ações, concentrando suas energias em programas governamentais eficientes no que 

confere à ciência e tecnologia, desde meados da década de 1960. Vejamos, abaixo, 

o gráfico 4: 

 

Gráfico 4 – Maiores Exportadores de Alta Tecnologia no Mundo. 

 
Fonte: Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, 2012. 

 

Analisando-se o gráfico dois, conclui-se que os países asiáticos, onde a 

população é conhecida por ser uma das mais disciplinadas do planeta, têm se 

destacado como maiores exportadores de produtos carregados de massa 

tecnológica. Foi com muito planejamento que estes orientais deram um grande salto 

em suas economias e estão no topo da cadeia tecnológica juntamente com outras 

potências ocidentais, à custa de muita seriedade, pautados pela observação, do 

querer conhecer cada vez mais, do querer entrar para esse seleto grupo. 

 

A tecnologia reversa4 foi a estratégia adotada por alguns países em 

processo de afirmação tecnológica. Tais países a priori, não detinham ainda domínio 

suficiente de como se fabricar equipamentos que exigissem certo grau de 

conhecimento em elétrica, refrigeração ou eletrônica, ou seja, para eles tudo era 

                                                 
4 Expressão utilizada na definição de inversão de sentido no processo produtivo. Por esta inversão 
inicia-se pelo produto alienado e, a partir deste, por meio de reciclagem se recupera parte do valor 

até então desperdiçado e com forte impacto ambiental.  
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novo. Esta estratégia, bastante utilizada, inicialmente, pelos japoneses, consistiu, na 

prática, em se desmontar determinado produto, tendo o cuidado de se observar o 

porquê de cada peça estar ali, qual o papel de cada uma para que este produto 

venha a funcionar corretamente. Desmontando e montando novamente e tentando 

copiar tal e qual ou aprimorar, minimizando os custos e tamanhos de novos 

produtos, compactando-os, com referência nos originais. 

 

Na contramão, o Brasil tem dispensado bastante tempo com a chamada 

“reprimarização” da pauta de exportações. No gráfico 5, nota-se que entre os anos 

de 2000 e 2010 a venda de produtos primários vem aumentando paulatinamente em 

detrimento da queda de produtos de alta bagagem tecnológica vendida ao exterior: 

 

Gráfico 5 – Índices de produtos brasileiros exportados. 

 
Fonte: A Primarização da Pauta de Exportações no Brasil: ainda um dilema, 

Fernanda De Negri e Gustavo Varela Alvarenga, IPEA, 2010. 
 

Inovação tecnológica deveria ser bem mais perseguida pelos governantes 

brasileiros, cabendo a estes enfrentar com muita intensidade os descasos do 

passado com relação à qualidade na educação, tão carente e desprovida de 

maciços investimentos necessários ao crescimento e consequente desenvolvimento 

econômico, pois se trata de um importante fator na composição do poder no 
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mercado concorrencial global. Essa inovação não se apresenta somente em bens, 

mas também em serviços, no aprimoramento de processos produtivos ou na forma 

como se produz determinado bem. 

 

Mais importante ainda é se proteger através do registro de patentes, que 

serve tanto como indicador utilizado para medir o nível de inovação de um país 

como também para que não haja apropriação indevida por parte de outros agentes 

econômicos como concorrentes internos e externos. 

 

E o Brasil detém pouquíssimas patentes em relação a outros países 

desenvolvidos, verificando-se, desta forma, a imediata necessidade de mudanças na 

política industrial brasileira. Uma delas é aumentar o percentual de gastos anuais 

com P&D, que gira, atualmente, em torno de 1% em relação ao Produto Interno 

Bruto (PIB), enquanto que os países da OCDE – Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico - gastam, em média, 2,3%. Outra é tentar reduzir os 

obstáculos ferrenhos da burocracia, que consome bastante tempo do empresário 

brasileiro e o Custo Brasil, que corresponde aos custos ou despesas que incidem 

direta ou indiretamente sobre a produção, tornando mais difícil para o exportador 

colocar seus produtos no mercado internacional ou competir com os importados no 

Brasil. 

 

Enfatizando que a precária infraestrutura brasileira colabora com a 

lentidão do processo desenvolvimentista e é também outro fator que torna o Brasil 

menos competitivo na esfera mundial. 

 

No Brasil, não se tem muitos laboratórios munidos dos mais avançados 

equipamentos de pesquisa, sem contar o baixo número de mestres e doutores nas 

faculdades e institutos de pesquisa, apesar de que a situação vem mudando nestes 

últimos 25 anos, onde as universidades têm formado sete vezes mais mestres e 

doutores. Em contrapartida o número de doutores formados cresce menos que o de 

mestres como mostrado no gráfico 6: 
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Gráfico 6 – Quantidade de Mestres, Doutores e Grupos de Pesquisa no 

Brasil, entre os anos de 1987 e 2010. 

 
Fonte: Ministério da Educação e Cultura, 2012. 

 

As inovações, totais ou parciais, oriundas ou não de algo já criado 

anteriormente, devem ser especialmente tratadas como patrimônio nacional. O 

Brasil tem um povo criativo, curioso, observador, que gosta de inovar, mas falta um 

direcionamento para o estímulo ao invés da burocracia que dificulta as ações de 

pesquisar, patentear novos produtos. Por vezes uma legislação anacrônica, 

representada por uma burocracia, tem sido o “calcanhar de Aquiles” para os 

pesquisadores e cientistas, pois estes, às vezes, passam anos projetando, 

pensando, desenvolvendo, gastando tempo para, ao final, encontrarem entraves, 

barreiras que não são nada agradáveis e acabam por desestimular o registro das 

patentes. 

 

Enquanto aqui no Brasil não é dado o devido respeito à pesquisa, em 

outros países, como os Estados Unidos, é fácil, rápido, estimulante até, o processo 

de inovação, pois não existe, de forma tão acentuada, essa temível burocracia. 

Inclusive, é fácil encontrar estrangeiros se apropriando de inovações brasileiras e 

ganhando muito dinheiro com isso após conseguirem com muita facilidade, lá fora, 

patentear esses produtos. 
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Nos países desenvolvidos, em média, 75% dos investimentos em P&D 

para o surgimento de inovações tecnológicas são provenientes de capital privado, 

enquanto que no Brasil esse percentual é de um pouco menos de 50%, ficando o 

restante a cargo do capital público. Vejamos a ilustração seguinte que mostra bem 

isso: 

 

Figura 1 – Percentual gasto em P&D no mundo. 

 
Fontes: Teixeira (2012)5. 

 

Apesar de todos esses dados desanimadores mencionados até aqui e de 

todas as dificuldades enfrentadas, o Brasil vem se mostrando disposto a superar 

este quadro e se posicionar dentre as maiores nações que formam a economia do 

conhecimento no cenário mundial quando o assunto é inovação. O número de 

universidades públicas federais cresceu, conforme ilustra a figura 3, e tem previsão 

de continuar crescendo até 2014, as publicações científicas e as pesquisas também 

tiveram seus números aumentados. 

 

                                                 
5 ) Rodrigo de Araújo Teixeira (seminário Caminhos para a Inovação); Confederação Nacional da 
Indústria com Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); e 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
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Com o intuito de incentivar a produção tecnológica e científica, o governo 

brasileiro se arma de planos para expandir a cadeia de ensino superior em todas as 

regiões do país, como se pode observar na figura seguinte: 

 

Figura 2 – Número de universidades federais deve crescer até 2014. 

 
Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2012. 

 

A expansão dessa rede de ensino superior é notável, mas o importante a 

se observar é que os investimentos em educação não podem parar de crescer, pelo 

contrário, devem aumentar constante para que mais jovens saiam dos bancos das 

universidades para o mercado de trabalho com o propósito da inovação. A 

conjuntura mundial de crise econômica faz elevar ainda mais a capacidade de serem 

desenvolvidos novos aparatos tecnológicos, cada vez mais sofisticados, e o Brasil 

não pode ficar alheio a todas essas mudanças.  

 

Só a título de curiosidade, podemos observar o quadro 2, que aponta, 

segundo pesquisa realizada pelo governo britânico, as empresas privadas que mais 

investem em P&D no mundo: 

 

 



31 
 

Quadro 2 – Os maiores investidores mundiais em pesquisa e 

desenvolvimento*. 

 
Fonte: The 2010 R&D Scoreboard, Department for Business, Innovation & Skills. 

 

Essas empresas devem ter incentivos bastante contundentes, por parte 

dos governos de seus respectivos países, para investirem alto em inovação. E é 

nessa direção que se enquadra a Lei do Bem, que vem propor aos empreendedores 

brasileiros melhores condições para a criação de novos produtos de alto valor 

agregado e que muito elevarão o nível tecnológico do setor industrial. 
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3. INCENTIVOS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO BRASIL: A LEI DO BEM 

 

A Lei do Bem é bem abrangente, rica de detalhes, e consta de dezessete 

capítulos, cada qual com suas especificidades e atribuições, contemplando os mais 

diversos ramos de atividade econômica que, de uma forma ou de outra, estão 

inseridos no universo da tecnologia e da inovação. Estes capítulos estão dispostos 

conforme o quadro 3: 

 

Quadro 3 – Capítulos da Lei Federal Brasileira nº 11.196 

CAPÍTULO DENOMINAÇÃO 

CAPÍTULO I 
DO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO PARA A PLATAFORMA DE EXPORTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – REPES. 

CAPÍTULO II 
DO REGIME ESPECIAL DE AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL PARA EMPRESAS 

EXPORTADORAS – RECAP. 

CAPÍTULO III DOS INCENTIVOS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. 

CAPÍTULO IV DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. 

CAPÍTULO V 
DOS INCENTIVOS ÀS MICRORREGIÕES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DAS EXTINTAS SUDENE E 
SUDAM. 

CAPÍTULO VI 
DO SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS 

MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES. 

CAPÍTULO VII 
DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O 

LUCRO LÍQUIDO – CSLL. 

CAPÍTULO VIII DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – IRPF. 

CAPÍTULO IX DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS. 

CAPÍTULO X DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. 

CAPÍTULO XI DOS PRAZOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES. 

CAPÍTULO XII 

DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO CONSTITUÍDOS POR ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR E POR SOCIEDADES SEGURADORAS E DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO 
PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA. 

CAPÍTULO XIII 
DA TRIBUTAÇÃO DE PLANOS DE BENEFÍCIO, SEGUROS E FUNDOS DE INVESTIMENTO DE 

CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. 

CAPÍTULO XIV DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS MUNICÍPIOS. 

CAPÍTULO XV 
DA DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA DA BOVINOCULTURA (OS ARTIGOS DESTE CAPÍTULO FORAM 

VETADOS). 

CAPÍTULO XVI DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO XVII DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fonte: Senado Federal do Brasil 

 



33 
 

Presume-se facilmente o conteúdo de cada capítulo da Lei do Bem a 

partir de seus títulos. O interessante é descobrir que da época que foi criada, em 

2005, até hoje, a Lei do Bem tem promovido resultados bastante satisfatórios. 

 

Um destes resultados positivos é a drástica redução de preços de 

produtos como desktops, notebooks, tablets que eram inacessíveis às classes 

econômicas mais baixas e hoje se tornaram mais acessíveis e populares. 

 

O claro exemplo disso é o notebook, que desde a implantação da Lei do 

Bem está tendo constantes reduções de preços. Com base no Artigo 28 e em seu 

item II, do Capítulo IV denominado DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL, da Lei 

do Bem, tem-se o seguinte conteúdo: 

 

Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e 

da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo (Vide Decreto 
nº 4.542, de 2002) (...) de máquinas automáticas para processamento de 
dados, digitais, portáteis, de peso inferior a 3,5Kg (três quilos e meio), com 

tela (écran) de área superior a 140cm² (cento e quarenta centímetros 
quadrados), classificadas nos códigos 8471.30.12, 8471.30.19 ou 
8471.30.90 da Tipi, produzidas no País conforme processo produtivo básico 

estabelecido pelo Poder Executivo.” (Redação dada pela Lei nº 12.715, de 
2012) 

 

Essas reduções podem não ser altas o suficiente para deixar os preços 

desses produtos tão baixos quanto os praticados em lojas americanas, mas a 

aquisição destes fica mais acessível, propiciando, como legado, um enorme salto na 

busca por conhecimento, onde é promovida a inclusão social, fazendo com que a 

população possa desfrutar da tecnologia com o intuito de se aguçar cada vez mais a 

criatividade, que é o primeiro passo para quem pensa em inovação, além de se ter o 

notebook, por ser portátil e de fácil manuseio, como excelente ferramenta para o 

desenvolvimento de pesquisas ou estudos em locais onde não fica viável instalar um 

desktop, por exemplo. 

 

Ainda sobre o legado da Lei do Bem, para a economia do país, são 

gerados emprego e renda e o governo brasileiro se beneficia com o aumento em 

suas receitas, pois as vendas aumentarão significativamente em decorrência da 

diminuição dos preços e aqueles consumidores que antes compravam diretamente 
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do exterior ou por canais não oficiais passarão a consumir oficialmente aqui no 

Brasil. 

 

Embora abrangente, essa Lei Federal de nº 11.196 de 2005, 

contemplando apenas empresas sob regime de lucro real, ou seja, 8%, em média, 

da base industrial,  impede a participação das demais indústrias brasileiras que 

poderiam estar se utilizando dos incentivos ou benefícios proporcionados pela Lei do 

Bem como fonte estimuladora para o investimento mais arrojado em inovação 

tecnológica. É uma restrição que leva ao desencontro do que se espera de países 

considerados em desenvolvimento; a Lei do Bem deveria ser ampliada 

contemplando indústrias que estão também sob o regime de lucro presumido e lucro 

simples, que estão tendo que se submeter aos altos custos proporcionados pela 

falta de incentivos fiscais na lógica da necessidade de se investir maciçamente na 

geração de novos bens ou serviços. 

 

Segundo Rodrigo de Araújo Teixeira (2012), que representa a 

Confederação Nacional da Indústria nos debates promovidos pelo Senado Federal, 

O MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – tem proposto, juntamente 

com a Mobilização Empresarial pela Inovação, que sejam ampliados os benefícios 

para outras empresas que pensam em investir em inovação tecnológica e que têm 

condições de participar de licitações que tenham subvenção econômica. 

 

Apesar de contemplar, legalmente, esse percentual de apenas oito por 

cento de indústrias com lucro real, somente uma pequena parte dessas empresas se 

utilizam da Lei do Bem. Para se ter uma dimensão desse fato, em 2010, de um total 

de 150 mil empresas que poderiam estar se beneficiando com essa lei, somente 639 

empresas se articularam para aproveitar os benefícios, ou seja, apenas 0,426% para 

ser mais exato, segundo dados do MCTI. 

 

Analisando-se o gráfico seguinte, pode-se concluir que entre os anos de 

2006 e 2010, houve um aumento considerável, por parte das empresas, em 

investimento em P&D, com base na lei, enquanto que os incentivos fiscais para 

custeio desses investimentos não têm aumentado na mesma proporção (em 2010 a 

proporção foi, em média, de 5 para 1, e, em 2008, foi ainda pior, de 5,5 para 1). Vale 



35 
 

ressaltar que o número de empresas que buscam se beneficiar da lei vem 

aumentando. Ainda conforme mostra o gráfico 7, entre os anos de 2006 e 2007, 

esse aumento foi, em média, de 57%, em 2008 de 34,7% e em 2009 e 2010 verifica-

se uma certa estabilidade na ordem de 15,15%. É um aumento inexpressivo frente 

ao volume de empresas que estão aptas a usufruir dos benefícios da Lei do Bem. 

 

Gráfico 7 – Incentivos fiscais versus investimentos das empresas em P&D 
com base na Lei do Bem. 

 
Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI 

  

Há que se notar ainda um aumento considerável nos gastos com P&D por 

parte do governo que, entre os anos de 2006 e 2010, investiu cerca de R$ 5,8 

bilhões (cinco bilhões, oitocentos e seis milhões de reais para ser mais preciso), 

valor este referente às renúncias fiscais oriundas das leis de incentivo ao processo 

inovativo. 

 

Alguns fatores interferem negativamente para que a Lei do Bem não seja 

tão utilizada como deveria pelos empreendedores. Um destes empecilhos é cultural 

tratando-se do pressuposto de que os empresários brasileiros não têm noção de que 

arriscar, investindo em pesquisa e desenvolvimento, faz parte do processo inovativo 

de suas empresas. Outro fator recai sobre o fato de que essas leis de estímulo à 

inovação tecnológica não são tão bem difundidas ou divulgadas como deveriam. 
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Há que se investir pesadamente, mesmo sabendo que os riscos são 

inerentes, em inovação tecnológica para que não continuemos a importar tecnologia.  

 

Na revista Em Discussão do Senado Federa, o economista Luiz Antônio 

Elias, secretário executivo do MCTI, observa que setenta e um por cento do 

conhecimento brasileiro está sendo gerado via importação de máquinas e 

equipamentos e não pela produção do conhecimento científico com base interna.  

 

Ainda nesta revista tem-se o depoimento de MIGUEL NICOLELIS, 

eminente neurocientista, que afirma haver necessidade urgente da criação de 

legislação que resolva a insegurança jurídica que se estende aos doadores privados 

e órgão de pesquisa agravada pela falta de uma desoneração fiscal nesta atividade. 

 

A propósito, Glaucius Oliva, presidente do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), contribui com a seguinte 

colocação: “Há uma série de amarras que a nossa concepção do que é público, e 

que nunca pode ser apropriado por alguém privado, não alcança. É uma visão muito 

curta. Na verdade, isso é investimento. Quando fazemos uma patente e ela é 

apropriada por uma empresa, vai gerar emprego, renda, divisas, riqueza, imposto, 

voltar para o governo e para os cidadãos. Precisamos perder um pouco dessa 

amarra de que o público e o privado são antagônicos, opostos”. 

 

Como foi anteriormente mencionado, este trabalho aborda, com maior 

ênfase, o capítulo 3 da Lei do Bem, que trata “dos incentivos à inovação 

tecnológica”, com enfoque na Indústria da Engenharia Clínica. 

 

É fato que todo o conteúdo da Lei do Bem deve ser apreciado pelos 

empresários, que buscam facilidades para gerirem com maior robustez seus 

negócios. Entretanto, devem ser estudados com mais detalhes somente os pontos 

de interesse para cada segmento ou ramo de atividade da economia a qual 

pertencem. Neste caso, em especial, serão analisados os pontos que possam 

beneficiar a indústria da engenharia clínica. 
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Operacionalmente, de início, para que uma empresa possa se 

beneficiar da Lei do Bem, ela deve ter perfil tributário de lucro real. Existem 

basicamente três perfis tributários que são: Lucro Real (de recolhimento mensal ou 

trimestral), Lucro Presumido e Simples ou “Super Simples”. 

 

Anualmente, o empresário pode optar, após o pagamento da primeira 

parcela (geralmente recolhida em fevereiro de cada ano) referente ao Imposto de 

Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 

(CSLL), por uma dessas modalidades de perfil tributário. É indispensável que seja 

avaliada, com cautela, qual a melhor decisão a tomar, pois servirá para o ano todo. 

A sistemática escolhida não pode ser substituída durante o exercício contábil. 

 

Não cabe aqui entrar em detalhes com relação ao Simples ou “Super 

Simples”, até porque este perfil em nada se encaixa nas prerrogativas da Lei do 

Bem. Basta que se saiba que essa modalidade é exclusiva para micro e pequenas 

empresas. 

 

O Lucro Real Anual, ou de periodicidade de recolhimento mensal, 

corresponde ao regime tributário onde a empresa antecipa mensalmente os tributos, 

baseando-se pelo faturamento de cada mês, onde são aplicados percentuais 

predeterminados de acordo com o enquadramento das atividades, a fim de se obter 

uma estimativa sobre o lucro, sobre a qual recai o IRPJ e a CSLL. Caso seja 

demonstrado, através de balanços ou balancetes mensais, que o lucro real efetivo é 

menor do que aquele estimado ou que a pessoa jurídica está operando com prejuízo 

fiscal, pode-se reduzir ou suspender o recolhimento do IRPJ e da CSLL. Ao final do 

exercício contábil, se for detectado, através de balanço anual, que as antecipações 

pagas foram superiores aos tributos devidos, a empresa ainda corre o risco de ser 

restituída. 

 

O Lucro Real Trimestral, como o próprio nome já diz, se refere ao 

regime onde, trimestralmente, são recolhidos o IRPJ e a CSLL, através de 

resultados contábeis apurados ao final de cada trimestre. Modalidade não 

recomendada para empresas que trabalham com atividades sazonais e é mais 

indicada para empresas com lucros lineares. 
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Optando pelo Lucro Presumido, a empresa deverá contribuir 

trimestralmente com o IRPJ e com a CSLL. A sistemática funciona da seguinte 

forma: a alíquota de cada tributo (15% ou 25% de IRPJ e 9% da CSLL) incide sobre 

as receitas com base em um percentual (dependendo da atividade, esse percentual 

gira em torno de 1,6% a 32% sobre o faturamento) o qual deriva da presunção de 

uma margem de lucro para cada atividade e é predeterminado pela legislação 

tributária vigente, daí a expressão Lucro Presumido. Não são todas as empresas 

que podem optar pelo Lucro Presumido, pois há restrições quanto ao objeto social e 

o faturamento das empresas. Por exemplo, empresas que tiveram receita bruta total, 

no ano-calendário anterior, superior a R$ 48 milhões, não podem optar pelo Lucro 

Presumido. 

 

Essa última modalidade pode ser uma ótima opção para as empresas 

com margem de lucratividade superior à presumida, inclusive pode servir como 

ferramenta de planejamento tributário. Por estarem fora do sistema não cumulativo, 

recolhendo com alíquotas mais baixas, essas empresas optantes pelo Lucro 

Presumido não podem aproveitar os créditos do PIS e da Cofins. 

 

A partir dessas definições aqui dispostas, sabedores das tomadas de 

ações, os administradores empresariais partiriam para a segunda etapa que é 

conhecer mais a fundo a Lei do Bem, o que ela pode propiciar de positivo em caso 

de pretensão por parte da empresa em investir no mundo inovativo. 

 

Com destaque, o artigo 17º (décimo sétimo) resume bem, o que pode ser 

analisado na íntegra, por quem quer que seja (disponível no site do Senado Federal 

e também como anexo neste trabalho), todo o capítulo 3 da Lei do Bem, intitulada 

“Dos Incentivos à Inovação Tecnológica”. Neste artigo é posto que as empresas 

poderão gozar dos seguintes incentivos fiscais: 

 

I - Abatimento, referente à apuração do lucro líquido, de valor 

correspondente à soma das despesas realizadas no ano-calendário exercício atual 

com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação, tecnológica, classificável, 

como dispêndios operacional interna (empresa utilizando infraestrutura e 

pesquisadores próprios), pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
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Jurídica – IRPJ, e com contratos no país com universidades, instituição de pesquisa 

ou inventor, devendo a empresa contratante ficar com a responsabilidade, o risco 

empresarial, a gestão e o controle da utilização dos resultados dos dispêndios 

classificáveis como pagamento; 

 

II - Redução de 50% (cinquenta por cento) do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e 

instrumentos, bem como os acessórios sobressalentes e ferramentas que 

acompanhem esses bens, destinados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico; 

 

III - Depreciação acelerada, calculada pela aplicação da taxa de 

depreciação usualmente admitida, multiplicada por 2 (dois), sem prejuízo da 

depreciação normal das máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos, 

destinados à utilização nas atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento 

de inovação tecnológica, para efeito de apuração do IRPJ; 

 

IV - Amortização acelerada, mediante dedução como custo ou despesa 

operacional, no período de apuração em que forem efetuados, dos dispêndios 

relativos à aquisição de bens intangíveis, vinculados exclusivamente às atividades 

de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis 

no ativo diferido do beneficiário, para efeito de apuração do IRPJ; 

 

V - (Revogado pela de Medida Provisória nº 497, de 2010) 

 

VI - redução a 0 (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. 

 

O parágrafo primeiro do Artigo 17º (décimo sétimo) da Lei do Bem define 

inovação tecnológica como sendo “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”. 
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O parágrafo anterior, como pode ser observado, é bem abrangente no 

que se refere a o que viria a ser inovação tecnológica. Ou seja, o empreendedor tem 

várias possibilidades de se beneficiar da Lei do Bem, pois se ele buscar melhorias 

para que sua empresa tenha melhor desenvoltura frente aos concorrentes, pode 

acabar por se deparar em algum tipo de inovação tecnológica. 

 

Algumas empresas até desenvolvem novos produtos, novos processos de 

produção, mas estão à margem do conhecimento da Lei do Bem ou ainda não estão 

no regime de lucro real para adotarem essa lei ou, por questão cultural, não querem 

se informar com especialistas no assunto. 

 

Acontece que estas empresas podem estar perdendo muito capital que 

poderia ser mais bem empregado no aprimoramento de pesquisas, ou em 

desenvolvimento de outros produtos ou processos produtivos. 

 

O item II, por exemplo, discorre sobre a possibilidade de se abater 50% 

(cinquenta por cento) do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI que incide 

sobre equipamentos, máquinas, ferramentas e até mesmo sobre os acessórios que 

possam acompanhar estes bens utilizados na pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico. Esse percentual pode gerar um crédito pequeno em empresas que 

investem pouco em P&D, mas pode fazer a diferença no decorrer de toda a vida 

dessas firmas. Se não for aproveitada a oportunidade que a Lei do Bem oferece, 

muito dinheiro pode ir parar nas mãos do governo e este não devolverá depois, na 

mesma proporção, nem na forma de benfeitorias que é o que também se espera de 

um país rico, potência mundial até. 

 

É mais que necessário que seja absorvida essa ideia de que a Lei do 

Bem, como o próprio nome já diz, nasceu com o objetivo de apenas e tão somente 

beneficiar, tornar a vida do empresário empreendedor, que aplica parte do seu 

capital em inovação tecnológica, mais fácil, rentável, econômica e além de tudo, em 

consequência, gerar emprego e renda, amentar a produtividade, trazer divisas para 

o Brasil e tornar o país mais competitivo. 
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Pretende-se, com esta monografia, tornar a Lei do Bem mais popular e 

difundida, fazendo quebrar as amarras culturais que prendem os empresários 

brasileiros, que há tempos convivem com tributação alta, desníveis de preços de 

mercado provocados pelo altíssimo Custo Brasil, burocracia que não dá o devido 

dinamismo que a economia merece. 

 

De posse dessas e de algumas outras informações que estão no Anexo 1 

desta monografia, o empreendedor poderá alavancar com maior intensidade e 

volume o sucesso de sua empresa, tornando-a mais competitiva com o diferencial 

de estar gerando inovação tecnológica. 
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4. APLICAÇÃO DA LEI DO BEM NO SEGMENTO DA ENGENHARIA CLÍNICA 

 

Nesta seção se apresenta a parte aplicada da pesquisa realizada no 

confronto da Lei do Bem com o conhecimento de empresários sobre a mesma. 

 

4.1 Metodologia  

 

Conforme mencionado anteriormente a pesquisa desenvolveu um estudo de 

caso. A técnica adotada para o levantamento das informações foi uma entrevista 

realizada a empresário do ramo de engenharia clinica na cidade Eusébio, no Ceará, 

em junho de 2013. 

 

4.2. Relato do caso 

 

Contextualizando o caso remonta-se ao início da década de 1960, em 

Paris, ocorreu uma convenção em que potências econômicas mundiais, países 

membros da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), firmaram acordos multilaterais com o propósito de unirem o maior número 

de diretrizes para coleta e uso de dados sobre atividades inovadoras da indústria. A 

partir dessas informações foi criado o Manual de Oslo, que tem como premissas 

básicas a implementação de políticas públicas que: elevem o nível tecnológico dos 

países membros e dos não membros; tentem fazer com que os países membros 

alcancem o mais alto nível de desenvolvimento econômico sustentável e, em 

consequência, uma constante elevação do padrão de vida da população desses 

países; contribuam para a expansão econômica estável, em países membros e não 

membros, e também com a expansão do comércio mundial, com base no 

multilateralismo e na não discriminação. 

 

Já se passaram mais de 50 anos desde que o Manual de Oslo entrou em 

vigor e o que se tem acompanhado é que essas premissas foram seguidas, senão 

em sua plenitude, ao menos próximo da sua totalidade pelos países membros da 

OCDE, os quais se desenvolveram de forma progressiva economicamente, isso é 

fato, e o Brasil não tem acompanhado na mesma proporção esse desenvolvimento, 

com a mesma velocidade dos países desenvolvidos. 
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Ao menos estamos tendo agora a oportunidade de galgar algumas 

posições perdidas no passado. Com as mudanças elencadas pelas determinações  

de novas leis, que foram aprovadas pelo Congresso Federal e sancionadas pelo 

poder Executivo, de forma a maximizar o poderio criativo empresarial brasileiro, e 

pelos constantes debates sobre inovação tecnológica, o Brasil está no caminho 

certo, buscando concretamente o desenvolvimento econômico e a diminuição das 

desigualdades sociais que assolam o povo brasileiro. 

 

A Lei do Bem é uma dessas leis que está tendo esse papel transformador 

na sociedade brasileira, bastando ser mais bem aproveitada pelas indústrias que 

procuram o caminho da inovação para superarem os obstáculos naturais, 

econômicos e burocráticos. 

 

As indústrias que mais investem em P&D, no mundo, como verificado na 

figura 10 deste trabalho, são a Indústria Farmacêutica e de Biotecnologia em 

primeiro lugar, a de Hardware em segundo e a Automobilística em terceiro. Em nono 

lugar vem a indústria da Engenharia Industrial e é daí que se encontra instalada 

também a Engenharia Clínica. 

 

De uma forma bem suscinta, Engenharia Clínica é a parte da engenharia 

que trata da tecnologia embutida nos equipamentos clínicos ou hospitalares que, em 

parceria com a Engenharia Elétrica, Eletrônica e Mecânica, deve estar empenhada 

em manter em bom estado e funcionando com qualidade todo o aparato tecnológico 

disponível no sistema de saúde. 

 

O American College of Clinicou Engineering (ACCE) define o engenheiro 

clínico como sendo “aquele profissional que aplica e desenvolve os conhecimentos 

de engenharia e práticas gerenciais às tecnologias de saúde, para proporcionar uma 

melhoria nos cuidados dispensados ao paciente”. 
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4.3 Entrevista 

 

Na primeira questão perguntou-se em que consistia a formação de engenheiro 

clínico. 

A resposta obtida foi: O engenheiro clínico atua também como profissional voltado 

aos procedimentos de manutenções preventivas ou corretivas de equipamentos 

ligados à área da saúde, sejam eles clínicos, laboratoriais ou hospitalares. 

 

Na segunda questão solicitou-se para situar a partir de quando surge essa 

especialidade de engenharia.  

A resposta obtida foi: Esse profissional surgiu no Brasil há pouco tempo, o que levou 

a um atraso de aproximadamente 30 anos, em relação aos EUA e à Europa.  

Dessa forma, pontua-se a grande importância do trabalho desse profissional no 

sistema de saúde brasileiro. Na Europa e na América do Norte, essa atividade surgiu 

principalmente pela necessidade de segurança no uso da tecnologia, em especial a 

segurança elétrica, a fim de prevenir queimaduras e choques elétricos. 

 

Na terceira questão solicitou-se sobre a relação da especialidade de engenharia 

com o quadro da saúde no Brasil atual.  

A resposta obtida foi: Como é notório que no Brasil o sistema de saúde é precário e 

que esse profissional da engenharia clínica, além de ser caro, não estaria disponível 

no mercado acompanhando a demanda, que existe em demasia, buscou-se na 

terceirização o meio para se prestar serviço de gestão em equipamentos. 

 

Na quarta questão solicitou-se informação de como estava a facilidade de localizar 

profissionais nessa atividade. 

A resposta obtida foi: Problemática, pois ocorre escassez de mão de obra 

especializada. Para sanar esta dificuldade, surgiram no mercado algumas empresas 

que estão disponibilizando serviços de engenharia clínica. 

 

Na quinta questão buscou-se identificar como as empresas vêm se movimentando 

na inovação tecnológica. 

A resposta obtida foi: Essas empresas, por sua vez, precisam investir em sistemas 

próprios de automação para controle, registro, manipulação de informações 
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necessárias para gerirem clientes como laboratórios centrais, institutos de pesquisa, 

laboratórios de universidades públicas ou privadas, unidades hospitalares e, às 

vezes, devem procurar fazer esse investimento internamente, contratando 

profissionais da área da tecnologia da informação (TI). Ou seja, um sistema 

informatizado deve nascer na própria empresa, a partir da verificação das 

necessidades de cada cliente. 

 

Na Sexta questão tentou-se identificar se ocorria registro de patente destas 

inovações. 

A resposta obtida foi: A empresa já possui algumas patentes de sistemas 

desenvolvidos; 

 

Na sétima questão indagou-se se a empresa obtinha alguma isenção fiscal sobre as 

inovações patenteadas 

A resposta obtida foi: Que não pois o objetivo era a venda de serviço para os 

clientes.  

 

Na oitava questão indagou-se ao empresário se este conhecia a Lei do Bem;  

A resposta obtida foi:  que este desconhecia a referida Lei. 

 

Fez-se então uma breve exposição com base no seguinte texto:  

 

Seguindo essa orientação, presume-se que logo será necessário se fazer o pedido 

de registro da patente referente a esse novo sistema de processamento de dados 

através do INPI. Caso a empresa esteja em regime tributário de lucro presumido, 

não poderá se utilizar dos benefícios da Lei do Bem e, em caso de ser adepta do 

regime de lucro real, estará legalmente propensa a ter redução de 50% do imposto 

sobre produtos industrializados (IPI) quando da aquisição de periféricos ou 

computadores mais robustos para armazenamento e maior agilidade no 

processamento de dados. Também estaria isenta do pagamento do imposto de 

renda referente ao envio de divisas ao exterior destinadas ao registro e manutenção 

da marca e patente do sistema ora criado hipoteticamente. Outra situação bastante 

interessante para o empresário que investe na criação desse novo sistema está 

descrita abaixo, conforme o Artigo 19 da Lei do Bem e seu parágrafo 1º: 
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Sem prejuízo do disposto no art. 17 desta Lei, a partir do ano-calendário de 
2006, a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, na determinação do 

lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor correspondente a até 60% 
(sessenta por cento) da soma dos dispêndios realizados no período de 
apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 

tecnológica, classificáveis como despesa pela legislação do IRPJ, na forma 
do inciso I do caput do art. 17 desta Lei (...) A exclusão de que trata o caput 
deste artigo poderá chegar a até 80% (oitenta por cento) dos dispêndios em 

função do número de empregados pesquisadores contratados pela pessoa 
jurídica, na forma a ser definida em regulamento. 

 

Com base nesse exemplo da criação de um novo sistema de automação 

de dados, pela lógica, conclui-se que essa empresa optaria pela adesão ao regime 

de tributação de lucro real, onde haveria mais vantagens para a mesma, fazendo 

bom uso dos benefícios disponíveis pela Lei do Bem. 

 

 Ao final o entrevistado afirmou que pelo exposto não poderia utilizar-se da Lei 

pois esta obrigava à declaração de Imposto Real e a empresa de engenharia clinica 

adotava o de Lucro Presumido. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conforme discutido aqui nesta monografia, o Brasil está preparado 

legalmente para acompanhar os padrões de desenvolvimento (tecnológico, 

econômico e social) tão protagonizados em países desenvolvidos. Cabe agora, de 

posse dessas ferramentas disponíveis, aos empresários se informarem mais, 

investirem mais, arriscando e investindo alto na busca por inovação tecnológica, seja 

ela de baixa, média ou alta complexidade. 

 

A Lei do Bem, assim como outras leis que já existem e que estimulam o 

empresariado a participar do processo inovativo brasileiro, tem que ser mais bem 

divulgada pelo governo, que deve assumir um importante papel diante dessa nova 

era do conhecimento, através dos canais de comunicação disponíveis, também via 

seminários promovidos pelo poder público com participação ou parceria do setor 

privado. 

 

É de extrema importância econômica para o Brasil que a Lei do Bem seja 

utilizada em sua plenitude, pois só assim o país dará um salto tecnológico de suma 

importância, trazendo divisas, aumentando o poder concorrencial brasileiro e 

inibindo as possíveis crises financeiras que vêm assolando o mundo. 

 

Para a Indústria da Engenharia Clínica, que investe alto em inovação 

tecnológica, implantando de sistemas de processamento de dados a sensores 

capazes de monitorar grandezas físicas a distância, a Lei do Bem é essencial e 

tornaria mais fácil a vida do empreendedor desse ramo de atividade econômica. 

 

A Lei do Bem é uma ferramenta indispensável para aqueles empresários 

que tendem a seguir a lógica do mercado mundial. Observou-se, neste trabalho, que 

as particularidades desta lei só trazem benefícios àqueles que querem investir em 

inovação tecnológica e sempre tiveram receio em arriscar. 

 

O elevado nível de tecnologia que domina a pauta de exportações da 

maioria dos países desenvolvidos desse planeta, em detrimento da pauta de 
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exportação brasileira, recheada por commodities, vem demonstrar que o Brasil está 

precisando de uma atenção especial em acelerar novos processos de pesquisa e 

desenvolvimento. Essa preocupação deve ser constante, para gerar mais emprego, 

renda, qualidade de vida, pois o atraso é latente e vem consumindo a população 

mais carente. 
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ANEXOS  

 

ANEXO A - CAPÍTULO III DA LEI FEDERAL Nº 11.196 (LEI DO BEM) 

DOS INCENTIVOS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais:   

I - dedução, para efeito de apuração do lucro líquido, de valor correspondente à 

soma dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e 

desenvolvimento de inovação tecnológica classificáveis como despesas 

operacionais pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ 

ou como pagamento na forma prevista no § 2o deste artigo; 

II - redução de 50% (cinquenta por cento) do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e 

instrumentos, bem como os acessórios sobressalentes e ferramentas que 

acompanhem esses bens, destinados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico; 

III - depreciação integral, no próprio ano da aquisição, de máquinas, equipamentos, 

aparelhos e instrumentos, novos, destinados à utilização nas atividades de pesquisa 

tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, para efeito de apuração do 

IRPJ e da CSLL; (Redação dada pela Lei nº 11.774, de 2008) 

IV - amortização acelerada, mediante dedução como custo ou despesa operacional, 

no período de apuração em que forem efetuados, dos dispêndios relativos à 

aquisição de bens intangíveis, vinculados exclusivamente às atividades de pesquisa 

tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis no ativo 

diferido do beneficiário, para efeito de apuração do IRPJ; 

V - (Revogado pela de Medida Provisória nº 497, de 2010) 

VI - redução a 0 (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. 

§ 1o Considera-se 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.



 
 

§ 2o O disposto no inciso I do caput deste artigo aplica-se também aos dispêndios 

com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica contratados 

no País com universidade, instituição de pesquisa ou inventor independente de que 

trata o inciso IX do art. 2o da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, desde que a 

pessoa jurídica que efetuou o dispêndio fique com a responsabilidade, o risco 

empresarial, a gestão e o controle da utilização dos resultados dos dispêndios. 

§ 3o Na hipótese de dispêndios com assistência técnica, científica ou assemelhados 

e de royalties por patentes industriais pagos a pessoa física ou jurídica no exterior, a 

dedutibilidade fica condicionada à observância do disposto nos arts. 52 e 71 da Lei 

no 4.506, de 30 de novembro de 1964. 

§ 4o Na apuração dos dispêndios realizados com pesquisa tecnológica e 

desenvolvimento de inovação tecnológica, não serão computados os montantes 

alocados como recursos não reembolsáveis por órgãos e entidades do Poder 

Público. 

§ 5o (Revogado pela de Medida Provisória nº 497, de 2010) 

§ 6o A dedução de que trata o inciso I do caput deste artigo aplica-se para efeito de 

apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. 

§ 7o A pessoa jurídica beneficiária dos incentivos de que trata este artigo fica 

obrigada a prestar, em meio eletrônico, informações sobre os programas de 

pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, na forma estabelecida em 

regulamento. 

§ 8o A quota de depreciação acelerada de que trata o inciso III do caput deste artigo 

constituirá exclusão do lucro líquido para fins de determinação do lucro real e será 

controlada em livro fiscal de apuração do lucro real. 

§ 9o O total da depreciação acumulada, incluindo a contábil e a acelerada, não 

poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem. 

§ 10. A partir do período de apuração em que for atingido o limite de que trata o § 9o 

deste artigo, o valor da depreciação registrado na escrituração comercial deverá ser 

adicionado ao lucro líquido para efeito de determinação do lucro real. 

§ 11.  As disposições dos §§ 8o, 9o e 10 deste artigo aplicam-se também às quotas 

de amortização de que trata o inciso IV do caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 

11.487, de 2007) 

Art. 18. Poderão ser deduzidas como despesas operacionais, na forma do inciso I do 

caput do art. 17 desta Lei e de seu § 6o, as importâncias transferidas a 



 
 

microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei no 9.841, de 5 de 

outubro de 1999, destinadas à execução de pesquisa tecnológica e de 

desenvolvimento de inovação tecnológica de interesse e por conta e ordem da 

pessoa jurídica que promoveu a transferência, ainda que a pessoa jurídica 

recebedora dessas importâncias venha a ter participação no resultado econômico do 

produto resultante.    

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se às transferências de recursos efetuadas para 

inventor independente de que trata o inciso IX do art. 2o da Lei no 10.973, de 2 de 

dezembro de 2004. 

§ 2o Não constituem receita das microempresas e empresas de pequeno porte, nem 

rendimento do inventor independente, as importâncias recebidas na forma do caput 

deste artigo, desde que utilizadas integralmente na realização da pesquisa ou 

desenvolvimento de inovação tecnológica. 

§ 3o Na hipótese do § 2o deste artigo, para as microempresas e empresas de 

pequeno porte de que trata o caput deste artigo que apuram o imposto de renda com 

base no lucro real, os dispêndios efetuados com a execução de pesquisa 

tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica não serão dedutíveis na 

apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. 

Art. 19. Sem prejuízo do disposto no art. 17 desta Lei, a partir do ano-calendário de 

2006, a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, na determinação do lucro real 

e da base de cálculo da CSLL, o valor correspondente a até 60% (sessenta por 

cento) da soma dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa 

tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como 

despesa pela legislação do IRPJ, na forma do inciso I do caput do art. 17 desta Lei.    

§ 1o A exclusão de que trata o caput deste artigo poderá chegar a até 80% (oitenta 

por cento) dos dispêndios em função do número de empregados pesquisadores 

contratados pela pessoa jurídica, na forma a ser definida em regulamento. 

§ 2o Na hipótese de pessoa jurídica que se dedica exclusivamente à pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico, poderão também ser considerados, na forma do 

regulamento, os sócios que exerçam atividade de pesquisa. 

§ 3o Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1o deste artigo, a pessoa jurídica 

poderá excluir do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base de cálculo 

da CSLL, o valor correspondente a até 20% (vinte por cento) da soma dos 



 
 

dispêndios ou pagamentos vinculados à pesquisa tecnológica e desenvolvimento de 

inovação tecnológica objeto de patente concedida ou cultivar registrado. 

§ 4o Para fins do disposto no § 3o deste artigo, os dispêndios e pagamentos serão 

registrados em livro fiscal de apuração do lucro real e excluídos no período de 

apuração da concessão da patente ou do registro do cultivar. 

§ 5o A exclusão de que trata este artigo fica limitada ao valor do lucro real e da base 

de cálculo da CSLL antes da própria exclusão, vedado o aproveitamento de eventual 

excesso em período de apuração posterior. 

§ 6o O disposto no § 5o deste artigo não se aplica à pessoa jurídica referida no § 2o 

deste artigo.         

Art. 19-A.  A pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, para efeito de apuração 

do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL), os dispêndios efetivados em projeto de pesquisa científica e tecnológica e 

de inovação tecnológica a ser executado por Instituição Científica e Tecnológica 

(ICT), a que se refere o inciso V do caput do art. 2º da Lei nº 10.973, de 2 de 

dezembro de 2004, ou por entidades científicas e tecnológicas privadas, sem fins 

lucrativos, conforme regulamento.     (Redação dada pela Lei nº 12.546, de 2011) 

§ 1o  A exclusão de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Lei nº 11.487, de 

2007) 

I - corresponderá, à opção da pessoa jurídica, a no mínimo a metade e no máximo 
duas vezes e meia o valor dos dispêndios efetuados, observado o disposto nos §§ 

6o, 7o e 8o deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.487, de 2007) 
II - deverá ser realizada no período de apuração em que os recursos forem 
efetivamente despendidos; (Incluído pela Lei nº 11.487, de 2007) 

III - fica limitada ao valor do lucro real e da base de cálculo da CSLL antes da própria 
exclusão, vedado o aproveitamento de eventual excesso em período de apuração 

posterior. (Incluído pela Lei nº 11.487, de 2007) 
§ 2o  O disposto no caput deste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas 

sujeitas ao regime de tributação com base no lucro real. (Incluído pela Lei nº 11.487, 

de 2007) 

§ 3o  Deverão ser adicionados na apuração do lucro real e da base de cálculo da 

CSLL os dispêndios de que trata o caput deste artigo, registrados como despesa ou 

custo operacional.  (Incluído pela Lei nº 11.487, de 2007) 

§ 4o  As adições de que trata o § 3o deste artigo serão proporcionais ao valor das 

exclusões referidas no § 1o deste artigo, quando estas forem inferiores a 100% (cem 

por cento). (Incluído pela Lei nº 11.487, de 2007) 



 
 

§ 5o  Os valores dos dispêndios serão creditados em conta corrente bancária 

mantida em instituição financeira oficial federal, aberta diretamente em nome da ICT, 

vinculada à execução do projeto e movimentada para esse único fim. (Incluído pela 

Lei nº 11.487, de 2007) 

§ 6o  A participação da pessoa jurídica na titularidade dos direitos sobre a criação e 

a propriedade industrial e intelectual gerada por um projeto corresponderá à razão 

entre a diferença do valor despendido pela pessoa jurídica e do valor do efetivo 

benefício fiscal utilizado, de um lado, e o valor total do projeto, de outro, cabendo à 

ICT a parte remanescente. (Incluído pela Lei nº 11.487, de 2007) 

§ 7o  A transferência de tecnologia, o licenciamento para outorga de direitos de uso 

e a exploração ou a prestação de serviços podem ser objeto de contrato entre a 

pessoa jurídica e a ICT, na forma da legislação, observados os direitos de cada 

parte, nos termos dos §§ 6o e 8o, ambos deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.487, 

de 2007) 

§ 8o  Somente poderão receber recursos na forma do caput deste artigo projetos 

apresentados pela ICT previamente aprovados por comitê permanente de 

acompanhamento de ações de pesquisa científica e tecnológica e de inovação 

tecnológica, constituído por representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Ministério da 

Educação, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.487, de 2007) 

§ 9o  O recurso recebido na forma do caput deste artigo constitui receita própria da 

ICT beneficiária, para todos os efeitos legais, conforme disposto no art. 18 da Lei no 

10.973, de 2 de dezembro de 2004. (Incluído pela Lei nº 11.487, de 2007) 

§ 10.  Aplica-se ao disposto neste artigo, no que couber, a Lei no 10.973, de 2 de 

dezembro de 2004, especialmente os seus arts. 6o a 18. (Incluído pela Lei nº 

11.487, de 2007) 

§ 11.  O incentivo fiscal de que trata este artigo não pode ser cumulado com o 

regime de incentivos fiscais à pesquisa tecnológica e à inovação tecnológica, 

previsto nos arts. 17 e 19 desta Lei, nem com a dedução a que se refere o inciso II 

do § 2o do art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, relativamente a 

projetos desenvolvidos pela ICT com recursos despendidos na forma do caput deste 

artigo. (Incluído pela Lei nº 11.487, de 2007) 

§ 12.  O Poder Executivo regulamentará este artigo. (Incluído pela Lei nº 11.487, de 

2007) 



 
 

Art. 20. Para fins do disposto neste Capítulo, os valores relativos aos dispêndios 

incorridos em instalações fixas e na aquisição de aparelhos, máquinas e 

equipamentos, destinados à utilização em projetos de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico, metrologia, normalização técnica e avaliação da conformidade, 

aplicáveis a produtos, processos, sistemas e pessoal, procedimentos de autorização 

de registros, licenças, homologações e suas formas correlatas, bem como relativos a 

procedimentos de proteção de propriedade intelectual, poderão ser depreciados ou 

amortizados na forma da legislação vigente, podendo o saldo não depreciado ou não 

amortizado ser excluído na determinação do lucro real, no período de apuração em 

que for concluída sua utilização.    

§ 1o O valor do saldo excluído na forma do caput deste artigo deverá ser controlado 

em livro fiscal de apuração do lucro real e será adicionado, na determinação do lucro 

real, em cada período de apuração posterior, pelo valor da depreciação ou 

amortização normal que venha a ser contabilizada como despesa operacional. 

§ 2o A pessoa jurídica beneficiária de depreciação ou amortização acelerada nos 

termos dos incisos III e IV do caput do art. 17 desta Lei não poderá utilizar-se do 

benefício de que trata o caput deste artigo relativamente aos mesmos ativos. 

§ 3o A depreciação ou amortização acelerada de que tratam os incisos III e IV do 

caput do art. 17 desta Lei bem como a exclusão do saldo não depreciado ou não 

amortizado na forma do caput deste artigo não se aplicam para efeito de apuração 

da base de cálculo da CSLL. 

Art. 21. A União, por intermédio das agências de fomento de ciências e tecnologia, 

poderá subvencionar o valor da remuneração de pesquisadores, titulados como 

mestres ou doutores, empregados em atividades de inovação tecnológica em 

empresas localizadas no território brasileiro, na forma do regulamento.    

Parágrafo único. O valor da subvenção de que trata o caput deste artigo será de: 

I - até 60% (sessenta por cento) para as pessoas jurídicas nas áreas de atuação das 

extintas Sudene e Sudam; 

II - até 40% (quarenta por cento), nas demais regiões. 

Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:    

I - serão controlados contabilmente em contas específicas; e 

II - somente poderão ser deduzidos se pagos a pessoas físicas ou jurídicas 

residentes e domiciliadas no País, ressalvados os mencionados nos incisos V e VI 

do caput do art. 17 desta Lei. 



 
 

Art. 23. O gozo dos benefícios fiscais e da subvenção de que tratam os arts. 17 a 21 

desta Lei fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal da pessoa 

jurídica.   

Art. 24. O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos 

incentivos de que tratam os arts. 17 a 22 desta Lei bem como a utilização indevida 

dos incentivos fiscais neles referidos implicam perda do direito aos incentivos ainda 

não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não pagos em 

decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de juros e multa, de mora ou de 

ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.    

Art. 25. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI e 

Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário - PDTA e os projetos 

aprovados até 31 de dezembro de 2005 ficarão regidos pela legislação em vigor na 

data da publicação da Medida Provisória no 252, de 15 de junho de 2005, autorizada 

a migração para o regime previsto nesta Lei, conforme disciplinado em 

regulamento.    

Art. 26. O disposto neste Capítulo não se aplica às pessoas jurídicas que utilizarem 

os benefícios de que tratam as Leis nos 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 

30 de dezembro de 1991, e 10.176, de 11 de janeiro de 2001, observado o art. 27 

desta Lei.     

§ 1o  A pessoa jurídica de que trata o caput deste artigo, relativamente às atividades 

de informática e automação, poderá deduzir, para efeito de apuração do lucro real e 

da base de cálculo da CSLL, o valor correspondente a até 160% (cento e sessenta 

por cento) dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa 

tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. (Incluído pela Lei nº 11.774, 

de 2008) 

§ 2o  A dedução de que trata o § 1o deste artigo poderá chegar a até 180% (cento e 

oitenta por cento) dos dispêndios em função do número de empregados 

pesquisadores contratados pela pessoa jurídica, na forma a ser definida em 

regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.774, de 2008) 

§ 3o  A partir do período de apuração em que ocorrer a dedução de que trata o § 1o 

deste artigo, o valor da depreciação ou amortização relativo aos dispêndios, 

conforme o caso, registrado na escrituração comercial deverá ser adicionado ao 

lucro líquido para efeito de determinação do lucro real. (Incluído pela Lei nº 11.774, 

de 2008) 



 
 

§ 4o  A pessoa jurídica de que trata o caput deste artigo que exercer outras 

atividades além daquelas que geraram os benefícios ali referidos poderá usufruir, em 

relação a essas atividades, os benefícios de que trata este Capítulo. (Incluído pela 

Lei nº 11.774, de 2008) 

Art. 27. (VETADO) 

 


