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1 INTRODUÇÃO

A Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, conhecida como Lei do Bem, estabelece, em seu capítulo III, 
mecanismos de isenção fiscal para empresas que operam no regime de lucro real realizem investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento – mais especificamente, pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada e desenvolvimento 
experimental (PD&I). Essa isenção é automática, isto é, não depende de aprovação prévia, e permite uma dedução 
no imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro líquido de até 100% com atividades de PD&I,2  
além de amortização e depreciação aceleradas, entre outras medidas que visam desonerar a empresa que realiza 
esforço inovador (MCTI, 2013).

Políticas de incentivos fiscais não são uma exclusividade brasileira. De fato, elas fazem parte do histórico 
leque de instrumentos destinados ao fortalecimento do desenvolvimento, introdução e difusão de inovações 
no mundo desenvolvido. Nesses países, elas são empregadas há pelo menos quarenta anos. De forma geral,  
a vasta literatura sobre o tema mostra que os incentivos fiscais são efetivos e acabam por estimular incremento 
no investimento privado em inovação (efeito crowding-in) (Kohler, Larédo e Rammer, 2012). 

Em países como França, Coreia do Sul, Canadá, Irlanda e Japão, por exemplo, a isenção fiscal para a inovação 
é a mais relevante estratégia de fomento à PD&I privada (OECD, 2015). Mesmo que no Brasil a situação seja 
um tanto diferente, estimativas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) mostram que, no ano 
de 2014, a isenção fiscal referente a investimentos empresariais em PD&I com o emprego da Lei do Bem foi de 
R$ 1,8 bilhão, beneficiando mais de mil empresas.

Em que pese a relevância dos incentivos citados, no bojo do esforço de ajuste fiscal iniciado ainda em meados 
de 2015, o governo federal optou, por meio da edição da Medida Provisória no 694, de 30 de setembro de 2015, 
por suspender, no ano calendário de 2016, tais incentivos (nada falando o governo sobre os anos subsequentes). 
Entretanto, dada a importância do incentivo no aumento dos investimentos em PD&I no período em que vigorou, 
sua suspensão deverá causar impacto negativo no já limitado investimento privado em inovação realizado no Brasil. 

Com base em avaliações já realizadas sobre os incentivos fiscais da Lei do Bem, em especial em Kannbley 
e Porto (2012), este artigo tem por objetivo mensurar os possíveis impactos decorrentes da suspensão desses 
incentivos no gasto empresarial em PD&I para o ano de 2016. Para tanto, o trabalho encontra-se dividido, 
além desta introdução em três outras seções. Na seção 2, apresentam-se os achados de estudos anteriores que 
demonstram a efetividade da intervenção. A seção 3 apresenta a metodologia e o cálculo dos impactos esperados 
da suspensão em 2016. Finalmente, a seção 4 discute os resultados. 

1. Técnicos da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) do Ipea.

2. Cem por cento das despesas com PD&I da empresa + 60% pelo incentivo concedido por parte do governo federal pelo fato da empresa realizar PD&I + 20% 
pelo aumento de contratação do número de pesquisadores exclusivos + 20% pela concessão de patente ou registro de cultivar.



30 Radar | 44 | abr. 2016

2 ACHADOS DE ESTUDOS ANTERIORES

Os mecanismos de isenção fiscal permitidos pela Lei do Bem já foram objeto de análise de diversas avaliações de 
impacto. Dado o objetivo deste trabalho e o universo total de avaliações disponíveis, destacam-se, no quadro 1, 
quatro avaliações recentes. 

QUADRO 1
Principais avaliações de resultados e impactos da Lei do Bem, segundo objetivo, metodologia e resultado

Título/autor/ano Objetivo Metodologia Principal resultado

Incentivos fiscais à pesquisa e 
ao desenvolvimento e custos de 
inovação no Brasil (Araújo, 2010).

Calcular e analisar o custo 
marginal da PD&I após 
deduções tributárias.

Estatística descritiva 
A Lei do bem cria ambiente tributário favorável ao investimento privado 
em PD&I e coloca o país entre os mais “generosos” na concessão de 
incentivos fiscais para a inovação. 

Incentivos fiscais à pesquisa, 
desenvolvimento e inovação no 
Brasil: uma avaliação das políticas 
recentes (Kannebley e Porto, 2012).

Avaliar o impacto da 
intervenção sobre o 
esforço tecnológico das 
empresas beneficiadas.

Análise econométrica

“Os resultados apresentados pelos modelos econométricos estimam 
que seu [Lei do Bem] impacto sobre no nível de dispêndios em PD&I 
interno [adicional] seja, em média, de 7% a 11%. Esses resultados são 
determinados pelas empresas dos setores de média-baixa e média-alta 
intensidade tecnológica.”

Efetividade da Lei do Bem no 
estímulo ao investimento em P&D: 
uma análise com dados em painel 
(Shimada, 2013).

Avaliar a efetividade da 
política de incentivos 
fiscais. 

Análise econométrica

“Os modelos econométricos sugerem um impacto positivo no nível de 
dispêndio em PD&I e pessoal técnico ocupado. Os modelos estimam que 
o aumento no dispêndio em PD&I devido ao incentivo seja em média de 
86% a 108%, enquanto o aumento no número de pessoal técnico é de 
9% em média.” 

Análise das contribuições da Lei do 
Bem sobre as empresas beneficiá-
rias (Porto et al.,2014)

Estudo exploratório 
sobre impactos diretos e 
indiretos. 

Análise quali-quantita-
tiva com aplicação de 
questionário e técnicas 
estatísticas

“A questão financeira de disponibilidade de recursos para investimentos 
em inovação para manter a empresa competitiva neste mercado é a 
principal contribuição percebida pelas empresas.”

Elaboração dos autores.

Essas avaliações demonstram que os incentivos fiscais da Lei do Bem: i) criam ambiente fiscal favorável 
a estratégias empresariais baseadas em inovação (os custos fiscais e de oportunidade da PD&I diminuem); 
ii) permitem fôlego financeiro para o estabelecimento de projetos de PD&I e; iii) estimulam incremento de 
até 11% no investimento privado total em PD&I. Fundamentalmente, isso significa que, além do montante 
deduzido dos impostos, as beneficiárias da Lei do Bem investem até 11% a mais em PD&I do que na ausência 
do incentivo fiscal. 

Apesar dos bons resultados, que são amplamente conhecidos tanto por gestores públicos quanto pelo setor 
empresarial, o governo federal optou por suspender os incentivos fiscais durante o exercício financeiro de 2016.  
Tal decisão, ainda que dentro de um amplo esforço de ajuste fiscal, chama atenção, principalmente se for considerada 
a manutenção dos incentivos fiscais da Lei de Informática (Leis nos 8.248/1991 e 10.176/2001) que somam uma 
renúncia fiscal da ordem de R$ 4,5 bilhões e não demonstram efeito sobre a capacidade competitiva da indústria, 
como mostram inúmeros estudos (por exemplo, Salles Filho et al. 2012; Kannebley e Porto, 2012; Sousa, 2011).3

3 BASE PARA O IMPACTO NOS GASTOS EMPRESARIAIS EM PD&I

Na medida em que os últimos dados disponíveis sobre os gastos empresariais em PD&I e incentivos fiscais divulgados 
pelo MCTI referem-se, respectivamente, aos anos de 2013 e 2012, para atingir os objetivos deste trabalho,  
foi preciso realizar uma série de projeções. 

Inicialmente, foi necessário estimar os gastos empresariais em PD&I para o ano de 2016. Para tanto, foram 
levantados os valores do produto interno bruto (PIB), divulgados pelo Banco Central, e, assim, empregou-se a 

3. As razões políticas que sustentam a permanência dos incentivos fiscais da Lei de Informática são apresentadas e discutidas em Prochnik et al., 2015. 
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participação percentual anual média do gasto empresarial em P&D no PIB que, no período 2000-2013, foi de 0,5%.4  
Esse percentual foi aplicado a partir de 2014 e sobre o PIB estimado de 2016. 

Para estimar o PIB de 2016 foi empregado, por sua vez, o PIB de 2015 elaborado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) (R$ 5,904 trilhões) em conjunto com a previsão de retração esperada para 
2016 divulgada pelo Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, de -3,54%.

Também foi preciso estimar a participação dos gastos das empresas que participam da Lei do Bem no volume 
total do investimento empresarial em PD&I. Para tanto, foram empregados os últimos dados disponíveis, tanto sobre 
a renúncia fiscal da Lei do Bem quanto sobre o investimento empresarial em inovação, disponibilizados pelo MCTI. 
Essa participação média foi de 36,1% entre 2006 e 2012. 

Assim, a tabela 1 traz, entre 2008 e 2016, o PIB, o PD&I empresarial e uma estimativa-base de qual teria 
sido o PD&I empresarial na ausência da Lei do Bem, a partir de duas suposições baseadas nos resultados já 
apresentados pela literatura – a primeira em que o efeito adicionalidade é de 7% e outra, na qual a adicionalidade 
é de 11%. Em todos os casos, assumiu-se que 36,1% dos investimentos em PD&I são cobertos pela Lei do Bem.5 

A tabela 1 informa que, tudo o mais constante, as empresas deixariam de investir, por base, entre R$ 672 milhões 
a R$ 1 bilhão em PD&I em 2016.

TABELA 1 
PIB, gastos de PD&I empresariais e possíveis perdas de PD&I, em R$ correntes, 2008-2016

Ano
PIB (em R$ milhões 

correntes)a

PD&I investido (em R$ 
milhões correntes)b

PD&I investido sem 
Lei do bem – 7% de 

adicionalidadec

Perda de PD&I privado 
(em R$ correntes) – 7% 

de adicionalidadec

PD&I investido sem 
Lei do bem – 11% de 

adicionalidadec

Perda de PD&I privado 
(em R$ correntes) – 

11% de adicionalidadec

2008 3.107.531 16.683 16.108 576 15.811 872

2009 3.328.174 16.981 16.436 545 16.155 825

2010 3.886.835 21.201 20.637 564 20.347 854

2011 4.374.765 22.560 22.113 447 21.882 678

2012 4.713.096 23.368 23.019 349 22.839 529

2013 5.157.569 25.722 25.115 607 24.802 920

2014 5.521.256 27.606 26.954 652 26.619 988

2015 5.904.000 29.520 28.823 697 28.464 1.056

2016 5.694.998 28.475 27.803 672 27.456 1.019

Fonte:  (a) Banco Central do Brasil; (b) até 2013, MCTI. De 2014 em diante, estimativa de PD&I como 0,5% do PIB; (c) adicionalidade calibrada em 7 e 11%, a partir de 
Kannebley e Porto (2012), sobre o valor coberto pela Lei do Bem. Até 2012, este valor coberto foi publicado pelo MCTI. A partir de 2013, ele foi estimado em 
36,1% do PD&I privado total.

4 POSSÍVEIS EFEITOS ALÉM DO IMPACTO-BASE

O impacto-base estimado na seção anterior parte do pressuposto “tudo o mais constante” (coeteris paribus), ou seja, 
uma situação na qual as firmas reagem à retirada do incentivo apenas deixando de investir em PD&I aquela parcela 
induzida pela Lei do Bem. Entretanto, há razões para acreditar que essa estimativa seja conservadora. 

A primeira razão relaciona-se à percepção da suspensão dos incentivos como temporária. Se esse for caso, as 
empresas podem escolher adiar seus investimentos em PD&I no limite do possível para o ano de 2017 em diante, 

4. No período citado, o percentual atingiu o valor mínimo de 0,47% e máximo de 0,55%. 

5. Cabe ressaltar que a relação entre os gastos em P&D das empresas que se beneficiaram da Lei do Bem e o gasto total em P&D realizado no Brasil oscilou 
entre 19% (2006) e 53% (2008), atingindo, no último ano disponível (2012), 23%. Vários fatores podem contribuir para essa oscilação, tais como a adesão de 
novas empresas ao uso do instrumento, a participação de empresas com menor gasto médio em P&D e a própria crise econômica, que tende a restringir tanto 
os investimentos em P&D como impedir o uso dos incentivos fiscais pelas empresas devido à inadimplência tributária. De forma simplificada, este trabalho 
optou por utilizar o percentual médio observado entre os anos em que o incentivo estivesse em vigor e para os quais há dados disponíveis (2006-2012) como 
indicador para os anos subsequentes. 
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a fim de contar com as deduções fiscais. Durante o ano de 2016, as empresas investiriam em PD&I apenas o 
necessário para não descontinuar projetos de inovação ou projetos indispensáveis.

A segunda razão relaciona-se à incerteza jurídico-institucional com respeito ao apoio à inovação no Brasil. 
É fato que tais mudanças de regras como a proposta introduzem mais incerteza no ambiente institucional dos 
agentes econômicos. E esse aumento da incerteza tende a prejudicar os investimentos em PD&I.

Nesse sentido, ainda que seja muito difícil mensurar o real impacto da suspensão dos incentivos da Lei do Bem 
para o ano de 2016, acredita-se que o impacto esperado da suspensão seja maior do que o R$ 1 bilhão mencionado 
na seção anterior, ainda mais se somarmos esse efeito ao quadro recessivo, que por si só já deprime os investimentos 
em PD&I. 

Evidentemente, a suspensão dos incentivos fiscais constitui um acaso extremo, uma vez que o governo 
pode recalibrar as deduções dos impostos. Nesse caso, de acordo com os resultados de Araújo (2010)  
e Kannebley e Porto (2012), é possível calcular uma elasticidade do PD&I privado com respeito ao preço 
tributário dessas atividades. Sabendo que as deduções fiscais reduzem o preço do PD&I entre 27,3 e 29,5%, 
e que essas deduções estimulam em 7% a 11% o PD&I privado, então a elasticidade de curto prazo situa-se 
entre -0,237 e -0,403, compatível com padrões internacionais. Isso significa que, para cada ponto percentual 
de renúncia fiscal que o governo provê como incentivo à inovação, o setor privado aumenta seu dispêndio 
privado entre 0,237 e 0,403%. Assim, se, por exemplo, o governo recalibrasse os incentivos da Lei do Bem 
para reduzir em 10% o custo de inovação em vez dos atuais 29,5%, o gasto privado em PD&I cairia entre  
R$ 444 e R$ 645 milhões em 2016.

Entretanto, utilizando argumentação análoga ao caso anterior, não se recomendam tais alterações. Além do 
impacto fiscal desse movimento não ser tão significativo, tais mudanças geram incerteza e debilitam ainda mais 
o já frágil ambiente institucional de apoio à inovação no Brasil.
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