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* Fonte: Relatório Anual de Atividades de P&D 2015 – MCTI

Dados Históricos

► No Brasil, existem, aproximadamente, 6.800 
Cooperativas (444 no RS)



Dados Históricos

* Fonte: Relatório Anual de Atividades de P&D 2015 – MCTI

► Em 2015, foram listadas 3 Cooperativas
► Em 2017, até o momento, foram listadas 7 

Cooperativas
► Segundo dados do Governo, em 2019, a Lei do 

Bem beneficiou cerca de 2.288 empresas que 
investiram cerca de R$ 15 bilhões em projetos



“...União fomentará a inovação na empresa mediante a 
concessão de incentivos fiscais à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo.”

“As normas adotadas na Medida Provisória, (...), ratificam e 
expandem os mecanismos atualmente existentes de 

incentivo fiscal por meio de renúncia tributária com relação 
às atividades desenvolvidas pelas pessoas jurídicas em P,D&I.”

Fonte: Exposição de motivos da Lei do Bem.

LEI DO BEM COM FOCO NOS INCENTIVOS À INOVAÇÃO TECNOLOGICA
Lei nº 11.196/2005



Inovação Tecnológica
Conceito

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.

Lei do Bem – Lei nº 11.196/2005

“Uma inovação é a implementação de um 
produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um 
processo (...)” 

(Manual de Oslo - 3ª edição, p. 55).

“As atividades de inovação tecnológica são o 
conjunto de etapas científicas, tecnológicas, 
organizativas, financeiras e comerciais, 
incluindo os investimentos em novos 
conhecimentos, que levam ou que tentam 
levar à implementação de produtos e de 
processos novos ou melhorados” 

(Manual de Frascati, p. 28).



Inovação para 
a empresa, 

mas já 
existente no 

mercado/setor

1

Inovação para 
a empresa e 

para o 
mercado/setor

2

NOVONOVO

Inovação Tecnológica • Produto ou serviço
• Processo

• Produto ou serviço
• Processo

MELHORIAMELHORIA

GANHOGANHO

• Produtividade
• Qualidade

MAIOR COMPETITIVIDADEMAIOR COMPETITIVIDADE

Inovação Tecnológica
Conceito



Fonte: Relatório Anual da  Utilização dos Incentivos Fiscais – Ano-base 2011 (Publicado em dez/12)

Transporte; Logística;
Comercialização

Pesquisa Básica
Pesquisa Aplicada
Desenvol. Tecnológico
Desenvolc. De Protótipo
TIB/Apoio Técnico

Linha de ProduçãoPesquisa de Mercado

Fase de risco 
Tecnológico

Em que incidem os incentivos Fiscais da “Lei do Bem

Não Atua Atua Não Atua Não Atua 

Os conceitos de inovação tecnológica



Projetos

* Fonte: Guia Lei do Bem - ANPEI 2017 – MCTIC

Quais são os 
projetos?

Exemplo: Visão do 
portfólio

Legenda:

      Projeto

1
Qual o contexto e 
objetivo de cada 
projeto?

2 3 54 6
Fluxo de análise das 
atividades de PD&I

Exemplo: Novos 
conhecimentos e/ou riscos 
tecnológicos

Qual o cronograma 
e o fluxo de 
desenvolvimento de 
cada projeto?

Em qual etapa do 
fluxo de 
desenvolvimento o 
projeto está no ano 
base de análise?

Qual a novidade de 
cada projeto e sua 
abrangência (novo 
para o mundo, setor 
ou empresa?)

Exemplo: Estado da 
arte, etc.

Qual o 
esforço/desafio 
tecnológico?

Exemplo: Protótipos, 
grande volume de 
teste, piloto, etc.

Há novos 
conhecimentos?

Exemplo: Publicação de 
artigos, etc.

7

Não beneficiável
Exemplo: Aquisição de máquinas/equipamentos ou modernização, réplica 
de produtos existentes, etc.

Não beneficiável
Exemplo: Melhorias contínuas, ajustes de bugs, etc.



Benefício Fiscal

Lei do Bem
(Lei nº 11.196/2005)

Incentivos Fiscais 

Lei do Bem
(Lei nº 11.196/2005)

Incentivos Fiscais 

Exclusão do IRPJ e CSLL (Art. 19, § 1º)
60% a 80% da soma dos dispêndios realizados.

Redução de 50% do IPI (Art. 17, II)
Na aquisição de máquinas e equipamentos destinados à P&D.

Depreciação e Amortização Acelerada – 100% (Art. 17, III, IV)
No período de apuração dos dispêndios relativos à aquisição de bens (máquinas, 
equipamentos, aparelhos, instrumentos e bens intangíveis) – exclusivos para P&D.

Exclusão complementar – IRPJ e CSLL (Art. 19, § 3º)
Até 20% dos dispêndios de P&D, objeto de patente ou cultivar.

Redução a 0% de IRRF (Art. 17, VI)
Remessas ao exterior destinados a manutenção de marcas e patentes cultivares.



Benefício Fiscal

80%

SEM INCREMENTO

60%

10.000

3.600

Percentual de 
Dedução

Despesas com P&D

Valor de exclusão 
na apuração

Benefício efetivo 
(34%) 1.224

INCREMENTO EM 
ATÉ 5% 

70%

10.000

4.200

1.428

INCREMENTO 
SUPERIOR A 5%

10.000

4.800

1.632

PERCENTUAL DE EXCLUSÃO

Os percentuais de exclusão para fins de Imposto de Renda e Contribuição Social variam de acordo com o incremento 
de pesquisadores, podendo variar de 60 a 80%.*

* Base legal: Lei nº 11.195/2005, Decreto nº 5.798/2006, IN nº 1.187/2011, Portaria MCTI nº 788/2014 e nº 4.349/2017 

60%Ato Cooperado 60% 60%



Informações e Orientações Complementares

Além dos instrumentos legais existem publicações de instituições ligadas ao fomento das atividades de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica nas empresas, que contribuem com informações e orientações importantes, 
como por exemplo: 

Manual de Frascati  
2015 Manual PINTEC  2017

Guia da Lei do Bem 
(ANPEI) 

2017

Guia Prático da Lei 
do Bem (MCTI)

2020

Contudo, observa-se que em caso de divergência quanto ao entendimento e interpretação de 
algum conceito ou orientação, prevalece sempre o disposto no instrumento legal.



Informações e Orientações Complementares

 Avaliar a extensão dos investimentos da Cooperativa em projetos de pesquisa e desenvolvimento 

vis a vis o retorno proporcionado pelo incentivo fiscal

 Avaliar a qualidade dos controles internos sobre os projetos de desenvolvimento de inovação 

tecnológica

 Avaliar alternativas de financiamento (FINEP) para alavancar as iniciativas

 Avaliar parcerias com as Universidades e demais instrumentos de pesquisa



Muito Obrigado!
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