
 

 

 
APRESENTAÇÃO 

 
TIPO DE 

INVESTIMENTO 

 
BENEFÍCIOS (NO CASO 

DOS VOLUNTÁRIOS) 

 
MARGEM 

 
VALOR GASTO 

OBRIGATÓRIAMENTE 
COM UNIVERSIDADES 

 
PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 
Mais informações 

 
ANEEL 

 
LEI No 9.991, DE 24 DE JULHO DE 2000 
dispõe sobre a realização de 
investimentos em P&D e em eficiência 
energética por parte das empresas 
concessionárias, permissionárias e 
autorizadas do setor de energia elétrica, 
e dá outras providências. 
Neste contexto, as empresas 
concessionárias, permissionárias ou 
autorizadas de distribuição, transmissão 
e geração de energia elétrica devem 
aplicar anualmente um percentual 
mínimo de sua receita operacional 
líquida no Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Setor de Energia 
Elétrica. 
Estão isentos da obrigatoriedade de 
investir em P&D aqueles que geram 
exclusivamente a partir de pequenas 
centrais hidrelétricas (PCHs), biomassa, 
cogeração qualificada, usinas eólicas ou 
solares. 
A ANEEL estabelece as diretrizes e 
orientações que regulamentam a 
elaboração de projetos de P&D por meio 
do Manual de Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Setor de Energia 
Elétrica. 
 

 
COMPULSÓRIO 

  
Até 31/12/2015, os percentuais 
mínimos serão de 0,50% 
(cinquenta centésimos por 
cento), tanto para pesquisa e 
desenvolvimento como para 
programas de eficiência 
energética na oferta e no uso 
final da energia 
 
A partir de 01/01/2016, para as 
concessionárias e 
permissionárias cuja energia 
vendida seja inferior a 1.000 
(mil) GWh por ano, o percentual 
mínimo a ser aplicado em 
programas de eficiência 
energética no uso final poderá 
ser ampliado de 0,25% (vinte e 
cinco centésimos por cento) 
para até 0,50% (cinquenta 
centésimos por cento) 

 
Não foi estipulado um valor 
para ser exclusivamente 
gasto com 
UNIVERSIDADES. 
 
40% - FNDCT (fundo 
nacional de 
desenvolvimento científico 
e tecnológico) 
 
40% - para projetos de P&D 
estabelecidos pela ANEEL 
 
20% - MME (ministério de 
minas e energia) 

 
As licenças podem ser exclusivas ou não, com 
ou sem pagamento de royalties e, ainda, com 
ou sem o direito de sublicenciar. Em alguns 
contratos, a patente pode ser de propriedade 
única e exclusiva da empresa. Neste caso, a 
empresa compromete-se a ceder à 
universidade uma licença sem ônus e não 
exclusiva de tais resultados para que as 
universidades os utilizem em pesquisas ou 
para fins didáticos. 
 
Em geral, os percentuais sobre os resultados 
patenteáveis de uma pesquisa que são 
atribuídos às partes, com financiamento 
parcial ou total de empresas ou agentes 
financiadores, é discutido caso a caso. Além 
disso, a exploração comercial dos direitos de 
propriedade intelectual resultantes também 
deverá ser negociada caso a caso. 

 
Links úteis: 
 
Lei Nº 9.991/00: 
 
http://www.planalto.go
v.br/ccivil_03/leis/L999
1.htm 
 
Regulamentação: 
 
http://www.aneel.gov.b
r/area.cfm?idArea=546
&idPerfil=6&idiomaAtua
l=0 
 
Maiores informações: 
 
http://www.aneel.gov.b
r/area.cfm?idArea=75 
 
Manual P&D ANEEL: 
 
http://www.aneel.gov.b
r/aplicacoes/leitura_arq
uivo/arquivos/Manual_
PD_2006.pdf 
 
 
 

 
INOVARAUTO 

 
O Programa de Incentivo à Inovação 
Tecnológica e Adensamento da Cadeia 
Produtiva de Veículos Automotores 
(Inovar-Auto) é o regime automotivo do 
Governo Brasileiro que tem como 
objetivo a criação de condições para o 
aumento de competitividade no setor 
automotivo, produzir veículos mais 
econômicos e seguros, investir na cadeia 
de fornecedores, em engenharia, 
tecnologia industrial básica, pesquisa e 
desenvolvimento e capacitação de 
fornecedores. Criado pela Lei n° 
12.715/2012, o programa possui 
validade para o período de 2013 a 2017. 
O Programa estimula a concorrência e a 
busca de ganhos sistêmicos de eficiência 
e aumento de produtividade da cadeia 
automotiva, das etapas de fabricação até 
a rede de serviços tecnológicos e de 
comercialização. 
O programa possui como metas 
específicas, com as quais as empresas 
que comprometerem-se com o programa 

 
VOLUNTÁRIO 

 
 

 
Crédito presumido de IPI 
de até 30 pontos 
percentuais 
Crédito presumido de IPI 
referente a gastos em 
pesquisa e 
desenvolvimento e a 
investimentos em 
tecnologia industrial 
básica, engenharia de 
produção e capacitação de 
fornecedores 
 
Beneficiários: 
(I)Empresas que 
produzem veículos no 
país. 
(II)Empresas que não 
produzem, mas 
comercializam veículos no 
país 
(III)Empresas que 
apresentem projeto de 
investimento para 

 
Os benefícios serão garantidos 
àqueles que cumprirem pelo 
menos três das quatro metas 
estabelecidas (exceto no caso de 
fabricantes de veículos que 
produzam motor de pistão, 
motor por compressão, que 
deverão cumprir pelo menos 
dois requisitos). 

 
Não há uma disposição que 
obrigue a ser gasto um 
valor com universidades. 
Entretanto, uma das metas 
do programas é o 
“Aumento do volume de 
gastos em engenharia, 
tecnologia industrial básica 
(TIB) e capacitação de 
fornecedores”.  Desta 
forma, parece plausível que 
será dada uma importância 
significativa às parcerias 
com universidades. 
 
I - deverão ser realizados, 
no País, pela pessoa 
jurídica beneficiária do 
INOVAR-AUTO: 
a) diretamente; 
b) por intermédio de 
fornecedor contratado; ou 
c) por intermédio de 
contratação de 

 
Na realização de projetos de P&D 
cooperativos ou sob encomenda, com 
empresas ou instituições de ciência e 
tecnologia brasileiras, a propriedade 
intelectual do seu resultado poderá ser 
compartilhada entre a empresa beneficiária 
do INOVAR-AUTO com seus parceiros, 
conforme estabelecido em instrumento 
contratual entre as partes. 

 
Links úteis: 
 
Lei n° 12.715/2012: 
 
http://www.planalto.go
v.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12715.
htm 
 
Regulamentação: 
 
http://inovarauto.mdic.
gov.br/InovarAuto/publ
ic/legislacao.jspx?_adf.ct
rl-state=w6qn958je_11 
 
Página do programa: 
 
http://inovarauto.mdic.
gov.br/InovarAuto/publ
ic/inovar.jspx?_adf.ctrl-
state=1cwwre3n0m_4 
 
Portaria Interministerial 



deverão cumprir: Investimentos 
mínimos em P&D (inovação); 
Aumento do volume de gastos em 
engenharia, tecnologia industrial 
básica (TIB) e capacitação de 
fornecedores; Produção de veículos 
mais econômicos; Aumento da 
segurança dos veículos produzidos. 
 

produção de veículos no 
país 

universidade, instituição de 
pesquisa, empresa 
especializada ou inventor 
independente de que trata 
o inciso IX do caput do art. 
2º da Lei nº 10.973, de 2 de 
dezembro de 2004; 

MDIC/MCT Nº 772 DE 
12/08/2013: 
 
https://www.legisweb.c
om.br/legislacao/?id=25
7493 
 

 
LEI DE 

INFORMÁTICA 

 
A Lei de Informática (Leis 8.248/91, 
10.176/01 e 11.077/04) é uma lei que 
concede incentivos fiscais para empresas 
do setor de tecnologia (áreas de 
hardware  e automação), que tenham por 
prática investir em Pesquisa e 
Desenvolvimento. 
A Lei de Informática se destina a todas as 
empresas que: investem em Pesquisa e 
Desenvolvimento; Comprovem 
Regularidade Fiscal;  Sejam produtoras 
de algum item cujo NCM (Nomenclatura 
Comum do Mercosul) conste  na lista de 
produtos incentivados pela Lei. 
Primeiramente é importante destacar 
que a Lei de Informática é voltada para 
hardwares e componentes eletrônicos. 
Sendo assim, para verificar se um 
produto poderá ser incentivado pela Lei 
de Informática, é necessário saber se o 
código NCM está na lista de produtos 
incentiváveis. Os softwares não são 
incentivados pela Lei, pelo fato de não 
haver incidência de IPI sobre eles. 
 

 
VOLUNTÁRIO 

 
Redução do IPI em 
produtos 
habilitados/incentivados 

 
O investimento a ser realizado, 
até o ano de 2014, é de 4% ou 
4,35% do faturamento anual 
dos produtos incentivados 
(dependendo da região), 
descontados os impostos de 
comercialização (ICMS, IPI, PIS e 
COFINS). Importante salientar 
que existem algumas regras 
para que sejam descontados 
valores referentes à exportação 
de produtos e também 
referentes à compra de 
produtos incentivados. 
 
QUADRO RESUMO: 
http://leidainformatica.com/w
ordpress/wp-
content/uploads/2013/03/QU
ADRO-Investimentos-Lei-
Informatica.png 
 
 

 
Não é determinado um 
valor que deva ser gasto 
necessariamente com 
universidades. 

 
O regime de proteção à propriedade 
intelectual de programa de computador é o 
conferido às obras literárias pela legislação 
de direitos autorais e conexos vigentes no 
País, observado o disposto nesta Lei. 
 
Os programas de computador poderão, a 
critério do titular, ser registrados em órgão 
ou entidade a ser designado por ato do Poder 
Executivo, por iniciativa do Ministério 
responsável pela política de ciência e 
tecnologia. (Regulamento). 

 
Links úteis: 
 
LEI Nº 8.248, DE 23 DE 
OUTUBRO DE 1991: 
 
http://www.planalto.go
v.br/ccivil_03/Leis/L82
48.htm 
 
LEI No 10.176, DE 11 DE 
JANEIRO DE 2001: 
 
http://www.planalto.go
v.br/ccivil_03/leis/LEIS_
2001/L10176.htm 
 
Página da lei: 
 
http://leidainformatica.
com/a-lei-de-
informatica/ 
 
Manual de Frascati: 
 
http://www.mct.gov.br/
upd_blob/0225/225728
.pdf 
 
 

 
LEI DO BEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Lei 11.196/05, que passou a ser 
conhecida como “Lei do bem”, cria a 
concessão de incentivos fiscais às 
pessoas jurídicas que realizarem 
pesquisa e desenvolvimento de inovação 
tecnológica. 
 
Sabe-se que o crescimento dos países 
passa pelo investimento em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. O governo 
federal, por meio do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), 
utiliza esse mecanismo para incentivar 
investimentos em inovação por parte do 

 
Voluntário 

 
Dedução de 20,4% até 
34% no IRPJ (Imposto de 
Renda de Pessoa Jurídica) 
e CSLL (Contribuição 
Social sobre o Lucro 
Líquido) dos dispêndios 
com P&D; 
 
Redução de 50% no IPI na 
compra de máquinas e 
equipamentos destinados 
à P&D; 
 
Depreciação e 

 
Não é definida uma margem, 
apenas requisitos: 
 
Desenvolver projetos de PD&I 
no contexto da Lei Do Bem 
 
Regime de tributação pelo 
Lucro Real e Apurar Lucro no 
ano-base vigente 
 
Não limita setor econômico e 
não afeta o resultado 
operacional 
 

 
A Lei garante benefícios às 
pessoas jurídicas que 
realizarem investimentos 
em PD&I dentro de seu 
contexto e pré-requisitos. 
Desta forma, não é definido 
um valor que deverá ser 
gasto necessariamente com 
universidades. Entretanto, 
um dos benefícios diz 
respeito aos projetos 
executados por ICTs. 

 
A Lei não define uma política própria a 
respeito de Propriedade Intelectual. Desta 
forma, vale o disposto na Lei de Inovação. 

 
Links úteis: 
 
Lei 11.196/05: 
 
http://www.planalto.go
v.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/lei/l11196.
htm 
 
Quadro explicativo: 
 
http://leidobem.net.br/
wp-
content/uploads/2014/



setor privado. Com isso, busca aproximar 
as empresas das universidades e 
institutos de pesquisa, potencializando 
os resultados em P&D. 
 
Existem alguns pré-requisitos para obter 
os incentivos fiscais da Lei do Bem, são 
eles: 
 

• Empresas em regime no Lucro 
Real 

• Empresas com Lucro Fiscal 
• Empresas com regularidade fiscal 

(emissão da CND ou CPD-EN) 
• Empresas que invistam em 

Pesquisa e Desenvolvimento 
 

Sabendo dessa amplitude do conceito, o 
governo, ao criar a Lei do Bem, utilizou-
se dos conceitos obtidos no Manual de 
Frascati para definir o que realmente faz 
e não faz parte de Pesquisa e 
Desenvolvimento. 

amortização acelerada 
desses bens; 
 
Exclusão, para efeito de 
apuração do IRPJ e da 
CSLL, de 50% a 250% dos 
dispêndios efetivados em 
projetos de pesquisa 
científica e tecnológica 
executada por ICT 

Prazo final para usufruto: julho 
do ano seguinte aos 
investimentos feitos 
 
Uso automático e não 
cumulativo 

02/Gestiona_LeidoBem_
resumo1.pdf 
 
Decreto 5.798/2006 
 
http://www.planalto.go
v.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/decreto/d5
798.htm 
 

 
ANP 

 

 
Como mecanismo de fomento à pesquisa 
e desenvolvimento (P&D), a ANP inclui 
nos contratos de concessão para 
exploração e produção de petróleo e gás 
natural um tem conhecido como 
“cláusula do 1%”. A cláusula determina 
que os concessionários invistam em P&D 
valor equivalente a 1% da receita bruta 
gerada pelos campos de grande 
rentabilidade ou com grande volume de 
produção (aquelas que pagam a 
chamada participação especial). Os 
recursos destinados a P&D desde 1998 já 
somam R$ 5,228 bilhões. 
A Resolução ANP nº 33/2005 e o 
Regulamento Técnico ANP nº 5/2005 
estabelecem os critérios para aplicação 
dos recursos e definem as despesas que 
poderão ser consideradas como de 
pesquisa e desenvolvimento. O 
credenciamento de instituições é 
regulado pela Resolução ANP nº 
34/2005 e Regulamento Técnico ANP º 
6/2005 

 
COMPULSÓRIO 

  
1% da receita bruta gerada 
pelos campos de grande 
rentabilidade ou com grande 
volume de produção, sendo: 
 
• Até 50% do total poderá ser 
investido nas instalações do 
próprio concessionário ou de 
suas afiliadas ou em empresas 
nacionais. 
• No mínimo, 50% do valor da 
obrigação deverão ser 
investidos em instituições de 
P&D credenciadas pela ANP 

 
Assim como nos demais, 
não é definida uma parcela 
dos recursos que deva ser 
necessariamente investida 
em universidades. Contudo, 
se uma IES estiver 
credenciada na ANP poderá 
ser alvo de parcerias. 

 
A matéria encontra-se sob consulta pública 
 
Considerando-se que os recursos das 
Cláusulas de P,D&I podem ser aplicados em 
projetos ou programas executados nas 
próprias instalações da Empresa Petrolífera 
ou nas instalações de terceiros, a saber, 
Instituição Credenciada ou Empresa 
Brasileira, intenso debate tem sido realizado 
sobre a propriedade dos direitos de 
propriedade intelectual no âmbito do 
Regulamento, estando refletido nos 
comentários e sugestões apresentadas à ANP. 
 
O princípio adotado na proposta 
encaminhada à Consulta e Audiência Pública 
foi de que titularidade deve estar associada à 
participação da empresa ou instituição na 
atividade de P,D&I. Assim, para um projeto 
executado por apenas uma empresa ou 
instituição, à executora caberia 100% dos 
direitos de propriedade intelectual. No caso, 
de projeto colaborativo a co-titularidade de 
cada um dos partícipes deve ser proporcional 
à sua contribuição ao desenvolvimento da 
nova tecnologia. 

 
Links úteis: 
 
Resolução ANP nº 
33/2005 
 
http://www.anp.gov.br/
?dw=70152 
 
Regulamento Técnico 
ANP nº 05/2005: 
 
http://www.anp.gov.br/
?dw=70153 
 
Apresentação: 
 
http://www.anp.gov.br/
?pg=70151&m=&t1=&t2
=&t3=&t4=&ar=&ps=&1
435949749247 
 
Folder explicativo: 
 
http://www.anp.gov.br/
?dw=40038 
 
Boletim PUC-RIO: 
 
http://www.ctc.puc-



 

 

 

 

rio.br/downloads/Boleti
m_ANP_Petroleo_e_P&D-
Fevereiro2015.pdf 
 


