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Suspensão da Lei do Bem
compromete projetos de
inovação no Brasil

Besaliel Botelho,
Bosch

Medida provisória corta abatimento no IR de
empresas que investem em PD&I
Editada pelo governo federal em 30
de setembro, a medida provisória (MP)
694 alterou a lei 11.196/05, conhecida como Lei do Bem, e suspendeu incentivos fiscais a empresas que realizam pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) para 2016. O assunto foi
debatido na reunião do comitê de líderes da Mobilização Empresarial pela
Inovação (MEI), no escritório da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em
São Paulo, dois dias após publicação da
MP. Para os empresários, a medida diverge da demanda da indústria brasileira, uma vez que a Lei do Bem firmou-se como um dos principais apoios à
inovação. Destaca-se que, para cada R$
1,00 de renúncia fiscal, as empresas investem R$ 5,00 em inovação de acordo
com dados do último relatório da Lei do
Bem divulgado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).
Para a MEI, a medida pode reduzir o
investimento privado em inovação - que
seria extremamente necessário para a
retomada do desenvolvimento do país.
“Essa suspensão é um retrocesso, pois

“Suspender a Lei do Bem é tirar
do país qualquer perspectiva de
inovação de longo prazo”

esses incentivos eram importantes no
esforço do governo de incentivar as empresas no trabalho de inovação”, avaliou Pedro Wongtschowski do Grupo Ultra. O presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das
Empresas Inovadoras (ANPEI), Gerson
Pinto, também posicionou-se contra: “O
Brasil precisa de estabilidade e previsibilidade para fomentar o investimento
privado e ações como essa não nos coloca na direção que a gente precisa caminhar enquanto país”.
Entre os principais benefícios concedidos pela Lei do Bem estão a exclusão
adicional de 60% a 100% dos dispêndios
com PD&I da base de cálculo do imposto de renda (25%) e CSLL (9%) e depreciação integral de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos. Para gozar dos benefícios as empresas precisam estar no regime tributário de Lucro Real, comprovar regularidade quanto à quitação de tributos federais e demais créditos inscritos em Dívida Ativa da União e ter lucro fiscal no
ano base.
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“O momento demanda
concentração de esforços e
trabalho conjunto pela inovação”
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“Depois dos pactos de
democracia, estabilidade
e inclusão social, é preciso
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No Brasil, maior parte da verba pública destinada à
inovação vai para bolsas de estudo

MEI quer contribuir
pela modernização
do INPI
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Recursos para inovação precisam ser
mais bem distribuídos, defende MEI
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Diálogos da MEI

Jorge Guimarães toma
posse como diretorpresidente da EMBRAPII
O novo diretor-presidente da Empresa
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), Jorge Almeida Guimarães, tomou posse durante a última reunião
da MEI. Eleito pelo Conselho de Administração,
ele ficará à frente da instituição pelos próximos
quatro anos. Graduado em medicina veterinária,
Guimarães possui doutorado em Ciências Biológicas. Como professor, passou pela UFRRJ, UNIFESP, Faculdade de Medicina de São José do Rio
Preto, UNICAMP, UFF e UFRJ. Atualmente, é professor titular aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). “Nossa missão
é incrementar o viés da EMBRAPII de identificar
em universidades e centros de pesquisa competências técnico-científicas, habilitando-os a fazer
parceria sinérgica com a indústria por meio de
projetos de inovação”, disse Guimarães.
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