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Resumo 

 

 
Este trabalho tem como objetivo, propor a criação de um curso sobre o uso da Lei do 

Bem como incentivo fiscal, de forma que possa avaliar os benefícios fiscais possíveis pela 

implantação da Lei do Bem nas Empresas. O curso será destinado para professores do 

Instituto Federal de Barreiros, e foi idealizado diante da necessidade de divulgar a Lei do Bem 

no meio empresarial. O curso está embasado no crescimento econômico por meio dos 

incentivos fiscais. Dessa forma, ao término do curso, o aluno poderá atuar como agente 

multiplicador de conhecimentos relacionados à Lei do Bem e assim, trabalhar na orientação de 

empresas da Região. 

 

 
Palavras-chave: Incentivos fiscais, Lei do Bem, Empreendedorismo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
As primeiras manifestações sobre que o Brasil vem construindo políticas que 

fortaleceram o seu Sistema de Inovação, foram vistas a partir do ano de 1994. A partir do ano 

de 2004, essas políticas foram fortalecidas com a criação da Política Industrial, Tecnológica e 

de Comércio Exterior do Governo Federal (PITCE), que tinha como eixo principal a 

modernização da indústria e a Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, tendo como objetivo 

o crescimento econômico, o aumento da eficiência e da competitividade. Dessa forma, o 

Governo fortaleceu os mais variados instrumentos de estímulo à inovação privada, dentre eles 

o incentivo fiscal, por meio da Lei 11.196/06, a Lei do Bem. 

A Lei do Bem está relacionada à pesquisa básica e aplicada ao desenvolvimento 

tecnológico, dessa forma a participação de empresas do programa de incentivos fiscais e o 

número de empresas recomendadas pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Comunicações (MCTIC), vem evoluindo a cada ano, conforme informação encontrada no 

Relatório Anual de Atividades de P&D. Em 2006 foram 130 empresas participante. Em 2014 

foram 1206. A procura e a necessidade pelos incentivos fiscais vêm aumentando nos últimos 

anos e, o número de empresas participantes da Lei do Bem só aumenta. 

Em 2006, treze setores receberam benefícios reais por investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento. Já no ano seguinte, mais quatro setores receberam esses benefícios, foram 

eles: Agroindústria, Moveleira, Petroquímica e Telecomunicação. (Relatório Anual da 

Utilização dos Incentivos Fiscais Ano Base 2007). 

A Lei do Bem procura simplificar os procedimentos para solicitar a isenção fiscal por 

parte das empresas. Sendo bem aceita pelo setor privado, mesmo que ainda seja cedo para 

avaliar seus impactos em relação à inovação. (RODRIGUEZ; DAHLMAN; SALMI, 2008). 

De acordo com a descrição de Cruz e de Mello (2006), alguns benefícios fiscais são a 

dedução no imposto de renda dos gastos com pesquisa e desenvolvimento e a depreciação 

mais rápida dos equipamentos destinados para pesquisa e desenvolvimento. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 
A procura por incentivos fiscais e a importância da inovação na vida das pessoas, 

fazem com que a procura pela Lei do Bem seja sempre crescente. Com o desenvolvimento 

econômico, vem à necessidade de conhecer meios que favoreçam a inovação e ao mesmo 

tempo estimule a economia. Dessa forma, faz-se necessário uma reflexão acerca da 

importância da Lei do Bem no País e como, ao longo dos anos, essa Lei vem contribuindo 

com o desenvolvimento social e econômico, por proporcionar acesso à inovação. Portanto, 

esse trabalho pretende compreender como a Lei do Bem pode contribuir com o 

desenvolvimento econômico, com ênfase no pequeno empreendedor. De forma que irá 

colaborar na orientação e na construção do conhecimento em relação à citada Lei. 

Com o conhecimento adquirido ao longo do curso e nas pesquisas bibliográficas 

realizadas, a importância desse assunto está no fato de que a temática abordada será divulgada 

em prol da inovação. 

O curso poderá transformar a vidas das pessoas que até então não tinham 

conhecimento em relação à Lei do Bem, preparando-as para o desenvolvimento pessoal e 

empresarial. Com este estudo, almeja-se destacar a informação como agente transformador da 

sociedade. 
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 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Diante deste contexto, a questão da pesquisa para o presente trabalho é: como a Lei do 

Bem pode beneficiar pequenos empreendedores? Quais os mecanismos necessários para 

atender os critérios exigidos pela Lei do Bem? Para isso é preciso entender o que é Inovação, 

pois os benefícios dessa Lei estão atrelados a tudo que seja inovador. 

De acordo com o Manual de Oslo (OCDE, 2005, p.55): 

“Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou 

um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de 

trabalho ou nas relações externas.” 

 
De acordo com a Lei de Inovação (Lei 10.973/04): 

 
“Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que 

resulte em novos produtos, processos ou serviços.” 

 

 
Ideias inovadoras não são exclusividades de pessoas extremamente instruídas. Daí a 

necessidade de um profissional capacitado, capaz de identificar os riscos e as oportunidades. 

Que tenha capacidade de escolher as ferramentas necessárias para fazer com que determinado 

empreendimento seja um sucesso. Essas ferramentas são metodológicas. A orientação do 

professor na formação de sua turma será essencial na disseminação do empreendedorismo. 



10 
 

 

 
 

 APRESENTAÇÃO DO CENÁRIO 

 

 
A Escola Agrotécnica Federal de Barreiros PE, oferta diversos cursos, com destaque 

para os Cursos técnicos em Alimentos e Agropecuária. Está localizado na Zona da Mata Sul 

de Pernambuco, com mais de 90 anos de história. 

Possui cerca de 1000 estudantes, alojamentos masculino e feminino, 25 salas de aula, 

80 professores, refeitório, enfermaria, biblioteca, oito laboratórios, além de sete Unidades 

Educativas de Produção (UEP), que reproduzem, numa pequena escala, as atividades 

realizadas numa fazenda, como apicultura, avicultura, bovinocultura, caprino, ovinocultura, 

suinocultura, horta e fruticultura. 

O fato de estar situada numa região com alto número de assentamentos de reforma 

agrária, a escola busca atender uma demanda na área de Recursos Naturais, particularmente 

em relação à agricultura familiar. Sua localização é privilegiada, próximo ao litoral sul de 

Pernambuco e ao litoral norte de Alagoas, dessa forma, é uma região com destaque nos 

serviços de hospedagem e produção alimentícia, sendo assim, uma região em crescimento e 

que vem despertando o interesse dos investidores. 
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 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Capacitar os professores do Ensino Técnico a explorarem o tema como captação de 

incentivos fiscais para pequenos empreendedores, compreender o funcionamento da Lei do 

Bem, além de adquirir conhecimento sobre Inovação. De forma resumida, oferecer para os 

pequenos empreendedores, oportunidade de desenvolvimento social e local. Os professores 

que participarem do Curso serão multiplicadores dentro do Campus. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
• Discutir a relevância da Lei do Bem; 

• Analisar, através de pesquisas, os índices de empresas que vem aderindo aos incentivos 

fiscais; 

• Avaliar a importância da Lei do Bem para o desenvolvimento social; 

• Pesquisar sobre os benefícios da Lei do Bem a economia. 
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3 INCENTIVOS FISCAIS 

 
 

Zucoloto (2010) considera o incentivo fiscal como uma forma de apoio à inovação 

adotado em diversos países. É assim com a China e Índia, países que adotam o incentivo fiscal 

para estimular o desenvolvimento tecnológico do setor privado, favorecendo o 

desenvolvimento econômico e tecnológico. 

Os incentivos englobam as deduções dos gastos com pesquisa e desenvolvimento, 

créditos fiscais ou ainda dedução de lucros tributáveis. 

No Brasil, o destaque maior para o incentivo fiscal de estímulo à inovação, é a Lei nº 

11.196/05 ou a Lei do Bem, como é conhecida. 

É crescente o número de empresas participantes do programa de incentivos ficais 

assim como o número de empresas recomendas pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI). 

 

Gráfico 1: Número de empresas Participantes x Recomendadas pelo MCTIC 
 

 

Fonte: Relatório Anual de Atividades de P&D 2014 
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Conforme gráfico abaixo, ainda é pequena a participação da Região Nordeste como 

demandante dos incentivos ficais. É visível que as Regiões Sudeste e Sul apresentam-se como 

as maiores demandantes dos incentivos fiscais. 

Daí a importância de promover uma parceria com as empresas da Região Nordeste, 

com vistas a há que se considerar que o MCTIC, em parceria com outras instituições do setor 

público e privado, tem envidado esforços no sentido de promover a sensibilização e a 

mobilização junto ao setor empresarial das referidas regiões, com vistas a divulgar e estimular 

o conhecimento da Inovação, além de apresentar a relevância dos incentivos fiscais da Lei do 

Bem. 

Gráfico 2: Incentivos fiscais por Empresas declaradas X ano-base 
 

Fonte: MCTI/ SETEC/ CGIT 
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 COMO A LEI DO BEM PODE CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 
 

O principal objetivo da Lei do Bem é estimular as empresas para que criem novos 

produtos, serviços ou processos e dessa forma, aumentar sua competitividade e possibilitando 

o investimento em novas estratégias. Investir em formas que tornem os produtos e serviços 

mais simples e mais baratos, e que dessa forma, atinja o maior número de pessoas 

beneficiadas e assim contribuir para o desenvolvimento econômico. 

 

Alguns exemplos de inovação de produto: 

 Televisores com alta definição (HD);

 Lançamento de nova linha de produto light;

 Celular com a tecnologia 4 G 

Alguns exemplos de inovação nos serviços:

 pacotes de internet móvel;

 oferta da “computação em nuvens”

 internet sem fio

 
 

Alguns exemplos de inovação nos processos: 

 montagem de automóveis por robôs;

 ferramenta de corte a laser;

 embalagem automática
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 FATORES QUE NÃO CONTRIBUEM COM A ADESÃO EMPRESARIAL À LEI DO 

BEM 

 
Segundo os relatórios emitidos anualmente sobre a utilização dos incentivos fiscais, a 

cada ano, mais empresas aderiram ao programa, são as empresas participantes, porém ainda é 

grande o número de empresas não conseguem adesão ao programa. 

Segundo Castro, Daniel Vasconcelos, et al, (2012) a participação do empresariado 

brasileiro nos investimentos em P&D ainda é bastante limitada. 

A principal razão para a pouca adesão empresarial, provavelmente a falta de 

conhecimento da Legislação. Muitas empresas, mesmo sendo inovadoras, desconhecem esse 

atributo e não se candidatam a serem beneficiados da Lei do Bem. 

Outro fator é que a Lei do Bem determina que só empresas que são tributadas pelo 

regime do lucro real podem aderir ao programa, dessa forma, o desafio é saber quais os 

mecanismos capazes de contornar essa situação. 
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4 ESTRUTURA DO CURSO 

 
 

O Curso de Capacitação em Incentivos Fiscais à Inovação Tecnológica, com ênfase na 

Lei do Bem, tem como objetivo oferecer aos participantes a oportunidade de conhecer e 

discutir meios que favorecem a adesão de empresas à Lei do Bem. 

 
Os objetivos específicos do curso são: 

 
 Elevar o nível de compreensão e desempenho de professores na de 

Empreendedorismo, a fim de disseminar meios de captação de incentivos; 

 Capacitar professores para o exercício de orientação às comunidades, empresas e 

instituições de ensino; 

 Formar profissionais capazes de avaliar o cumprimento das metas necessárias para a 

adesão à Lei do Bem. 

 

 
Duração do curso 

Com início previsto para julho/2017 e término em setembro /2017. 

 
Carga horária total: 96 h 

 
Encontros: Semanais aos sábados 

Horários: 8 h às 17 h - com intervalo de uma hora 

Vagas: 20 vagas destinadas aos professores da Rede Pública de Ensino 

 

 
Local: 

IFPE Campus Barreiros 

Fazenda Sapé - Zona Rural, Barreiros. 

Conteúdos a serem abordados: 

Conceitos importantes serão abordados no decorrer do curso, com destaque para. 

Inovação, Lei do Bem e Empreendedorismo. 
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MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

 

 
A avaliação será feita mediante a elaboração de um projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação. 

O projeto será composto pelos elementos pré-textuais, textuais e elementos pós-textuais. 

Os elementos pré-textuais: 

 capa;

 folha de rosto;

 sumário.

Os elementos textuais: 

 introdução;

 problema e justificativa;

 objetivos;

 referencial teórico;

 metodologia;

 cronograma.

Os elementos pós-textuais: 

 referências;

 glossário, apêndice e anexo (opcionais).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 
O curso será desenvolvido de forma que promova a aprendizagem por meio de técnicas 

tradicionais e do uso de novas tecnologias da informação. Os procedimentos didáticos 

utilizados serão: 

 Livros, artigos, revistas, textos e vídeos.

 Aulas expositivas dialogada, com o uso de livros, revistas e outros.

 Debate de texto previamente adotado.

 Análise e problematização de vídeos

 Elaboração de projetos

 Preenchimento do FORMP&D (figura 1)
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Figura 1: Modelo de Formulário FORMP&D 

 

Fonte: www.mct.gov.br/formpd/fontes/php 

http://www.mct.gov.br/formpd/fontes/php
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MEDIAÇÕES PREVISTAS ENTRE PROFESSOR E APRENDIZES 

 

 

As mediações serão adotadas conforme a necessidade da turma, pois ao conhecer o 

nível de conhecimento dos discentes, será mais fácil interceder no sentido de garantir um 

equilíbrio, um entendimento. Para isso, é importante que o professor considere todos os 

questionamentos de seus alunos, de forma que explorem cada descoberta, assegurando-lhes o 

entendimento. 

As mediações serão feitas em sala de aula, durante a aula, ou ainda, na sala dos professores 

em dia e horário previamente definidos. 

Para facilitar a compreensão do aluno, o professor poderá indicar textos, livros e 

filmes, a fim de que o mesmo desenvolva habilidades e opiniões sobre o tema em questão. 
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MÓDULOS 
 

 

Tabela 1: Distribuição modular do conteúdo do curso 
 

MÓDULO HORAS 

Modulo I: 

Contextualização da Política de Inovação no Brasil 

Como está o Brasil no cenário mundial de Inovação? 

Principais mecanismos de apoios à inovação 

Dos incentivos fiscais à inovação tecnológica 

Produto do Uso dos Incentivos 

 

 

32 

Modulo II: 

Oportunidades para Microempresas e Empresas de pequenos 

portes na Atual politica de incentivos fiscais 

Lei do Bem para ME e EPP 

 

32 

Módulo III: 

Legislação 

Técnicas de Elaboração de Projetos de PD&I (Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação) e preenchimento formulário 

FORMP&D. 

 

 
32 

Fonte: Elaborado pela autora 
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CRONOGRAMA 2017 

 

 
Tabela 2: Distribuição da carga horária do curso por módulo 

 

Cronograma 

JULHO AGOSTO SETEMBRO 

DIA MÓDULO DIA MÓDULO DIA 

8 I 5 II 2 

15 I 12 II 9 

22 I 19 II 16 

29 I e II 26 II e III 23 

Fonte: Elaborado pela autora 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, foi feito o planejamento de uma capacitação sobre incentivos fiscais, 

com destaque para Lei do Bem (Lei 11.196/06), cujo objetivo é disseminar a informação sobre 

meios legais capazes de estimular a economia e o desenvolvimento local. 

A análise de artigos relacionados ao tema e da própria  Lei,  demonstrou  a 

necessidade desta capacitação na formação de profissionais qualificados para o atendimento a 

empresas, principalmente aquelas classificadas como microempresas, além da possibilidade 

de atuar na orientação de comunidades e Instituições de ensino. Essa necessidade ocorre 

principalmente porque a Lei do Bem foi criada para estimular a inovação nas empresas e para 

isso é preciso que as empresas atendam às exigências do programa. 

Ao ser contemplado com a Lei do Bem, a empresa poderá investir em equipamentos e 

dessa forma aumentar sua produção, além de pagar menos impostos ou mesmo conseguir 

isenção de alguns impostos, e consequentemente contribuindo para o crescimento empresarial. 

A fim de viabilizar a inovação no País, o Governo Federal oferece incentivos financeiros para 

que empresas possam buscar, por meio da inovação, meios de produção ou processamento de 

forma melhorada, além de investir em pesquisas de desenvolvimento. 

Assim, a busca pelos incentivos, a crise econômica e o desenvolvimento tecnológico, são 

fatores que vem despertando o interesse de empresas em busca parcerias com a Lei do Bem. 

Ao avaliar o número de empresas que aderiram ao programa da Lei do Bem ao longo 

dos anos, é visto que a busca vem crescendo, porém poderia ser maior, caso as empresas 

realmente soubessem quais os critérios necessários para a adesão à Lei do Bem, além de 

conhecer mecanismos capazes de facilitar o acesso ao Programa. 

Para que possamos atingir os objetivos propostos no curso será preciso uma análise 

minuciosa da Lei do Bem, para que os professores possam de fato compreender como 

funciona e dessa formar encontrar meios de inserir as empresas no programa, além de prepará- 

los na orientação do projeto. 

Durante a realização do curso de Especialização em Educação Empreendedora, 

oferecido pela PUC - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro assumimos o desafio 

de compreender novos termos e conceitos, até então, desconhecidos por alguns discentes. 

Nosso ambiente virtual funciona como um facilitador na aprendizagem, em parceria 

com os conteúdos oferecidos em cada módulo. A forma com que o curso é oferecido permite 

o desenvolvimento do conhecimento em relação ao Empreendedorismo. Muitas disciplinas 
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contribuíram para a formação de meu conhecimento, tais como: Tipos de Empreendedorismo, 

Mercado, Inovação e Empreendedorismo e Noções básicas de gestão de projetos e processos. 

Foi a partir das teorias e metodologias aplicadas no decorrer do curso, que me senti 

interessada em avaliar como as empresas vêm trabalhando a questão da Lei do Bem, pois 

ainda é grande a falta de conhecimento em relação ao programa. Dessa forma, achei 

interessante a proposta de capacitar professores sobre os incentivos fiscais, para que os 

mesmos se comportem como multiplicadores de informação sobre a Lei do Bem, além de 

compreender quais os mecanismos necessários para que as empresas se enquadrem na 

exigência legal da Lei. 

Os resultados esperados visam a multiplicar os conceitos e ideias pelos professores 

que realizaram o curso para o setor empresarial do município, a fim de que a Lei do Bem seja 

adotada pelos empresários e com isso, contribuir com o desenvolvimento econômico da 

região. 

Capacitar os docentes a elaborarem propostas da Lei do Bem que serão importantes 

para que seja aceito pelo órgão responsável. 

Motivar a comunidade acadêmica a desenvolver projetos que possam participar da Lei 

do Bem, difundindo o conhecimento relacionado à Lei, promovendo o desenvolvimento social 

e local. 

Como trabalhos a serem desenvolvidos a partir deste, sugere-se: Avaliar o uso de 

incentivos fiscais pelos municípios de Pernambuco: levantamento de empresas que trabalham 

com a Lei do Bem: como a Lei do Bem vem favorecendo o desenvolvimento econômico em 

Pernambuco nos últimos cinco anos. 
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