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O IMPACTO DAS INOVAÇÕES ADVINDAS DOS INCENTIVOS DA LEI DE 

INFORMÁTICA NAS FÁBRICAS DO POLO DE INFORMÁTICA DE ILHÉUS-

BA ENTRE OS ANOS DE 2000 E 2018. 

 

RESUMO 

 

Uma das normas utilizadas para investimento em inovação no Brasil é a 
Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, conhecida como a lei de informática, que 
entre os anos de 2008 e 2018 concedeu em forma de renúncia fiscal uma média 
de R$ 4.431.110.420,00 tendo as empresas beneficiadas que gerar como 
contrapartida o investimento em Tecnologia da Informação (TI), por meio de 
projetos de pesquisa. Os Projetos podem ser desenvolvidos pela própria 
empresa, por Universidades e por Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT), de 
acordo com os limites de percentuais de isenção do Imposto Sobre Produtos 
Industrializados (IPI), ou seja, a empresa ganha o benefício do imposto, mas é 
obrigada a investir nos projetos. Os projetos são analisados para a justa 
comprovação do investimento, mas o processo de análise se restringe ao 
ambiente empresarial, não avaliando o desenvolvimento que os incentivos 
podem trazer para a região onde as empresas estão localizadas. A pesquisa 
investiga quais os benefícios gerados pela renúncia, as empresas do Polo de 
Informática de Ilhéus (PII).  Com o propósito de identificar os possíveis benefícios 
que a cidade de ilhéus teve com o advento da Lei, foi realizada pesquisa 
exploratória calcada em aspectos quantitativos dos órgãos oficiais do governo 
federal e qualitativos decorrentes do estudo bibliográfico de outras pesquisas já 
realizadas sobre referido Polo. Os resultados apontam que não houve um 
crescimento estruturado proporcional aos investimentos proporcionados pela LI, 
apesar das empresas investirem em TICs, os resultados não são aparentes e 
tiveram pouco interferência na sua permanência na cidade. 

Palavras-chave: Transferência de Tecnologia. Lei de Informática. Inovação. Polo 
de Informática. Incentivo fiscal.  

  



THE IMPACT OF THE INNOVATIONS ARISING FROM THE INCENTIVES OF 

THE COMPUTER LAW IN THE FACTORIES OF THE COMPUTER CENTER 

OF ILHÉUS-BA BETWEEN 2000 AND 2018. 

 

ABSTRACT 

 

One of the rules used for investment in innovation in Brazil is Law No. 
8,248, of October 23, 1991, known as the IT law, which between 2008 and 2018 
granted an average of R$ 4,431,110,420.00 in the form of tax waivers with the 
benefited companies generating the investment in Information Technology (IT), 
in return, through research projects. Projects can be developed by the company 
itself, by Universities and by Institutes of Science and Technology (IST), 
according to the percentage limits of exemption from the Tax on Industrialized 
Products (TIP), that is, the company gains the benefit of the tax , but is obliged to 
invest in the projects. The projects are analyzed for the fair proof of investment, 
but the analysis process is restricted to the business environment, not evaluating 
the development that incentives can bring to the region where the companies are 
located. The research investigates the benefits generated by the resignation, the 
companies of the Ilhéus Computer Center (ICC). In order to identify the possible 
benefits that the city of ilhéus had with the advent of the Law, exploratory 
research based on quantitative aspects of the official organs of the federal 
government and qualitative aspects resulting from the bibliographic study of other 
researches already carried out on this Polo was carried out. The results show 
that there was no structured growth proportional to the investments provided by 
LI, although companies invest in ICTs, the results are not apparent and there was 
little interference in their stay in the city. 

 

Keywords: Technology Transfer. Computer Law. Innovation. Computer Science 
Center. Tax incentive. 
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APRESENTAÇÃO DO TEMA 
 

INTRODUÇÃO 

  

A  Lei 8.248 de 1991, conhecida como a Lei de Informática (LI) concede 

incentivos fiscais, através de subsídios para projetos de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC), para empresas do setor de tecnologia, 

principalmente hardwares e componentes eletrônicos, estando diretamente 

ligada ao setor de produtos e não de serviços, para o Ministério da Ciência 

Tecnologia e Inovação (MCTIC, 2019) “é um instrumento de política industrial, 

para estimular a competitividade e a capacitação técnica de empresas brasileiras 

produtoras de bens de informática, automação e telecomunicações”. 

O principal incentivo é a redução do IPI nos produtos habilitados, de 

acordo com a habilitação prévia dos produtos que possuem o código da 

Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) incentivado, para a habilitação dos 

produtos é necessário que a empresa entre com o pedido através de protocolo 

eletrônico via internet no sistema “Sigplani”. 

Para receber os incentivos a empresa precisa atender ao Processo 

Produtivo Básico (PPB), como está descrito no site do MCTI o PPB é "o conjunto 

mínimo de operações, no estabelecimento fabril, que caracteriza a efetiva 

industrialização de determinado produto". 

De acordo com o art. 22 do decreto nº 5.906 de 2006, para a empresa 

pleitear os incentivos, é necessário: identificar os produtos a serem fabricados, 

contemplar o Plano de Pesquisa e Desenvolvimento elaborado pela empresa, 

demonstrar  que  na  industrialização  dos  produtos  a  empresa  atenderá  ao 

PPB para eles estabelecidos, ser  instruída  as  seguintes  certidões  negativas, 

ou positiva com efeitos de negativas: - FGTS/CEF; Contribuições 

Previdenciárias/INSS; Tributos Federais e Dívida Ativa da União/SRF e PGFN e 

comprovar, quando for o caso, que os produtos atendem aos requisitos de serem 

desenvolvidos no País. 



A LI é hoje o principal meio de incentivo Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação (P,D&I) do governo federal, (segundo o MCTIC)  em 2017 

representava aproximadamente 70% de todas as renúncias fiscais do governo 

federal de incentivo à P&D e à capacitação tecnológica da indústria de tecnologia 

da informação em todo país. 

No dia 26 de dezembro de 2019, foi publicada a Lei 13.969, que altera a 

política industrial para o setor de TIC, conhecida como “A Nova Lei de 

Informática”, veio como resposta aos questionamentos da Organização Mundial 

do Comércio (OMC) em relação aos benefícios concedidos pelo Brasil às 

empresas desse segmento. 

Este trabalho estuda os impactos relevantes das inovações gerados a 

partir dos incentivos promovidos pela lei de informática nas fábricas do polo de 

informática de Ilhéus na Bahia, no período do ano de 2000 a 2018. 

Como parte integramente deste trabalho foi feito o artigo “O impacto na lei 

de informática após as mudanças geradas pela Lei nº 13.969/19”, entendendo 

que a desde a criação da LI em 1991, está é sua mudança mais relevante, 

incentivada pela Organização Mundial do Comercio, mais destacadamente pelo 

Japão e União Europeia, questionando os incentivos promovidos pela LI, 

gerando várias mudanças, sendo a principal delas o acesso ao benefício através 

de créditos fiscais. 

E como ferramenta de divulgação do PII, foi construído um site 

endereçado na URL http://www.polodeinformaticadilheus.com.br que centraliza 

informações diversas, relacionadas a LI, PII, polos de informática pelo Brasil, 

legislação relacionada, aplicativo e plataformas de interação e prestação de 

contas, além de notícias relacionadas que medem a relevância e interagem com 

os leitores. 

O site surge também como uma ação importante para trazer informação 

e promover o PII e a cidade de Ilhéus, pois deve ser gerenciada por um conjunto 

de empresas e busca parcerias com o Sindicato das Indústrias de Aparelhos 

Elétricos Eletrônicos, Computadores, Informática e Similares de Ilhéus e Itabuna 

(Sinec), e os centros de pesquisa da UESC e CEPEDI. 



Aderência: O trabalhado adere com relação a transferência de tecnologia 

quando aborda os processos que são feitos entre as empresas e os Institutos de 

Ciência e Tecnologia (ICTs), ampliando o leque de conhecimento dos institutos, 

já que trata com vários tipos de empresa e melhorando a performance das 

empresas, que pode contar coma a expertise dos ICTs, a propriedade intelectual 

se insere no momento em que estas relações precisam ser geridas para que as 

tecnologias apesar de muitas vezes não serem desenvolvidas dentro da 

empresa, a mesma tem a sua propriedade garantida e todas voltadas para a 

inovação até por uma exigência da Lei de Informática, que é abordada no 

trabalho. 

 

Impacto: O trabalho aborda justamente impactos causados referentes 

aos incentivos da lei de informática, Ilhéus é uma importante fonte de projetos e 

seus impactos são pouco conhecidos, ter mais estudos que se referenciem a 

cidade é importante para reconhecer estratégias que são utilizadas nos 

direcionamentos dos projetos, entendendo o que isso contribui com as empresas 

em relação ao local onde estão atuando, podendo inclusive analisar se os 

investimentos se limitam ao ambiente interno das empresas ou se avançam para 

de alguma forma beneficiar também  a cidade e sua economia. 

 

Aplicabilidade: Pode ser utilizada pelas empresas investidoras para 

nortear o direcionamento dos incentivos futuros gerados pela LI, quando aborda 

e identifica os impactos, com seus aspectos positivos e negativos, pode servir 

inclusive de parâmetros para novas pesquisas, já que pode identificar lacunas 

que não estão diretamente ligadas aos seus objetivos internos específicos, mas 

podem contribuir muito para o seu desenvolvimento global. 

 

Inovação: Podemos considerar que o trabalho tem uma característica de 

inovação media, pois trata de informações já existentes, como os investimentos 

em P&D, as leis de incentivo a inovação, os resultados práticos de projetos de 



inovação da LI, e o relacionamento destes de forma a gerar novas abordagens 

em relação ao que tem sido feito com os investimentos.  

 

Complexidade: Podemos considerar um trabalho de alta a média 

complexidade pois trata diferente tipos de atores, como empresas, institutos, 

funcionários, governo e resultados bem diversos, sendo difíceis de serem 

identificados, uma vez que ao longo do período, os projetos devem justificar seus 

investimentos, mas seu resultado não tem necessariamente que ser positivo, os 

benefícios são muitas vezes difíceis de serem perceptíveis pois se misturam com 

o processo normal de desenvolvimento das empresas, a justificativa de gasto 

não é garantia de usabilidade e aderência as reais necessidades de 

investimento, sendo ainda um ambiente altamente inovador, as avaliações são 

mais complexas, pois existem resultados que não estabelecem vantagem 

competitiva de imediato. 

 

PROBLEMA 
 

O Estado Brasileiro renunciou entre os anos de 2000 e 2018 uma média 

anual de R$ 3.259.432.810,00 sendo só em 2018 um montante de R$ 

5.618.793.600,00, todo este valor foram de IPI que deixaram de ser recolhidos 

com a contrapartida das empresas em pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

conforme estabelecido pelo §9º, Art. 11 da Lei de Informática. 

 O Tribunal de Contas da União (TCU) tem o entendimento que os 

incentivos fiscais da Lei de Informática (a), em vigor há mais de 25 anos, 

continuam sendo prorrogados sem que seus impactos sobre o segmento 

industrial beneficiado sejam avaliados e que também uma das principais 

dificuldades ao se avaliar projetos de P&D refere-se à própria natureza das 

atividades de pesquisa e de projetos em engenharia, em virtude do resultado de 

parte deles não se traduzirem em ganhos efetivos, o que é um risco inerente a 

essas atividades. 

O problema é a dificuldade de se avaliar se a isenção fiscal, neste caso 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8248.htm


da lei de informática, é benéfica a região onde estas empresas estão instaladas 

e consequentemente ao País ou até mesmo se é uma ferramenta que fomenta 

nas empresas a inovação e a geração de novas tecnologias, tornando o 

investimento uma contrapartida estratégica e com resultados positivos para o 

desenvolvimento tecnológico. 

Todo o valor da estabelecido na LI que o governo renúncia, são impostos 

que deixam de ser recolhidos e poderiam ser investidos em inúmeras outras 

atividades, sendo fundamental avaliar as melhorias alcanças, para estabelecer 

se é ou não vantajoso para a união, abrir mão de toda esta receita. 

 

OBJETIVOS 
 

O objetivo principal como o tema propõe é identificar o impacto das 

inovações advindas dos incentivos da lei de informática nas fábricas do Polo de 

Informática de Ilhéus-BA entre os anos de 2000 e 2018. Essas inovações são 

difíceis de dimensionar na maioria dos casos e se restringem ao ambiente interno 

das empresas, são mudanças sutis e que podem demorar mais de um ano para 

serem implementadas, e com isso seus benefícios podem ser confundidos com 

outros fatores que não são influenciados pela lei de informática. 

Sendo possível identificar esses impactos, é possível identificar também 

verificar vários outros fatores, os ganhos efetivos de desempenho promovidos 

pela LI, os diferenciais competitivos que foram desenvolvidos, a relação que 

pode ter com o desenvolvimento da cidade de Ilhéus e se estas condições 

independem da condição do município e das condições favoráveis que o 

município disponibiliza para as empresas. 

Para identificar os impactos é preciso relacionar os dados quantitativos 

disponíveis, e comparar com o comportamento exercido pelas empresas, 

considerando o surgimento de novas empresas, a saída das empresas para 

outras regiões ou o seu fechamento. 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

 O desenvolvimento tecnológico de muitos países, passa diretamente pela 

utilização da ciência, tecnologia e pela inovação tecnológica. No Brasil as 

empresas ainda têm muitos entraves pelo fato de não ter a cultura de investir em 

tecnologia e inovação, geralmente as ações nesse sentido são para atender a 

uma demanda específica ou por incentivo de alguma lei ou renúncia fiscal. 

A Lei de Informática instituiu um amplo conjunto de ações para o 

desenvolvimento tecnológico, a saber: b) concedeu flexibilidade às instituições 

de ciência e tecnologia (ICT) públicas para participar de processos de inovação, 

ao permitir-lhes a transferência de tecnologias e o licenciamento de invenções 

para a produção de produtos e serviços, pelo setor empresarial, sem a 

necessidade de licitação pública (DE MORAES, 2008) 

Neste ponto a Transferência de Tecnologia (TT) é imprescindível, pois as 

pesquisas realizadas nos ICTs são repassadas as empresas contratantes, 

depois de finalizadas e até mesmo durante seu desenvolvimento, atendendo a 

uma demanda especifica identificada pela empresa ou sugerida pelo ICT, 

destacando a TT como ponto fundamental para as parcerias com os ICTs, 

considerando que ela desenvolve as tecnologias de diferentes empresas criando 

um grande volume de conhecimento que depois são repassados na forma de 

compartilhamento e resultado dos projetos conveniados. 

 O Estado Brasileiro renunciou entre os anos de 2000 e 2018 uma média 

anual de R$ 3.259.432.810,00 sendo só em 2018 um montante de R$ 

5.618.793.600,00, todo este valor foram de IPI que deixaram de ser recolhidos 

com a contrapartida das empresas em pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

conforme estabelecido pelo §9º, Art. 11 da Lei de Informática. Levando em 

consideração estes dados, a pesquisa é de grande valor para sociedade uma 

vez que traz alguns esclarecimentos em relação aos impactos advindos da Lei 

de informática nas empresas do polo de informática de Ilhéus, considerando 

ainda que estes impactos sendo positivos se revertem em benefícios para a 

própria sociedade, já que as empresas que compõem a base desta pesquisa 

aumentam o nível de empregabilidade da cidade e consequentemente todo seu 



desenvolvimento direto e indireto. 

É importante também considerar o processo de análise dos projetos, “O 

processo de análise anual dos RDAs prevê a análise de todos os RDAs de todas 

as empresas, além de inspeções in loco de projetos selecionados. Tal obrigação 

mostra-se onerosa diante da capacidade operacional da Sepin, não somente 

pela carência de pessoal daquela Secretaria, mas principalmente pela 

sistemática adotada para a verificação dos investimentos em P&D, que não 

permite a análise tempestiva das atividades de P&D, gerando um estoque 

significativo de RDAs a avaliar e impedindo o adequado planejamento e 

execução das inspeções in loco.”(Auditoria TCU, 2014), isso é um fator 

importante que pode ter levado as empresas a não desenvolver os projetos de 

maneira tão eficaz, não refletindo no conjunto geral em um aumento significativo 

das tecnologia desenvolvidas nas empresas, continuando um processo de 

dependência, muito forte de países mais desenvolvidos. 

Por outro lado, nos últimos 4 anos o processo de análise melhorou 

bastante, principalmente na análise dos anos base de 2018 e 2019 que utilizou 

empresas de auditória independentes para análise dos projetos, melhorando 

bastante a capacidade de fiscalização.  

Como justificativa também o site do polo PII, é um produto criado que pode 

realizar um trabalho fundamental de integração entre empresas, fornecedores, 

clientes e trabalhadores das empresas, centralizando informações, agregando 

produtos digitais e trazendo e gerando informações relevantes para todos os 

envolvidos. 

Sendo assim, este trabalho justifica-se para além de trazer mais 

informações relativas ao PII, promover a integração de todos os setores 

envolvidos, atraindo mais projetos para serem desenvolvidos na região, com 

parcerias com UESC e CEPEDI, destacando ações de sucesso e abrindo 

possibilidades de mais investimentos, mostrando todo potencial da região de 

Ilhéus. 

 



 REVISÃO DA LITERATURA (Contextualização) 

 

LEI DA INFORMÁTICA 

Lei 8248/1991 e 8.387/91, regulamentada pelo Decreto nº 5906/2006, 

alterada pela Lei nº 10.176/2001, Lei nº 13.023/2014, Lei nº 13.674/18 e Lei nº 

13.969/19, 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 partir da publicação da Lei nº 13.969/19, houve alteração 

na forma de utilização do incentivo, que passou a ser através de créditos 

financeiros, em substituição à desoneração de IPI existente anteriormente.  

Trata-se de uma diminuição do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI) ou créditos financeiros em contrapartida de investimentos por parte da 

empresa, que deverá investir um percentual do faturamento decorrente dos 

produtos incentivados em atividades de P&D. Para isso, a Lei estabelece no seu 

Anexo I o alcance dos bens de informática e automação passíveis da redução 

do tributo e, no Anexo II, os bens excluídos da isenção ou redução do IPI. Para 

fazer jus ao benefício, a empresa deverá respeitar o Processo Produtivo Básico, 

que é o conjunto mínimo de operações, no estabelecimento fabril, que 

caracteriza a efetiva industrialização de determinado produto, condicionados à 

apresentação de proposta de projeto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação.  

A lei traz como benefícios: 

a) a redução do Imposto sobre produtos Industrializados, se operam nos 

seguintes percentuais (Art.  4, da Lei 8248/1991, com alteração dada ela Lei 

13.023/2014): Redução de 80% do imposto devido, de 01/01/2004 até 

31/12/2024; Redução de 75% do imposto devido, de 01/01/2025 até 31/12/2026; 

Redução de 70% do imposto devido, de 01/01/2027 até 31/12/2029, quando será 

extinto; 

b) redução  de  95%, de 01/01/2004 a  31/12/2024;  Redução  de  90%,  

01/01/2025  a 31/12/2026;  Redução  de  70%,  01/01/2027  a  31/12/2029,  para 

Microcomputadores portáteis e às unidades de processamento digitais de 



pequena capacidade baseadas em  microprocessadores,  de  valor  até  R$  

11.000,00  (onze  mil  reais),  bem  como  às unidades de discos magnéticos e 

ópticos, aos circuitos impressos com componentes elétricos   e   eletrônicos   

montados,   aos   gabinetes   e   às   fontes   de   alimentação, reconhecíveis 

como exclusiva ou principalmente destinados a tais equipamentos; 

c) para os bens produzidos na região Centro-Oeste, Sudene e Sudam: 

Redução de 95%, de 01/01/2004 até 31/12/2024; Redução de 90%, de 

01/01/2025 até 31/12/2026; Redução de 85%, de 01/01/2027 até 31/12/2029, 

quando será extinto; 

d) microcomputadores portáteis produzidos na região Centro-oeste, 

Sudene e Sudam, e às unidades de processamento digitais de pequena 

capacidade baseadas em microprocessadores,   de   valor   até   R$   11.000,00   

(onze   mil   reais),   até   31 de dezembro  de  2024,  o  benefício  da  isenção  

do  IPI  que,  a  partir  dessa  data,  fica convertido em redução do  Imposto sobre 

Produtos  Industrializados, observados os seguintes  percentuais:  redução  de  

95%  (noventa  e  cinco  por  cento)  do  imposto devido,  de  1º  de janeiro  de  

2025  até  31  de  dezembro  de  2026;  e  redução  de  85% (oitenta  e  cinco  

por  cento)  do  imposto  devido,  de  1º  de  janeiro  de  2027  até  31  de 

dezembro de 2029, quando será extinto; 

Bens de informática e automação desenvolvidos no país: Redução de 

100% do imposto devido, de 15/12/2010 até 31/12/2024; Redução de 95% do 

imposto devido, de 01/01/2025 até 31/12/2026; Redução de 90% do imposto 

devido, de01/01/2027 até 31/12/2029, quando será extinto. 

No Brasil, 45,7% do gasto em P&D é feito pelas empresas, enquanto que 

em vários outros países mais intensivos em tecnologia essa proporção chega 

próximo a 70%, o que demonstra que a participação do setor privado nos 

esforços tecnológicos ainda está aquém dos níveis observados 

internacionalmente (MCTI, 2012). 

 

O financiamento à inovação no Brasil está tradicionalmente associado aos 

recursos públicos. As mudanças que estruturam o sistema financeiro brasileiro 



atual têm início em 1986 com o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) 

lastreado em recursos provenientes dos empréstimos compulsórios. A 

Constituição de 1988 assegurou o funding ao BNDES por meio de recursos via 

PIS e PASEP, destinando 40% da arrecadação para projetos de 

desenvolvimento econômico. No final dos anos 1990, a criação dos fundos 

setoriais teve como objetivo captar outras fontes de financiamento para a Ciência 

& Tecnologia (C&T) no Brasil e estimular a interação entre empresas e 

universidades e centros de pesquisa. A partir dos anos 2000, o governo brasileiro 

incorporou outros instrumentos de incentivo ao esforço inovativo das empresas 

– Lei da Inovação (Lei nº 10.973/2004); Lei do Bem (Lei nº 11.196/2005); e Lei 

da Informática (Leis nº 8.248/1991 e nº 10.176/2001) – procurando estabelecer 

linhas gerais de incentivo e financiamento à pesquisa tecnológica e ao 

desenvolvimento da inovação tecnológica no país (MCTI, 2013; HOLLANDA, 

2010; DE NEGRI et. Al., 2009; RAPINI, 2009; PUGA, 1999). 

O fato do Brasil ter majoritariamente seus recursos de investimento em TI 

e C&T e inovação advindos de financiamento público, de forma direta e indireta, 

é preciso uma maior atenção as mudanças que podem ocorrer por forças 

políticas internas e externas feitas por outros países ou blocos comerciais. 

Segundo a OCDE (2013), em 2011, a participação dos fundos públicos 

nos gastos privados de P&D no Brasil alcançou 0,15% do PIB, considerados os 

apoios direto (funding; 0,10%) e indireto (incentivos fiscais; 0,05%). Em termos 

internacionais, este percentual coloca o país em posição hierárquica 

intermediária. Se existem países, especialmente os desenvolvidos – EUA (0,26 

e 0,06%), França (0,13 e 0,25%). Alemanha (0,09 e 0,07%), por exemplo –, em 

que esse tipo de apoio público à inovação é mais intenso que o brasileiro, há 

outros com percentagens menores – Japão (0,04 e 0,06%), Itália (0,03 e 0,01%), 

China (0,05 e 0,05), por exemplo. Assim, as diferenças internacionais nos 

montantes e mecanismos de financiamentos parecem relacionadas com a 

infraestrutura e políticas de inovação de cada país. 

 METODOLOGIA 

 



O processo de pesquisa vai avançando através da análise dos dados e 

pela interpretação dos mesmos, Minayo (2009, p. 17) descreve que, por mais 

bem elaborada que seja a teoria ou o método empregado pelo pesquisador, 

estes nunca darão conta de explicar todos os fenômenos e processos ante a 

riqueza e complexidade da realidade.  

Neste contexto é importante observar que a falta de dados robustos pode 

implicar numa avaliação limitada e teorias e conceitos muito abstratos com 

descrições e conclusões superficiais ou equivocadas. 

Levando em consideração (RITA et al. 2016), quando menciona que o 

método adequado, além de operacionalmente exequível, é capaz de oferecer 

elementos teóricos para a construção e análise dos dados, é perfeitamente 

possível trazer importantes contribuições para o objetivo desta pesquisa. 

Sendo assim o método consiste numa mescla com análise quantitativa 

dos dados coletados a partir de bases de acesso público através da internet no 

MCTIC, SIGPLAN, IBGE e SINEC, através da consulta de relatórios de 

indicadores nacionais de ciência e tecnologia e qualitativa comparando os dados 

coletados com realidades locais evidenciando relações importantes que 

justifiquem determinadas condições das empresas objeto desta pesquisa. 

De acordo com (Minayo, caderno de saúde, 1993) considera-se que, do 

ponto de vista metodológico, não há contradição, assim como não há 

continuidade, entre investigação quantitativa e qualitativa. Ambas são de 

natureza diferente e, portanto, podem ser complementares onde a quantitativa 

atua em níveis da realidade e a qualitativa trabalha com valores, crenças, 

representações, hábitos, atitudes e opiniões. 

Esquematicamente, o método de pesquisa pode ser assim decomposto: 

a) coleta e tabulação de dados a partir das bases de acesso público; 

b) analise e relacionamentos dos dados. 

Para melhor foco e análise, os dados serão analisados baseando-se em 

3 principais informações:  



a) investimento das empresas em tecnologia da informação e inovação; 

b) renúncia fiscal para incentivo a pesquisa;  

c) Leis associadas a renúncia fiscal e investimento. 

Todas as análises serão feitas tendo como foco os benefícios que foram 

gerados pela Lei de informática. 

 

DADOS COLETADOS 
 

 Baseado nestes dados é possível identificar tendências e valores 

percentuais e absolutos relacionados ao setor de P&D na lei de informática, as 

informações fornecidas não são de todo o período, pois nem todos os dados 

estavam disponíveis de 2000 a 2018, mas foram coletados trechos que perfazem 

todo o período. 

Tabela 1. Brasil: Valor da renúncia fiscal do governo federal segundo as leis de 

incentivo à pesquisa, desenvolvimento e capacitação tecnológica, 2000-2018 

Ano 

Isenção 
ou 

redução 
de 

impostos 
de 

importação 
(8.032/90) 

Lei de 
informática 
(8.248/91 e 
10.176/01) 

(1) 

Capacitação 
tecnológica 
da ind. E da 
agropecuária 
(8.661/93 e  
9.532/97) 

Lei de 
informática 

Zona 
Franca 

(8.387/91) 

Lei do Bem 
(11.196/05) 

Total 

2000 10.521,6 1.203.659,6 22.288,7 13.374,1 .. 1.310.167,3 

2001 6.342,3 - 22.446,8 62.400,9 .. 209.607,8 

2002 6.516,7 732.900,0 15.220,5 77.630,9 .. 944.129,7 

2003 8.201,4 961.665,5 19.668,1 98.126,6 .. 1.239.672,8 

2004 11.427,7 934.631,6 37.120,4 89.494,3 .. 1.228.618,4 

2005 9.782,0 1.300.836,7 35.314,6 101.804,7 .. 1.630.349,3 

2006 3.801,7 2.038.482,3 102.834,2 106.542,8 227.859,4 2.662.955,7 



Fonte: Receita Federal do Brasil (RFB). 

Nota: Valores em mil reais correntes 

 

Esta tabela mostra os valores de renúncia fiscal dos principais 

mecanismos de fomento a inovação, para avaliar os valores referentes a Lei de 

Informática do ano de 2000 até 2018, indicando o comportamento do subsídio 

para comparar com outros fatores no processo de análise, como o valor de 

renúncia e a permanência das empresas no polo de informática de Ilhéus, e o  

valor de renúncia e o IDH da região do polo de informática de Ilhéus e o valor da 

renúncia e o índice de empregabilidade do polo de informática de Ilhéus. 

 

Figura 1. Percentual de empresas que implementaram inovações que receberam 

apoio do governo para as suas atividades inovativas, segundo as atividades 

2007 5.727,5 2.755.400,2 2.415,9 81.611,2 868.455,2 3.930.905,3 

2008 5.077,0 3.261.370,7 1.312,8 128.521,3 1.582.712,9 5.364.510,8 

2009 2.077,7 3.103.252,0 201,4 99.680,1 1.382.758,0 4.983.921,2 

2010 1.174,4 3.570.760,0 - 120.654,0 1.727.138,8 5.810.013,7 

2011 2.008,7 3.771.520,0 - 143.421,7 1.409.983,9 5.668.840,3 

2012 2.252,9 4.482.200,0 - 176.942,7 1.476.804,1 6.423.010,0 

2013 4.793,6 4.934.898,6 - 206.056,3 1.636.850,9 7.119.603,3 

2014 4.055,6 5.207.255,2 - 202.593,8 1.749.177,7 7.535.839,8 

2015 4.002,6 5.022.390,0 - 197.168,0 1.847.563,3 7.414.009,5 

2016 176,6 4.735.712,3 - 136.910,5 1.939.173,1 7.023.907,7 

2017 - 5.034.062,2 - 137.471,9 2.024.802,2 7.498.194,4 

2018 1.080,6 5.618.793,6 - 140.455,0 2.153.162,5 8.660.882,3 



selecionadas da indústria, do setor de eletricidade e gás e dos serviços, 

2000/2014. 

 

 

Fonte: Receita Federal do Brasil (RFB). 

Nota: Dados constantes do DGT Bases Efetivas 2015, série 2013 – 2018. 

 

De acordo com dados da RFB, A lei de informática representa 64,88% dos 

gastos com leis de incentivo à pesquisa, desenvolvimento e capacitação 

tecnológica, tendo um grande impacto o total de investimento que o país investe, 

é importante para dimensionar a importância da lei de informática como 

estratégia de inovação para o país. 



Figura 2. Empresas que implementaram inovações com relações de cooperação 

com outras organizações, segundo as atividades selecionadas da indústria, do 

setor de eletricidade e gás e dos serviços, 2000/2014. 

 

Fonte: Pesquisa de inovação Tecnológica (Pintec), do Instituto de Geografia e 

Estatística – IBGE 

 

A tabela mostra em percentual a importância da indústria para o setor de 

inovação, sendo a principal responsável pela maioria dos investimentos dentro 

todos os outros segmentos e demonstrando também sua evolução ao longo do 

período. 

 

Figura 3. Empresas que implementaram inovações com relações de cooperação 

com outras organizações, segundo as atividades selecionadas da indústria, do 

setor de eletricidade e gás e dos serviços, 2000/2014. 

 



 

Fonte: Pesquisa de inovação Tecnológica (Pintec), do Instituto de Geografia e 

Estatística - IBGE 

 

A tabela mostra em número de empresas a importância da indústria para 

o setor de inovação, sendo a principal responsável pela maioria dos 

investimentos dentro todos os outros segmentos e demonstrando também sua 

evolução ao longo do período. 

 

Figura 4. Total de empresas e empresas que implementaram inovações de 

produto e/ou processo, segundo as atividades selecionadas da indústria, do 

setor de eletricidade e gás e dos serviços, 2000/2014. 

 



A tabela mostra o número de empresas que implementaram produtos 

inovações de produtos ou processos, com destaque absoluto para setor 

industrial, estando incluído ai todos os segmentos, não somente os atendidos 

pela lei de informática.  

Fonte: Pesquisa de inovação Tecnológica (Pintec), do Instituto de Geografia e 

Estatística - IBGE 

 

Figura 5. Produto Interno Bruto (PIB) setorial do município de Ilhéus/BA 

 

Fonte: Instituto de Geografia e Estatística - IBGE 

 

 O PIB da Industria de Ilhéus, é utilizado para relacionar com outros setores 

da economia e também relacionar com o desempenho das indústrias do polo de 

informática de Ilhéus, comparando as tendências. 

 

Tabela 2. Quantidade de empresas instaladas no polo de informática de Ilhéus 

durante o período de 2000 a 2018 
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Ano Quantidade 
Percentual em relação ao 

máximo de empresas 

2000 92 100,0% 

2001 90 97,8% 

2002 86 93,5% 

2003 81 88,0% 

2004 79 85,9% 

2005 79 85,9% 

2006 75 81,5% 

2007 74 80,4% 

2008 63 68,5% 

2009 59 64,1% 

2010 53 57,6% 

2011 48 52,2% 

2012 37 40,2% 

2013 32 34,8% 

2014 30 32,6% 

2015 25 27,2% 

2016 25 27,2% 

2017 23 25,0% 

2018 22 23,9% 
Fonte: SINEC 

A quantidade de empresas durante o período de 2000 a 2018 variando 

em quantidade, é um dado importante para identificar o quão é atrativo o polo de 

informática de Ilhéus para as indústrias em cada ano no decorrer do período, 

 

Tabela 3. Relação de Empresas Beneficiárias e Quantitativo de Projetos de 

P,D&I em 2017 na cidade de Ilhéus. 

 

Nº CNPJ 
RAZÃO 
SOCIAL 

Qtd 
Projetos 
Próprios 

Qtd 
Projetos 
Convênio 

Instituição de Ensino e 
Pesquisa / Incubadora  

1 

0
0
.0

6
6
.7

1
6
/0

0
0

3
-5

3
 

LOGIN 
INFORMÁTICA 
COMÉRCIO 
LTDA 

2 3 

 
SENAI-BA - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial da 
Bahia - Centro Integrado de 
Manufatura e Tecnologia - 
CIMATEC  
 

 
UESC - Universidade Estadual 
de Santa Cruz - Departamento 
de Ciências Exatas e 
Tecnologias - DCET  
 



2 

0
3
.6

5
4
.1

1
9
/0

0
0

1
-7

6
 

GERTEC 
BRASIL LTDA 

7 13 

C.E.S.A.R - Centro de Estudos 
e Sistemas Avançados do 
Recife  

CIETEC - Centro Incubador de 
Empresas Tecnológicas  

IRT - Instituto Recôncavo de 
Tecnologia  

SENAI-BA - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial da 
Bahia - Centro Integrado de 
Manufatura e Tecnologia - 
CIMATEC  

UESC - Universidade Estadual 
de Santa Cruz - Departamento 
de Ciências Exatas e 
Tecnologias - DCET  

3 

0
4
.1

8
8
.9

4
4
/0

0
0

1
-9

5
 

MAXTRACK 
INDUSTRIAL 
LTDA  

6 4 

CEPEDI - Centro de Pesquisas 
e Desenvolvimento Tecnológico 
em Informática e 
Eletroeletrônica de Ilhéus  

UESC - Universidade Estadual 
de Santa Cruz - Departamento 
de Ciências Exatas e 
Tecnologias - DCET  

UFMG - Universidade Federal 
de Minas Gerais - 
Departamento de Ciência da 
Computação - DCC  

4 

0
4
.6

0
2
.7

8
9
/0

0
0

1
-0

1
 

DATEN 
TECNOLOGIA 
LTDA 

3 3 

LSI-TEC NE - Associação do 
Laboratório de Sistemas 
Integráveis Tecnológico 
Nordeste  

LSI-TEC NE - Associação do 
Laboratório de Sistemas 
Integráveis Tecnológico 
Nordeste  

LSI-TEC NE - Associação do 
Laboratório de Sistemas 
Integráveis Tecnológico 
Nordeste  

5 

0
7
.1

5
7
.9

1
5
/0

0
0

1
-5

4
 

ACC BRASIL 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE 
COMPUTADOR
ES LTDA 

1 5 

CEPEDI - Centro de Pesquisas 
e Desenvolvimento Tecnológico 
em Informática e 
Eletroeletrônica de Ilhéus  
 

UESC - Universidade Estadual 
de Santa Cruz - Departamento 
de Ciências Exatas e 
Tecnologias - DCET  
 

6 

0
7
.2

1
2
.5

4
9
/0

0
0

2
-7

0
 

OIW - 
INDÚSTRIA 
ELETRÔNICA 
S.A. 

0 2 

 
 
CEPEDI - Centro de Pesquisas 
e Desenvolvimento Tecnológico 
em Informática e 
Eletroeletrônica de Ilhéus  
 
 
 



7 
0
3
.9

1
9
.1

8
8
/0

0
0

1
-6

4
 

HOME TECH 
COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA 

LTDA 

2 0 

 
 
 
 

Nenhuma 
 

 
 
 

Fonte:  MCTIC -  Secretaria De Empreendedorismo E Inovação 
 

Relação das empresas do Polo de Informática de Ilhéus, a quantidade de 

projetos e as Instituições de Ensino e Pesquisa / Incubadora onde os projetos 

foram desenvolvidos no ano de 2017, nem todas as empresas estão 

relacionadas, pois algumas empresas optam pelo deposito no FNDCT sem ter a 

obrigação de investir. 

 

TABELA 04 - Relação das Instituições de Ensino e Pesquisa, os Centros de 

Pesquisa e Desenvolvimento e as Incubadoras, Quantitativos e Valore de P,D&I. 

Nº CNPJ 

Instituição de Ensino 

e Pesquisa / Centro de 

Pesquisa / Incubadora 

Qtd 

Projetos 

Realizados 

Valor Total * 

35  
04.835.151/0001-

10  

CEPEDI - Centro de 

Pesquisas e 

Desenvolvimento 

Tecnológico em 

Informática e 

Eletroeletrônica de 

Ilhéus  

14 
R$ 

2.793.131,33  

64  
40.738.999/0001-

95  

UESC - Universidade 

Estadual de Santa Cruz 

- Departamento de 

Ciências Exatas e 

Tecnologias - DCET  

14 
R$ 

988.977,16  

Fonte:  MCTIC -  Secretaria De Empreendedorismo E Inovação 



(*) O valor total foi calculado com base no somatório de todos os dispêndios 

declarados (incluindo custos incorridos e antecipação de recursos para o 

próximo ano base), não sendo computados os gastos próprios das empresas 

nos projetos conveniados. 

 

 A tabela mostra os Institutos de pesquisa qualificados para desenvolver 

projetos relacionados a LI na cidade de Ilhéus, sendo que o mais próximo além 

destes dois fica localizado em Salvador. 

 

Figura 6. Balança Comercial, setor elétrico e eletrônico brasileiro, em USD 

milhões.

Fonte: MDIC / Secex 

 
O gráfico mostra a constante deterioração da balança comercial do setor elétrico 

e eletrônico brasileiro, em milhões de dólares, sinalizando como ainda precisamos 

desenvolver com mais ações de incentivos à produção de tecnologia e inovação, a fim 

de importar menos produtos de alta tecnologia. 

 

RESULTADOS (Análise das informações) 
 

De acordo com o TCU-Tribunal de Contas da União das renúncias fiscais 

do governo federal com incentivo a Pesquisa e Desenvolvimento - P&D e 

Capacitação Tecnológica da lei de informática chega a 70% das renúncias fiscais 



do governo federal em P&D, ou seja, somente a lei de informática é responsável 

pela maior parte dos investimentos federais de fomento, considerando todos os 

outros. 

As empresas estabelecidas em Ilhéus, investiram a maior parte dos seus 

recursos de projetos para convênio, fora da cidade, não investindo nem na UESC 

- Universidade Estadual de Santa Cruz e nem no CEPEDI - Centro de Pesquisas 

e Desenvolvimento Tecnológico em Informática e Eletroeletrônica de Ilhéus, do 

mesmo modo que empresas estabelecidas em outras regiões investiram neste 

dois Centros de Pesquisa, estabelecendo que a localização não é fator 

determinante para o aporte de investimentos, destacando que a lei beneficia as 

ICTs publicas localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste e não 

onde a empresa está funcionamento. 

O Produto Interno Bruto – PIB de Ilhéus quando comparado a quantidade 

de empresas do polo de informática de Ilhéus, pode-se observar que não existe 

uma relação direta, considerando que o número de empresas diminui a cada ano 

no período e o PIB da Industria ilheense cresce durante o mesmo período, 

pegando como o exemplo os anos de 2007 e 2008 a renúncia fiscal da LI teve 

um aumento de 18,36% e o número de empresas reduziu de 74 para 63, uma 

redução de 14,86%, destacando pontualmente uma relação inversa, que não 

repete o mesmo comportamento durante o período, mas mostra que não há uma 

relação direta entre a renúncia fiscal, a quantidade empresas e o PIB da cidade 

que variou muito pouco durante estes dois anos. 

O PIB da Industria ilheense não mostrou uma relação direta com a 

quantidade de empresas do PII, as empresas diminuem a cada ano no período, 

e o PIB da Industria oscila, mesmo considerando a correção monetária, com 

predominância de altas, estando o seu faturamento mais atrelado ao valor do 

dólar do que o local onde elas estão ou a quantidade de investimento. 

Observando as informações das tabelas 6 e 7 podemos observar que as 

empresas instaladas em Ilhéus desenvolvem seus projetos externos em vários 

institutos espalhados pelo país, não somente nos institutos de Ilhéus, assim 

como os Institutos da cidade recebem vários projetos de outros locais, é possível 

concluir também que os valores investidos nos institutos não estão diretamente 



relacionados a quantidade de projetos, sendo que CEPEDI e UESC receberam 

a mesma quantidade de projetos e o CEPEDI teve um aporte quase 3 vezes 

maior. 
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O impacto na lei de informática após as mudanças geradas 

pela Lei nº 13.969/19 

The impact on the computer law after the changes generated by Law No. 13,969 / 19 

Marcelo Borges; Alfredo Dib 

Resumo 

A Lei 8.248 de 1991 conhecida como a Lei de Informática(LI), é um dos principais 

mecanismos de incentivo a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) no Brasil, 

atende ao setor de Tecnologia da Informação e Comunicação, sua última alteração, feita 

através da Lei 13.969/19, ocorreu principalmente por pressão da Organização Mundial 

do Comercio (OMC), ocorreram mudanças significativas no uso da lei, que utiliza 

descontos do pagamento de IPI para financiamento de projetos direcionados a P,D&I, 

este artigo analisa as principais mudanças geradas pela LI, para isso será feita uma 

pesquisa exploratória, desde a criação Lei em 1991, passando pelas alterações, até sua 

última, que gerou as principais mudanças. Durante 30 anos a Lei proporcionou muitos 

avanços, mas nenhum que criasse tecnologias desruptivas, as mudanças geraram um 

impacto grande na prestação de contas, mas não ocorreram grandes mudanças 

relacionadas aos projetos atendidos, e serviu para atender as reivindicações da OMC. 

Palavras-chave: Políticas públicas de incentivo a inovação. Lei de informática. 

Tecnologia da Informação e Comunicação. 

 



Abstract 

Law 8,248 of 1991, known as the Computer Law, is one of the main incentive 

mechanisms for Research, Development, and Innovation (P, D & I) in Brazil. Therefore,  

it focuses on the Information, and Communication Technology sector, with its last 

amendment, which occurred in Law 13,969 / 19. This amendment occurred mainly under 

pressure from the World Trade Organization (WTO), providing significant changes in the 

use of the law, which uses discounts on IPI payment to finance projects aimed at P, D & 

I. This article analyzes the main changes generated by LI, presenting exploratory research 

for this purpose. Since the Law creation in 1991, it was going through changes, until its 

last one, which generated the main changes. For 30 years, the Law has made many 

advances, but none that created disruptive technologies. The changes had a significant 

impact on the way it is accounted, but there were no major changes related to the served 

projects. Thus, the Law aimed to keep serving the demands of the WTO. 

Keywords: Public policies to encourage innovation. Information Technology 

Law. Information and communication technology. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Lei 8.248 de 1991, conhecida como a Lei de Informática (LI), coincide com o 

momento em que o Brasil passa pela abertura de seu mercado aos produtos internacionais, 

sendo inclusive este um dos motivos da criação da LI. A falta de concorrência externa fez 

com que o País não desenvolvesse parte de sua tecnologia, principalmente os produtos 

ligados a informática, no mesmo ritmo de países como Estados Unidos e parte da Europa. 

Inicialmente prevista para durar até 1999, com uma alta carga tributária e 

necessidade de investimento em P,D&I, logo constatou-se que deveria ser prorrogada, 

motivando a edição de novas leis, aumentando o prazo de vigência, sendo a última em 

2019, mas está última fomentada por pressões internacionais do Japão e União Europeia 

através da Organização Mundial do Comercio (OMC). 

“A Câmara dos Deputados conta com a Comissão Permanente de Ciência e 

Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) com finalidade de discutir e votar os 

projetos de leis apresentados. O Senado também possui uma Comissão Permanente 

dedicada ao tema: a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 

Informática (CCTICI). À guisa de ilustração sobre a atuação do Legislativo, o Regimento 

Interno do Senado (art. 104-C) assinala como competência da CCTICI opinar sobre 

proposições pertinentes aos seguintes temas:  



I. desenvolvimento científico, tecnológico e inovação tecnológica;  

II. política nacional de ciência, tecnologia, inovação, comunicação e informática;  

III. organização institucional do setor;  

IV. acordos de cooperação e inovação com outros países e organismos 

internacionais na área;  

V. propriedade intelectual;  

VI. criações científicas e tecnológicas, informática, atividades nucleares de 

qualquer natureza, transporte e utilização de materiais radioativos, apoio e estímulo à 

pesquisa e criação de tecnologia;  

VII. comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de 

concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens;  

VIII. regulamentação, controle e questões éticas referentes à pesquisa e ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, à inovação tecnológica, à comunicação e 

informática;  

IX. outros assuntos correlatos”. (MCTIC, 2017) 

É possível verificar que há uma preocupação permanente do estado com os 

incentivos à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico, à inovação 

tecnológica, à comunicação e informática, sendo a LI uma das principais ferramentas de 

fomento, mesmo estando direcionada a um determinado setor da economia. 

Os incentivos fiscais em todas estas ações é que tem o foco principal, pois são 

impostos que deixaram de ser recolhidos para financiar os investimentos, (Conforme 

descrito na Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação do MCTIC, 2017)“Os 

incentivos fiscais buscam induzir os investimentos empresariais em pesquisa e 

desenvolvimento, com vistas a estimular e potencializar a inovação no setor produtivo, 

mediante mecanismos diversos, tais como: deduções, amortizações, depreciações ou 

crédito fiscal. Os principais instrumentos legais de incentivo fiscal, com foco no fomento 

à P&D pelo setor produtivo, vigentes no País são: a Lei de Informática, a Lei do Bem e o 

Inovar-Auto. A Lei de Informática estabelece incentivos fiscais, que prevê a redução do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para empresas que produzam no Brasil 

bens de informática, automação e telecomunicações”. 



Neste sentido estas leis devem passar por constante avaliações para verificar sua 

eficiência e potencializar seus resultados, procurando sempre estabelecer um equilíbrio 

entre os mecanismos de fomento e seus benefícios para o setor onde investem, trazendo 

resultados para o país como todo, assim é importante analisar os impactos da Lei nº 

13.969 de 2019, como ferramenta não só de força de organismos internacionais, mas 

como um esforço de manter um equilíbrio necessário para o investimento público em 

tecnologia por meio de renuncia fiscal. 

 

 

 

 

 

HISTÓRICO DA LEI DE INFORMÁTICA 

A Lei 8.248 de 1991, “Dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de 

informática e automação, e dá outras providências”. 

Conhecida como Lei de Informática (LI), foi sancionada em outubro de 1991 pelo 

então presidente Fernando Collor de Melo, era um momento em que o Brasil passava pela 

abertura de mercado e a LI veio para estimular a competitividade e a capacidade técnica 

das empresas brasileiras produtoras de bens de informática, automação e 

telecomunicações. 

Lei 10.176 de 2001 – “Altera a Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, a Lei 

no 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e o Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, 

dispondo sobre a capacitação e competitividade do setor de tecnologia da informação”. 

Lei nº 10.664 de 2003 – “Altera as Leis nºs 8.248, de 23 de outubro de 1991, 

8.387, de 30 de dezembro de 1991, e 10.176, de 11 de janeiro de 2001, dispondo sobre a 

capacitação e competitividade do setor de tecnologia da informação, e dá outras 

providências”. 

Lei 11.077 de 2004 – “Altera a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, a Lei nº 

8.387, de 30 de dezembro de 1991, e a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001, dispondo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.664.htm


sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação e dá outras 

providências”. 

Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006 - Regulamenta o art. 4º da Lei nº 

11.077, de 30 de dezembro de 2004, os arts. 4º, 9º, 11 e 16-A da Lei nº 8.248, de 23 de 

outubro de 1991, e os arts. 8º e 11 da Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001, que dispõem 

sobre a capacitação e competitividade do setor de tecnologias da informação. 

Decreto nº 6.405, de 19 de março de 2008 - Dá nova redação e acresce dispositivos 

ao Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, para adequação dos produtos que 

especifica com os respectivos códigos de classificação na Nomenclatura Comum do 

Mercosul - NCM, alterada a partir de 1º de janeiro de 2007. 

Lei 13.023 de 2014 – “Altera as Leis nº s 8.248, de 23 de outubro de 1991, e 8.387, 

de 30 de dezembro de 1991, e revoga dispositivo da Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 

2001, para dispor sobre a prorrogação de prazo dos benefícios fiscais para a capacitação 

do setor de tecnologia da informação“. 

Lei 13.674 de 2018 – Originaria da Medida Provisória nº 810, de 8 de dezembro 

de 2017, “Altera as Leis n º 8.248, de 23 de outubro de 1991, e 8.387, de 30 de dezembro 

de 1991, e dá outras providências”. 

Teve origem a partir da medida provisória nº 810, de 8 de dezembro de 2017 

Lei 13.969 de 2019 – “Dispõe sobre a política industrial para o setor de tecnologias 

da informação e comunicação e para o setor de semicondutores e altera a Lei nº 11.484, 

de 31 de maio de 2007, a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, a Lei nº 10.637, de 30 

de dezembro de 2002, e a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991”. 

Esta Lei (13.969/19), surge como resposta do governo brasileiro à determinação 

imposta pela Organização Mundial do Comércio (OMC), que concluiu que os subsídios 

da chamada Lei da Informática, a lei 8.248, de 23 de outubro de 1991, eram indevidos 

e deveriam ser reformulados até o final de 2019, sob pena de o Brasil sofrer retaliações 

no comércio exterior. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5906.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6405.htm


PROBLEMA 

Com quase 30 anos de implementada a Lei de Informática – LI, teve todas as suas 

políticas de incentivos condenadas pela Organização Mundial do Comércio – OMC, 

tendo questionado principalmente a redução do IPI sobre os produtos, em troca da 

fabricação local, por Processo Produtivo Básico -PPB, e investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento. 

Japão e União europeia, que ingressaram na Organização contra as políticas 

brasileiras, queriam que a LI e outros programas condenados fossem extintos ou 

modificados em 90 dias, após a decisão final da OMC, no entanto, a corte de apelação 

decidiu que, se a Lei tem mesmo que ser mudada, essa medida terá que ser feita no tempo 

em que for necessário para a tramitação e aprovação de uma lei no país, não sendo na 

proporção que se imaginava inicialmente. 

Com isso a Lei 13.969/19 de 26 de dezembro de 2019, gerou as mudanças mais 

impactantes sobre a lei de informática desde a sua criação em 1991, alterando também a 

maneira como é feita a prestação de contas, o que ocasionou muitas mudanças no 

comportamento das empresas que fazem a prestação de contas da LI. 

A análise das mudanças no comportamento é importante para identificar os 

impactos positivos e negativos que as alterações exerceram sobre a produção de P,D&I, 

nas empresas beneficiadas, que neste momento são difíceis de serem identificadas, pois a 

prestação de contas dos projetos do ano de 2020 só ocorrem em 2021, entretanto os 

créditos fiscais que são as formas de obter o benefícios já devem ser pedidos a cada 

trimestre, forçando as empresas a terem um controle muito mais efetivo dos custos e 

planejamento dos projetos. 

 

OBJETIVO 

“Uma característica fundamental do Sistema Setorial de Inovação – SSI de TICs 

no Brasil é a presença da Lei de Informática (LI). Trata-se de um instrumento que tem 

sido analisado por vários autores (Sousa, 2011; CGEE, 2011; Garcia e Roselino, 2004). 

As análises realizadas são críticas aos impactos da LI em alavancar o conteúdo 

tecnológico desenvolvido no país. A LI representou uma renúncia fiscal de R$ 4,6 bilhões 

em 2010 (Brasil, 2011)”, conforme divulgado na revista nº 24 do IPEA, na visão geral do 

SSI de TICs no Brasil. 



Analisar e demostrar as mudanças promovidas pela Lei nº 13.969/19”, que aborda 

as mudanças na LI, principalmente no ano de 2019, que reorganiza o modelo de 

incentivos fiscais e financeiro para empresas do setor de tecnologia da informação e 

comunicação que invistam em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e também procura 

atender as exigências da OMC, para dar mais segurança jurídica. 

O artigo pretende mostrar como as mudanças na lei de informática impactam nos 

investimentos de P&D no país, tratando principalmente as mudanças na sua prestação de 

contas, compreendendo o período de adequação ao novo modelo adotado para 2020, 

considerando que a lei de informática já foi várias vezes questionada quanto ao seu 

modelo de prestação de contas e seu protecionismo a um determinado setor. 

 As mudanças previstas na legislação entraram em vigor no dia 1º de abril de 2020, 

portanto, até essa data as empresas poderiam continuar aplicando as regras antigas 

estabelecidas na Lei 8.248/1991 e suas alterações e podem também no primeiro trimestre 

de 2020, já utilizar os créditos financeiros estabelecido na nova Lei, uma vez que o novo 

benefício fiscal será aproveitado por meio de créditos financeiros que levam em conta o 

valor do investimento de Pesquisa, desenvolvimento e inovação das empresas  PD&I, e o 

valor do faturamento em produtos que cumpram as regras PPB das empresas que já são 

habilitadas no programa. 

Por estes motivos e pelo fato da lei em alguns momentos ser questionada como 

protecionista de um determinado setor, é muito importante analises cada vez mais 

aprofundadas das mudanças na LI, entendendo que quanto mais segurança os empresários 

tiverem com relação aos benefícios da Lei, mas investimentos o setor pode adquirir sem 

a preocupação de situações jurídicas que revoguem qualquer benefício. 

 

METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos propostos será realizada uma pesquisa exploratória 

dividida em duas etapas, primeiramente analisando todo desenvolvimento da LI 

começando com sua criação no ano de 1991, passando por todas as alterações de lei que 

ocorreram até sua última alteração em 2019, com isso será possível compreender as 

principais mudanças da LI no período e os possíveis impactos que proporcionaram. 

Na etapa seguinte uma análise dos impactos da Lei 13.969, de 26 de dezembro de 

2019, sua última alteração, que foi provocada pelas exigências da OMC, que por atender 



a estas demandas teve as mudanças mais impactantes durante todo este período que vem 

sofrendo alterações. 

Como as últimas alterações geraram, uma mudança na forma de apresentar as 

informações e obter os benéficos, será também realizada uma análise qualitativa das 

informações para identificar os possíveis impactos das alterações e as possíveis 

consequências para o processo de uma maneira ampla. 

Durante o desenvolvimento da primeira etapa de análise, observa-se que várias 

alterações que a LI sofre, tem como objetivo apenas de prorrogar prazos de execução, tais 

mudanças não serão abordadas profundamente, considerando que tem um caráter mais 

administrativo do que técnico ou estratégico, são mudanças importante que trazem uma 

maior segurança ao planejamento e investimentos de longo prazo das empresas, mas que 

na pratica não alteram o funcionamento e a influência que a Lei tem sobre os projetos e 

seus benefícios. 

Destaca-se ainda que a análise dos impactos das últimas mudanças da LI são 

projeções baseadas no comportamento das empresas, considerando que os resultados só 

podem ser medidos no ano posterior, após a prestação de contas dos projetos realizados 

pelas empresas com os benefícios da Lei. 

 

BASE CONCEITUAL 

Através da LI criou-se um benefício tributário relacionado ao Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) estabelecendo prazo fixos de início e fim do benefício, 

mesmo tendo no decorrer de sua vigência, prorrogado o prazo e criado condições de uso 

diversas vezes.  

“Independentemente dos desafios para a competitividade do setor, o cenário para 

a alteração legislativa atual decorreu da contestação dos benefícios tributários a partir de 

2013 no âmbito do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC. Após processo de 

consultas, realizadas pela via diplomática, a União Europeia (UE), em outubro de 2014, 

solicitou a instalação de um Painel relativo aos benefícios fiscais adotados pelo Brasil em 

vários programas de apoio aos setores automotivo, de exportação e de TICs. O Japão 

abriu posteriormente, em 2015, contencioso em termos iguais aos da UE, o que levou ao 

estabelecimento de um único Painel para as duas disputas (DS 472 e DS 497)” (Revista 

Consultor Jurídico). 



Em 2017 relacionados aos programas de TICs que incluem a Lei de Informática e 

o PADIS, o painel condenou os benefícios concedidos, ele conclui que com relação aos 

produtos finais e intermediários importados havia uma taxação interna em excesso, se 

comparadas aos produtos nacionais, e contrariando ainda os princípios de tratamento 

nacional, alegou que havia discriminação em relação aos produtos importados. 

O painel também alegou que o PPB, estabelecido na LI, estabelecia um subsidio 

vinculado ao uso de componentes nacionais em substituição aos importados, o que viola 

o artigo 3.2(b) do Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias (ASMC), o Brasil 

recorreu ao Órgão de apelação da OMC sem sucesso, pois foi mantido o resultado  no 

qual os produtos de TICs intermediários e finais importados, tinham uma tributação maior 

se comparados com produtos nacionais com as mesmas características, mesmo assim o 

Brasil conseguiu se livrar da condenação geral do PPB, alegando que o processo é etapa 

do processo produtivo necessária para obter o incentivo. 

Não tendo mais consultas ao painel e apelação existentes, foi ajustado entre os 

participantes da disputa o prazo até 31 de dezembro de 2019 para a implementação das 

decisões tomadas, o que fez com que os poderes Executivo e Legislativo brasileiro 

juntassem forças para que o Brasil não sofresse retaliações por parte dos organismos 

internacionais, tendo ainda que substituir um benefício que pela Lei deveria durar até o 

ano de 2029. 

A PL 4.805 foi apresentada em setembro de 2019, com o objetivo de mudar a LI, 

no entanto é preciso aguardar o prazo estipulado, por tratar-se de direito adquirido do 

contribuinte especificado no art. 178 do Código Tributário Nacional (CTN). 

Até chegar à versão final do Substitutivo, foram analisadas muitas possibilidades 

de solução, a qual não poderia infringir a decisão da OMC, nem gerar perda aos 

contribuintes, a aprovação do Substitutivo ao PL 4.805, e de seu apenso, na Câmara dos 

Deputados, em novembro de 2019, foram feitas diversas tratativas. Esses acertos eram 

realizados entre parlamentares, de diversas orientações ideológicas e partidárias, e o 

Poder Executivo, assim como, na medida do possível, entre os contribuintes diretamente 

interessados nos benefícios.  

A PL apresentada na Câmara tratava de um crédito com natureza financeira que 

tinha como base para a definição do montante do crédito a receita líquida decorrente da 



venda dos bens e serviços legalmente definidos como TICs. Na tramitação na câmara dos 

deputados, foi aprovado um Substitutivo na Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática (CCTCI), esta mesma comissão também criava um crédito 

com natureza financeira que poderia ser compensado com débitos tributários do 

contribuinte, tendo como base o valor da operação decorrente da venda desses bens 

definidos de TICs. 

Um segundo Substitutivo foi aprovado no Plenário da Câmara dos Deputados. 

Neste, o crédito financeiro teria por base para a definição de seu montante um dispêndio 

mínimo efetivamente aplicado em atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

Como alternativa, as pessoas jurídicas beneficiárias poderiam gerar crédito com base no 

valor do investimento em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em TICs 

e no cumprimento do PPB.  

A mudança foi drástica, pois a base para a definição do montante do crédito não 

estava mais na operação relativa aos bens produzidos, mas na pesquisa, no 

desenvolvimento e na inovação feita pela pessoa beneficiária.  

A Mesa da Câmara dos Deputados recebe o Substitutivo do Senado, com as 

mesmas bases do texto aprovado na Câmara no dia 13 de dezembro de 2019, o texto 

aprovado definitivamente na Câmara dos Deputados, em 16 de dezembro, teve como base 

o Substitutivo do Senado, trazendo de volta alguns dispositivos que haviam sido 

introduzidos naquela primeira Casa. O texto final, que foi sancionado como Lei nº 13.969, 

de 26 de dezembro de 2019, com poucos vetos, é resultado de um processo de 

aprimoramento do PL apresentado na Câmara em setembro, ainda que possam existir 

desafios no novo sistema de incentivos criado. 

A LI também recebe críticas a respeito da forma de como os projetos são auditados 

para avaliação dos benefícios gerados, de acordo o Tribunal de Contas da União (TCU, 

2013), “Considerando a expressividade do valor envolvido e o tempo de execução relativo 

à política pública (superior a vinte anos), o objetivo da fiscalização foi investigar os 

instrumentos à disposição dos gestores da Lei de Informática para avaliá-la. 

Para tanto, foi necessário verificar a atuação dos gestores do MCTI e do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) nas diferentes etapas referentes 



ao ciclo de vida de uma política pública: planejamento, monitoramento, avaliação e 

revisão. A fiscalização, realizada no período compreendido entre maio e agosto de 2013, 

foi executada na modalidade de Auditoria Operacional”, 

O processo de auditoria é um fator importante para a continuidade da lei, além de 

dar clareza ao processo de fiscalização, mostra brechas e incoerências que podem e devem 

ser corrigidas, com o objetivo de ter constantes atualizações necessárias numa lei que 

vigora por tanto tempo, o próprio TCU na deliberação referente ao Acordão 458/2014 

menciona que “O principal benefício resultante da auditoria consiste na indução de uma 

rotina administrativa, com base em boas práticas de gestão de políticas públicas, que vise 

à maior eficiência e efetividade dos recursos envolvidos, o que inclui definição clara dos 

objetivos pretendidos e de como o desempenho da política será medido. Nesse sentido, 

espera-se que os próprios gestores sejam capazes de realizar avaliação periódica da 

política pública, além de subsidiar o Congresso Nacional nas alterações de sua 

competência”. 

Ainda há um longo caminho, a LI já sofreu inúmeras mudanças e ainda precisa de 

ajustes, o aprimoramento de forma a dotar a política de incentivo ao setor de TIC de 

mecanismos que permitam ampliar o financiamento de pesquisas avançadas, inclusive 

por meio da viabilização de encomendas tecnológicas, é um desafio especialmente 

importante face à importância das TICs entre as tecnologias habilitadoras e mesmo aos 

desafios de reduzir o hiato ante os países que lideram e impõem os padrões nos principais 

tópicos que irão nortear o avanço nos processos produtivos, no contexto da Economia 

Digital.  

Este desenvolvimento da base jurídica, com criação de Leis, substitutivos e 

emendas já dura mais de 30 anos, desde que a LI foi criada, e deve ainda sofrer mais 

alterações, pois as mudanças são não somente de pressões internacionais, mas uma 

ferramenta de adequação ao ambiente de tecnologia, que é bastante estratégico. 

“A expectativa para o ano de 2020 é de que as mudanças realizadas na lei tragam 

aumento de 10% nos investimentos feitos na indústria brasileira”, segundo o 

coordenador-geral de Negócios Inovadores do MCTIC, Henrique de Oliveira Miguel. 

A mudança mais marcante da Lei 13.969/19 foi a alteração do incentivo de 

redução do IPI. O novo benefício fiscal será aproveitado por meio de créditos financeiros 



que levam em conta o valor do investimento de PD&I, e o valor do faturamento em 

produtos que cumpram as regras do PPB das empresas habilitadas no programa, a lei 

entrou em vigor no dia 1º de abril de 2020, mas regra dos créditos já valeram no primeiro 

trimestre do ano. 

A nova forma de cálculo beneficiará as empresas que possuem produtos 

enquadráveis na LI e que dispõem de uma alíquota de IPI baixa, a qual não terá mais 

nenhum impacto na geração do incentivo fiscal, podendo assim aumentar o retorno do 

benefício fiscal de tais empresas. A Lei também informa que o crédito fiscal deverá ser 

aproveitado para abater os valores de recolhimento do Imposto de Renda pessoa Juridica 

(IRPJ), na proporção de 80% do total do crédito, e de 20% do total do crédito para os 

valores de recolhimento da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

Porém, nem todas as empresas possuem lucros para realizar o recolhimento desses 

impostos, com isso desejam utilizar o crédito para o abatimento dos demais impostos 

administrados pela Receita Federal. A nova Lei prevê uma saída para esses casos, que é 

a possibilidade de ressarcir os valores dos créditos financeiros ganhos com a LI nos 

termos aplicados pela Receita Federal. Sendo assim é melhor aguardar o texto do novo 

decreto, que começou a ser redigido, a fim de disciplinar este e os outros pontos que a Lei 

13.969/2019 ainda deixou em aberto. 

Cumpre esclarecer com relação ao PPB, que as empresas devem cumprir várias 

etapas para estarem habilitadas a concessão dos incentivos, é necessário protocolar por 

meio eletrônico no sistema SigPlani –  Módulo  PRD  do MCTIC, um conjunto de 

informações que compõem “Pleito de Incentivos”, também comumente  chamado  de  

“Pleito  de  PPB”,  conforme  instruído  na Portaria Interministerial MCTI/MDIC nº 501 

de 30/06/2010. 

 

CONCLUSÃO 

O Brasil ainda é um pais que importa bastante tecnologia na área de TICs, a 

dependência tecnológica e produtiva é muito grande, podemos ver o reflexo disso na 

balança comercial do setor de alta tecnologia, onde o Brasil jamais teve um saldo positivo, 

sendo um grande importador de produtos e insumos do setor  

O impacto foi grande no modo como o benefício fiscal é conseguido e pequeno 

no resultado, na pratica as empresas que utilizavam LI anterior a 2020, continuam fazendo 



seus projetos sem muitas mudanças, mas o modo como são financiados muda, é preciso 

ter um controle bem rígido desde o início do projeto para que os valores de créditos 

solicitados a cada trimestre sejam exatamente o que foi investido em projetos, atendendo 

os mesmo prazos e percentual de distribuição para as ICTs e projetos internos. 

A Lei atendeu as exigências da OMC por enquanto, faltam alguns ajustes, mas é 

preciso aprimoramentos independentes de pressões externas, para que possa ampliar o 

financiamento de pesquisas avançadas, considerando inclusive encomendas tecnológicas 

do setor de TICs, entendendo que assim nós iremos desenvolver tecnologias que 

impactem não só este setor, mas todos os outros atrelados a ele e possa efetivamente 

diminuir a dependência de tecnologia externa, assumindo uma posição de desenvolvedor 

de tecnologia desruptiva e primariamente inovadora, podendo se destacar como uma das 

lideranças na produção de economia digital 

De acordo a consultoria do GAC Group, empresa de consultoria em gestão 

estratégica para inovação, “Devido à nova Lei, a previsão é que sejam investidos R$ 3,3 

bilhões em 2020, destinados para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) pelas 

empresas, que serão compensadas em forma de créditos tributários concedidos pelo 

Governo”, o setor de TICs tem uma estimativa de crescimento de 4,9% no País em 2020, 

sendo um momento importante de ampliar os investimentos no setor. 

É importante destacar que com as mudanças em 2020 teremos três formas de 

prestação de contas dos projetos financiados com o benefício da LI: 

I – Prestação contas do ano base de 2019 que vai até março de 2020, ainda no 

modelo antigo sem considerar os créditos tributários; 

II – Prestação de contas dos créditos tributários do primeiro trimestre, antes da lei 

efetivamente entrar em vigor, o que somente ocorreu em 1º de abril de 2020; e 

III – Prestação de contas através dos créditos tributários de acordo com as novas 

mudanças da Lei. 

É muito importante que as mudanças na Lei trouxeram mais segurança jurídica, 

sendo este um dos fatores que ajudaram o Brasil na manutenção deste modelo de 

financiamento dos projetos de TICs, o compromisso firmado com as empresas através da 

Lei que estava em vigor, elas poderiam utilizar os benefícios do IPI até 2029 e 

simplesmente tirar este benefício seria um quebra de compromisso com o setor, trazendo 

mais insegurança jurídica, que teria neste momento um efeito muito negativo, já que 



outros setores que também são beneficiados de outras formas e se sentiriam ameaçados. 

As mudanças e pressões que o setor vem sofrendo também acendem um alerta que 

devemos cada vez mudar esta proporção de investimento público e privado, (de acordo 

com Jorge Guimarães, presidente da Embrapii) “países como Israel, Coreia do Sul, Japão, 

Estados Unidos e China, que integram o que batizou de “Liga da Ciência”, aplicam 

anualmente em ciência e tecnologia 2% ou mais do PIB e contam com 3 mil cientistas e 

engenheiros por milhão de habitantes. Desse percentual aplicado em ciência, 70% ou mais 

são recursos que provêm de empresas privadas, enquanto isso, do lado brasileiro, foram 

aplicados 1,2% do PIB em ciência, em 2013. No mesmo período, existiam 700 cientistas 

e engenheiros por milhão de habitantes. "60% dos recursos direcionados a P&D eram 

públicos. Os dados são de um período em que a Petrobras participava ativamente desses 

1,2% do PIB o que, com a crise, não acontece mais", mesmo considerando que o Brasil 

seja um país imaturo tecnologicamente no setor de TICs, mas com 30 anos de 

investimento, já poderia ter avançado muito mais, talvez seja mais importante investir na 

base da criação das empresas como as startups, pois empresas com essas características, 

tendem a dar um maior valor ao investimento em inovação.  

Podemos considerar que as mudanças na LI, promovida pela Lei 13.969/19 ainda 

são recentes, até o momento não ocorreu nenhuma prestação de contas tendo como base 

as novas regras, e assim poder comparar com o desempenho histórico, provavelmente o 

ano base de 2020 não será um bom parâmetro para medir o resultado das mudanças, em 

razão dos inúmeros impactos gerados pela pandemia do corona vírus, setorialmente as 

empresas estão sofrendo impactos diferentes, sendo que em numa cadeia produtiva tão 

entrelaçada e compartilhada, nenhum setor da economia está imune.   
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O site tem o objetivo de estruturar melhor as informações a respeito do 

polo de informática de Ilhéus e ser uma fonte de ferramentas que venham 

agregar funcionalidades, negócios e informação, considerando sua estrutura 

básica ele terá: 

- O que é o polo de informática de Ilhéus, suas características, localização, 

perfil de negócios e alguns dados importantes; 

-Notícias relacionadas de interesse geral e principalmente do público que 

o site atinge; 

-Identificação das empresas que estão no polo e dados básicos destas 

empresas; 

- Identificação de outros polos existentes no Brasil 

- Formas de fazer contato; e 

- Aplicações relacionadas 

Com acesso disponível em: www.polodeinformaticadeilheus.com, o site 

tem durante o período de um ano, hospedagem, domínio e plataforma de 

gerenciamento, para atualizações e inclusão de novas informações, deste modo, 

contribui com a entrega para os futuros gestores, pois não vai demandar custos 

diretos durante todo este período. 

É importante que o site siga como uma ferramenta que pode contribuir 

com o PII, para isso seu conteúdo deve ser atraente para o público, 

concentrando funcionalidade e informação relevante. 

Um dos problemas identificados na pesquisa é a falta de informação 

relacionadas ao PII, as empresas instaladas e o resultado dos seus projetos, 

neste sentido o site é uma ferramenta que pode contribuir bastante, sendo um 

meio de comunicação das empresas e para as empresas, levando informação e 

recebendo comentários e avaliação de audiência. 

 

 

Figura 7. Tela Inicial do Site 
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A tela de abertura traz uma breve explanação sobre o que o polo de 

informática de Ilhéus, com acesso ao menu de opções e as notícias mais 

recentes. 

 

Figura 8 . Tela de notícias do site. 

 

No campo de notícias é possível visualizar, a popularidade da informação, 

com a contagem do número de visualizações e receber a opinião dos visitantes, 

que podem escrever um comentário e assim se tornar um ambiente de 

compartilhamento e opinião. 

 



Figura 9. Empresas relacionadas no site 

 

No campo de empresas. Estão relacionadas as empresas que fazem 

parte do polo de Ilhéus, com informações básicas da empresa e a pessoa de 

contato, as informações foram fornecidas pelo MCTIC, mas com a administração 

das próprias empresas, as informações podem ser melhor atualizadas. 

 

Figura 10. Principais Polos Tecnológicos do Brasil 

 

No site é possível encontrar uma breve descrição dos principais polos 

tecnológicos do Brasil, Porto Digital em Recife, Tecnopuc em Porto Alegre, San 

Pedro Valley em Belo Horizonte, Parque tecnológico em São José dos Campos, 

Capital da Inovação em Florianópolis, Vale da Eletrônica em santa Rita do 



Sapucaí, Fundação UNICAMP em Campinas e o ITA em São José dos Campos, 

a ideia é que outros polos possam ser relacionados, desde que identificados ou 

que manifestem o interesse em estar relacionado. 

 

Figura 11. Aplicações do Site 

 

O site também disponibiliza os links e aplicações relativas, ao polo de 

informática, como a aplicação de inovação aberta, a plataforma de prestação 

de contas da lei de informática e da lei do bem. 

 

 
 
CONCLUSÃO 

 

A Lei de Informática é a política pública há mais tempo em vigor para o 

setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Calçada em uma 

renúncia fiscal anual superior a R$ 4 bilhões, a Lei 8.248/1991 nasceu como uma 

tentativa de substituir a antiga Política Nacional de Informática, conhecida como 

reserva de mercado dos anos 1980 (Auditoria TCU, 2014), com isso o setor 

amparado pela lei deveria demostrar avanços significativos em face aos 

investimentos aplicado ao longo de quase 30 anos, mas ainda vivemos uma 

dependência muito grande da tecnologia importada, conforme demostra a 



balança comercial do setor, no segmento de alta e média tecnologia o Brasil 

sempre importou mais que exportou. 

Uma das exigências da Lei para o correto enquadramento dos projetos é 

que sejam investidos em projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação, 

dando possibilidade a desenvolver inúmeras soluções, mas que se encontram 

em interesses comum das empresas relacionados ao tema, que de acordo a Lei 

deve contemplar a resolução de algum problema técnico e que seja 

contextualizado em etapas. Ainda assim se identifica a dificuldade de mensurar 

o impacto dos incentivos da lei de informática no desenvolvimento da pesquisa 

na cidade de Ilhéus, principalmente porque o investimento em pesquisa se 

confunde com outros tipos de investimentos que a empresa realiza, que tem 

relação direta com o seu desenvolvimento, mas não foi incentivado 

externamente, no entanto, o esforço para segmentar este investimentos e 

identificar corretamente a origem, não seria tão importante quanto avaliar cada 

empresa de uma forma geral e identificar seus avanços com relação as 

inovações desenvolvidas, números de pesquisadores dedicados, dependência 

da importação de tecnologia, número de patentes depositadas e lançamento de 

novos produtos. 

Todas as fontes de fomento e incentivo a inovação são essenciais e 

devem estar alinhadas com a estratégia de desenvolvimento da empresa, no 

polo de Ilhéus e no restante do País, a fonte de incentivo que mais é utilizada 

pelas empresas é a Lei de Informática (Leis n° 8.248/1991 e n° 10.176/2001) e 

suas alterações, fazendo com que as empresas se beneficiassem da isenção de 

parte do pagamento do IPI para investimento em tecnologia da informação e 

inovação, o link de acesso a plataforma de prestação de contas e a informações 

básicas pode ser encontradas no site do polo de informática de Ilhéus. 

Com o sistema de incentivos é importante ter atenção na transferência de 

tecnologia, a lei de informática só em 2018 movimentou R$ 5.618.793,60, tendo 

a maior parte deste valor desenvolvido pelos centros de pesquisas, que com uma 

participação de até 1,44% de um total de 4%, por força lei. Este valor equivale a 

36% do valor total de obrigações de investimento das empresas, que em 2018 

significa um valor de pouco mais de R$ 2.000.000,00. 



Em Ilhéus, no período da pesquisa, todo o valor investido em forma de 

benefício fiscal, não foi suficiente para manter um crescimento estruturado e a 

permanência na região, fatores externos como alta do dólar, concorrência 

estrangeira e benefícios fiscais em outras regiões, tiveram um impacto muito 

maior no desenvolvimento e na permanência das empresas na cidade. 

Relacionados a cidade não é observado um impacto dos benefícios de 

maneira consistente e permanente da Lei de informática, nas empresas aqui 

instaladas, não é identificada a criação de nenhuma tecnologia disruptiva ou que 

agregue bastante valor a ponto destas mudanças serem percebidas, outras 

variantes como valor do dólar, tendências de mercado, novos produtos, 

condições estruturais do polo de informática, são muito mais impactantes do que 

os incentivos da lei. 

No entanto, os avanços no processo de inovação que a lei permite é de 

fundamental importância, pois mantém o processo construtivo da pesquisa 

dentro das empresas, dentro deste processo quem melhor soube aproveitar 

conseguiu sobreviver e desenvolver, porque mesmo o número de empresas 

tendo sido diminuído no decorrer do período, o conjunto de empresas que 

permaneceram aumentaram o faturamento, mantendo ainda o crescimento do 

PIB da indústria na maioria dos anos do período de 2000 a 2018. 

Considerando como uma possibilidade de melhoria das aplicações da LI, 

ela poderia promover o investimento em grandes projetos com a união de um 

grupo de empresas através ou não dos ICTs, mas especialmente com a 

participação destes. Teria assim uma grande chance de investimento pesado 

financeiro e humano na criação de tecnologias desruptivas, atuando em áreas 

que ainda são muito dependentes externamente, projetos estruturados de longo 

prazo, com financiamento certo e pouco interferência política, pode ser a chave 

para criarmos tecnologias totalmente novas. 

Baseado ainda nas conclusões deste trabalho, é interessante um estudo 

aprofundado nas tecnologias mais utilizadas e desenvolvidas no polo de 

informática de Ilhéus e assim também um estudo que possa avaliar os efeitos da 

união de várias empresas e ICTs, num único esforço de desenvolvimento para 

criação de tecnologias desruptivas. 



O PII é sem dúvida um local atraente, que com poucos investimentos pode 

voltar a ser ainda mais atrativo para outras empresas, tem mão de obra 

operacional qualificada, a cidade dispõe de porto e aeroporto, está numa região 

vantajosa para os investimentos em LI, conta com o apoio da UESC e do 

CEPEDI no desenvolvimento de tecnologias e inovações e ainda uma 

diversidade de belezas naturais que podemos ver em poucos lugares, mas essas 

ações precisam de esforço em conjunto do estado das empresas e da população 

local. 

Que os trabalhos realizados sejam sempre no sentido de promover a 

integração, de empresas, instituições, órgãos públicos e população local, porque 

nenhum empreendimento desenvolve isoladamente, os exemplos de sucesso, 

tem como característica um esforço em conjunto de todos os segmentos 

envolvidos. 
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