
CARTILHA
SUA EMPRESA E A LEI DE INFORMÁTICA 



O que é a Lei de Informática?

A Lei de Informática (Leis 8.248/91, 10.176/01, 11.077/04 e 13.023/14) concede incentivos fiscais para empresas do
setor de tecnologia (áreas de hardware e automação, com exceção do software), e que tenham por prática investir em
Pesquisa e Desenvolvimento interno e externo.

Esses incentivos fiscais referem-se à redução do IPI em produtos habilitados/incentivados.

O governo federal utiliza esse mecanismo para incentivar investimentos em inovação no setor de hardware e automação
por parte da indústria nacional.

O aproveitamento dos benefícios fiscais previstos na Lei de Informática terá duração até o dia 31 de dezembro de 2029.



Quais os BENEFÍCIOS da LEI DE INFORMÁTICA para sua EMPRESA?

Isenção de, no mínimo 80%, do IPI dos produtos incentivados.

Os benefícios fiscais são aplicados basicamente na redução do IPI (Imposto sobre Produto Industrializado).

Conforme a Lei 13.023 de 2014, o benefício da redução obedece a um critério de desconto gradual no recolhimento do
IPI, válido até 31/12/2029, dependendo:
- dos produtos habilitados/incentivados;
- do período;
- da região no país.



Quais os PRÉ-REQUISITOS para a EMPRESA participar do programa?

A Lei de Informática se destina às empresas de hardware e automação (componentes eletrônicos).
“É essencial que a empresa atue nestes ramos.”

OS demais PRÉ-REQUISITOS para que a empresa consiga a obtenção dos incentivos da Lei de Informática são:
- Investir em Pesquisa e Desenvolvimento interna e externamente;
- Comprovar Regularidade Fiscal;
- Ser produtora de algum item cujo NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) conste na lista de produtos incentivados
pela Lei.

Obs.: Importante lembrar que atuar com software não beneficia a empresa neste programa, pelo fato de não haver
incidência de IPI sobre eles.



Há outra condição que a EMPRESA precisa atender para ser 
beneficiada com o incentivo?

Os produtos devem atender ao PPB (Processo Produtivo Básico). O PPB é um processo que determina o nível de
nacionalização necessário para cada tipo de produto, de forma que ele possa ser considerado “incentivável”, já que
a iniciativa visa incentivar produtos produzidos localmente.

O PPB é definido em Portaria conjunta do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio.



Como a EMPRESA deve fazer para obter o incentivo da LEI?
(Quais procedimentos)

A empresa deve submeter um pedido ao MCTI, que analisará a proposta e concederá ou não o incentivo.

No pedido ao MCTI devem constar informações:
- referentes aos produtos cujo incentivo está sendo solicitado;
- detalhes do projeto de pesquisa que a empresa pretende conduzir como contrapartida;
- informações gerais sobre a empresa e sobre o processo de fabricação.



Do CREDENCIAMENTO da EMPRESA junto ao CATI/MCTIC

Dentre outras atribuições, o CATI é o responsável pelo credenciamento de centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, para que
sejam reconhecidas como Instituições aptas a receber recursos de empresas que invistam em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias
da informação.

O Comitê da Área de Tecnologia da Informação – CATI é o órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação – MCTI cujas atividades estão

relacionadas à gestão dos recursos destinados a atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação, oriundos dos investimentos

realizados pelas empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática e automação que fizeram jus a benefícios fiscais previstos

na Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, que dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação.

As empresas que investirem nas instituições cadastradas pelo CATI poderão solicitar isenção ou redução do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 
para bens de informática e automação, nos termos previstos no Decreto n.º 5.906, de 26 de setembro de 2006.

Para fazer jus à isenção ou redução do IPI, as empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática e automação deverão investir, 
anualmente, em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação a serem realizadas no País, no mínimo, 5% (cinco por cento) do 
seu faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização dos produtos contemplados com a isenção ou redução do imposto, deduzidos 
os tributos correspondentes a tais comercializações.

As empresas investidoras deverão celebrar convênios com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas, 
credenciados pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação - CATI, art. 30, devendo, neste caso, ser aplicado percentual não inferior a 1%.



Como o INVESTIMENTO EM P&D é realizado pela empresa?

A forma como o investimento deve ser realizado varia em função do faturamento de cada empresa participante da Lei de
Informática.
Para as empresas que apresentam faturamento bruto anual inferior a R$ 15 milhões, o investimento pode ser realizado 
internamente. 

Por outro lado, para as empresas cujo faturamento bruto anual supera os R$ 15 milhões, a regra geral estabelece que o
valor total a ser investido em Pesquisa e Desenvolvimento seja de 4% do faturamento dos produtos incentivados,
descontados os impostos de comercialização e valores referentes à exportação de produtos e compra de produtos
incentivados, conforme a distribuição seguinte:

• Valor que pode ser investido internamente (na própria empresa): 2,16%;

• Valor que deve ser investido externamente: 1,84%.



Da OBRIGATORIEDADE do INVESTIMENTO em P&D

Veja um resumo da regra geral dos investimentos a serem realizados:

• Vale lembrar que existem determinadas regras para que sejam descontados valores referentes à exportação de

produtos e também referentes à compra de produtos incentivados.

• Há também um caso particular com a Zona Franca de Manaus.

• O montante de 2,16% supra especificado poderá

contemplar a participação no capital (desde que

minoritário) de empresas de base tecnológica em TI

vinculadas a incubadoras credenciadas (§ 6A, Art. 25,

Decreto 5906/2006)

• Os montantes referidos no Inciso I e Inciso II podem

contemplar a contratação de projetos de P&D com

empresas vinculadas a incubadoras credenciadas (§ 6A,

Art. 25, Decreto 5906/2006)

Fonte: http://leidainformatica.com/a-lei-de-informatica/



Como a empresa COMPROVA os INVESTIMENTOS em P&D?

A empresa precisa comprovar os investimentos por meio do Relatório de Demonstrativo de Resultados, que deve ser

encaminhado ao MCTI anualmente, através de software específico do MCTI, contendo todos os dados referentes ao

faturamento da empresa, bem como dos investimentos realizados.



Como o SUPERA PARQUE pode ajudar sua EMPRESA no programa?

- Orientando sobre o cadastro no CATI/MCTIC;

- Oferecendo o SUPERA Centro de Tecnologia e a SUPERA Incubadora de Empresas, já credenciados pelo CATI/MCTIC, para 
desenvolver atividades de P&D;

- Orientando sobre procedimentos essenciais do programa.

Dúvidas? Fale com a gente: (16) 3315-0735
ramal 9907


