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Distribuição do faturamento das empresas  incentivadas 
(2015)
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Distribuição do Faturamento Total
Distribuição do Faturamento 

dos Bens Incentivados 

Faturamento total: R$ 107,52 bilhões
Faturamento com bens incentivados: R$ 46,70 bilhões
Software: R$ 2,49 bilhões
Serviços Tecnológicos: 2,0 bilhões
Outras receitas: R$ 56,3 bilhões

Geração de riqueza no País 
(adicional)  decorrente da 
atividade produtiva induzida 
pela Lei de Informática
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Indicadores/Resultados da Lei de Informática (2015)



Lei de Informática – Faturamento beneficiárias com bens incentivados 
vs faturamento bens com tecnologia nacional (2015)

Dos R$ 46,7 Bilhões de faturamento com produtos incentivados pela 
Lei de Informática, R$ 7,4 Bilhões (16%) são de produtos desenvolvidos 
com tecnologia nacional, conforme a Portaria MCTI nº 950/2006.
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Lei de Informática – Geração de empregos diretos
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Distribuição dos Empregos nos 
beneficiários da Lei de Informática

A Lei de Informática gerou da ordem de 130 mil postos de trabalho diretos, em 
2015.
Via de regra, na força de trabalho do País possuem apenas 20% de empregados 
possuem nível superior completo; na indústria beneficiada pela Lei de 
Informática esse índice alcança 34%. 
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Fonte: RAIS/MTE

34%



Lei de Informática – Perfil da força de trabalho (2015)

Já os empregos diretos e indiretos gerados apenas na aplicação 
das obrigações de P&D somam 17.654 pessoas trabalhando na 
geração de conhecimento tecnológico para o país.
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Lei de Informática: balanço tributário  em 2015
(não computados os tributos diretos)

Balanço de arrecadação dos tributos incidentes na comercialização dos 
bens incentivados

- Renúncia: R$ 5,20 Bilhões 
- Arrecadação (IPI, PIS/Cofins e ICMS): R$ 9,38 Bilhões

A Lei de Informática é 

superavitária, aumenta a 

arrecadação em R$ 4,18 bilhões

Fonte: MCTIC, RDAs Lei de Informática

*Isso, sem considerar outros tributos e geração de emprego, que é da ordem de 
130 mil postos diretos



Principais questionamentos/apontamentos no Painel na atual política 
de incentivos a P&D no setor de TIC

O atual regime de 
Incentivos à realização de 

P&D no setor de TIC, 
fundamenta-se no 

tratamento tributário
diferenciado entre bens 

fabricados no País e bens 
importados, equivalentes, 
no tocante ao IPI incidente 

no momento da 
comercialização desses 
bens, o que configura a 

concessão de vantagem ao 
produto nacional em 

termos vedados pela OMC; 

Importadores não podem 
se habilitar ao regime atual 

de incentivos a P&D com 
vistas a comercializar os 

bens em condições 
tributárias equivalentes 
(no tocante ao IPI) aos 

bens fabricados no País;

O credenciamento ao 
regime também exige o 

cumprimento de etapas de 
manufatura no país, cujas 

etapas têm que ser 
realizadas no País; tal 
exigência não é ilegal, 

entretanto, a exigência de 
insumos nacionais denota 
discriminação desses bens 

(à luz da OMC);

Ademais, esses 
regulamentos de PPB 
possuem regras que 

induzem a  terceirização 
dessas etapas no País, o 
que na visão do painel, 

configura uma cláusula em 
desacordo com os Acordos 

firmados na OMC.  



Principais questionamentos/apontamentos no Painel na atual política 
de incentivos a P&D no setor de TIC

Já há plano de 
ação/propostas em 

discussão no Governo
• Diálogo aberto com o setor privado
• Prazo de implementação para a segurança jurídica e dos investimentos no país
• Comprometimento com os investimentos já realizados
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