
E - B O O K
                    L E I  D E  I N F O R M ÁT I C A



A Lei de Informática (Lei nº 8.248/1991, 
regulamentada pelo Decreto nº 5.906/2006 e suas 
alterações) trata-se de um instrumento 
implementado pelo Governo Federal que concede 
incentivos �scais para empresas do setor de 
tecnologia e possui a �nalidade de estimular a 
competitividade e a capacitação técnica de empresas 
brasileiras produtoras de bens de informática, 
automação e telecomunicações, pertencentes ao 
setor de tecnologias da informação e comunicação 
(TIC).

LEI DE INFORMÁTICA



a quem a Lei de Informática

S E  D E S T I N A



• Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento - P&D

• Ser fabricante de algum item cujo NCM esteja na lista de produtos   
incentivados pela Lei

• Regularidade Fiscal

• Cumprir o Processo Produtivo Básico (PPB) dos bens incentivados

• Estar sob o regime de apuração do lucro real ou lucro presumido*

* Para as empresas no lucro presumido é necessária a apresentação de escrituração contábil, nos termos da legislação comercial.

A Lei de informática se destina as empresas que preencham os seguintes
requisitos:



a  i m p o r t â n c i a  d a
L E I  D E  I N F O R M ÁT I C A



Os incentivos proporcionados pela Lei de Informática estimulam a instalação de plantas

fabris, a contratação de recursos humanos, o aumento da produção de bens de 

informática e comunicação para o consumo no mercado brasileiro, dentre outros 

impactos positivos para a região na qual se encontra instalada a empresa habilitada.



QUAIS RESPONSABILIDADES A 
EMPRESA BENEFICIÁRIA TEM 
NA LEI DE  INFORMÁTICA?



• Investir em projetos de P&D relacionados ao setor de TIC nos termos da Lei 8.248/1991 

e do Decreto 5906/2006

• Enviar o Relatório Demonstrativo Anual (RDA) de P&D para a SEMPI

• Enviar declaração de investimentos em PD&I para o MCTIC

• Cumprir o Processo Produtivo Básico (PPB)

• Enviar o Relatório de Cumprimento do PPB ao MCTIC

• Apresentar, iniciar e manter atualizado o Plano de P&D na empresa

• Implantar e manter o Sistema da Qualidade – Prazo de 24 meses

• Iniciar a fabricação dos Produtos habilitados – Prazo de 6 meses

• Implantar e manter o Programa de Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou

Resultados da empresa (PPLR) - Prazo de 24 meses

• Manter a regularidade �scal e tributária da pessoa jurídica



ENTENDA A DISTRIBUIÇÃO 
DOS INVESTIMENTOS EM 
P&D



Distribuição de investimentos em PD&I até 2029 Total

Realizados internamente pela Própria Empresa ou Contratados com terceiros,
incluso Institutos de Pesquisa em qualquer parte do Brasil 2,16%

4,00%
Investimentos Externos 

(Mínimos)

Convênio com Institutos de Pesquisa de qualquer parte do Brasil 
(credenciados pelo CATI) (Art. 11, Parágrafo 1º, Inciso II) 0,80%

1,84%

Convênio com Institutos 
de Pesquisa do Norte 
(exceto ZFM), Nordeste ou  
Centro-Oeste 
(credenciados pelo CATI) 
(Art. 11, Parágrafo 1º, Inciso 
II)

Entidades públicas ou privadas 0,32%

Exclusivo para Entidades públicas 
(Universidades, Faculdades, Entidades 
de Ensino e Centro ou Institutos de 
Pesquisa; criado ou mantido pelo 
Poder Público Federal, Distrital ou 
Estadual, com Região ou 
estabelecimento principal na região 
em que o recurso se destina (Art. 11; 
Parágrafo 3º)

0,32%

FNDCT (depósito Trimestral) – Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (Art. 11, Parágrafo 1º; Inciso III) 0,40%



OS INCENTIVOS FISCAIS 
CONCEDIDOS PELA LEI DE 
INFORMÁTICA SÃO:



• Crédito �scal com base no investimento da empresa em PD&I, que poderão ser 

utilizados na compensação de débitos próprios associados a tributos e contribuições 

administradas pela Receita Federal do Brasil (RFB).

• Redução do ICMS na saída do produto incentivado em alguns estados.

• Preferência na aquisição de produtos de informática, automação e telecomunicações 

desenvolvidos no País e com PPB, pelos órgãos e entidades da administração pública 

federal, direta ou indireta.

• Linhas especiais de �nanciamento por meio do BNDES e da FINEP para compra de 

produtos habilitados na Lei de Informática.



COMO SE OBTÉM O CRÉDITO 
FISCAL?



Com a publicação da Lei 13.969/2019 que revogou o benefício anterior (baseado na 

redução do IPI) e �rmou o incentivo na forma de créditos �scais, são previstas duas 

formas de cálculo, que são:

• Método Direto, utilizando unicamente os dispêndios aplicados pela empresa em 

PD&IM

• Método da Fórmula, que utiliza dentre outros parâmetros, o valor de 

investimento em PD&IM, pontuação obtida no PPB e valores de investimento adicionais 

em P&D realizados no período.



MÉTODO DIRETO

Neste método é necessário multiplicar o dispêndio efetivamente aplicado pela empresa 

no trimestre anterior em PD&IM por um multiplicador (que varia conforme a região do 

país e a tipologia do produto comercializado), conforme tabela abaixo:

Região Ano Multiplicador

limitador aplicado sobre a base de 

cálculo do valor de investimento em 

PD&IM (conforme art. 11 da Lei 8.248/91)

Sudam, Sudene e Centro-Oeste

Até 2024 3,24 12,97%
Em 2025 e 2026 3,07 12,29%

de 2027 a 2029 2,9 11,60%

Sudam, Sudene e Centro-Oeste (com 

reconhecimento de tecnologia Nacional)

Até 2024 3,41 13,65%
Em 2025 e 2026 3,24 12,97%

de 2027 a 2029 2,9 11,60%

Sul ou Sudeste

Até 2024 2,73 10,92%
Em 2025 e 2026 2,56 10,24%

de 2027 a 2029 2,39 9,56%

Sul ou Sudeste  (com reconhecimento 

de tecnologia Nacional)

Até 2024 3,41 13,65%
Em 2025 e 2026 3,24 12,97%

de 2027 a 2029 3,07 12,29%



Observação sobre esse método:

• Os multiplicadores não poderão ser utilizados de forma cumulativa para um mesmo 

investimento.

• O valor do crédito �nanceiro não poderá ser superior ao resultado da aplicação dos 

percentuais de�nidos neste artigo sobre a base de cálculo do PD&IM no referido período 

de apuração (atenção aos investimentos e a aplicação dos limitadores).

• As empresas que optarem por esse cálculo poderão contabilizar o valor de 

investimento em PD&I efetivamente realizado no primeiro trimestre de 2020, vedada a 

dupla contagem.

• A princípio, consideram-se investimentos efetivamente aplicados com PD&I os 

valores dos custos incorridos, pagamentos e desembolsos efetuados no respectivo 

período.

Abaixo segue exemplo de cálculo:



Base trimestral Dispêndio realizado Multiplicador Limitador Direito Crédito 

abr/20

800.000,00 18.000,00 49.140,00 87.360,00 49.140,00 mai/20
jun/20
jul/20

850.000,00 31.000,00 84.630,00 92.820,00 84.630,00 ago/20
set/20
out/20

800.000,00 62.000,00 169.260,00 87.360,00 87.360,00 nov/20
dez/20

Total 2.450.000,00 111.000,00 303.030,00 267.540,00 221.130,00
Ajuste - - - - 46.410,00 
Direito de crédito final 267.540,00 

MÉTODO DA FÓRMULA
Neste método é necessário aplicar a fórmula mencionada no Anexo I da Lei 13.969/2019, dada por:

VC=PD&IM*M*(PA/MPD)+PD&IM+(PD&IC/2,5)

Em que: 

VC = valor do crédito �nanceiro;

PD&IM = valor do investimento mínimo em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação estabelecido nos termos da Lei;

M = multiplicador do PD&IM;

PA = pontuação atingida pela pessoa jurídica habilitada no processo produtivo básico especí�co; 

MPD = meta de pontuação de�nida no processo produtivo básico especí�co;

PD&IC = valor do investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Complementar, aplicado pela pessoa jurídica 

habilitada, excedente ao valor do PD&IM

OBS.: A relação PA/MPD não poderá ser superior a 1 (um).



Os multiplicadores do PD&IM solicitados acima irão variar conforme o tipo de operação. 

Segue tabela:

Região Ano Multiplicador

limitador aplicado sobre a 

base de cálculo do valor de 

investimento em PD&IM 

(conforme art. 11 da Lei 

8.248/91)

Sudam, Sudene e 

Centro-Oeste

Até 2024 2,41 12,97%

Em 2025 e 2026 2,24 12,29%

de 2027 a 2029 1,9 11,60%

Sul ou Sudeste

Até 2024 1,73 10,92%

Em 2025 e 2026 1,56 10,24%

de 2027 a 2029 1,39 9,56%

Dessa forma, considerando o mesmo cenário do cálculo anterior, temos:

Obrigação Multiplicador PA/MPD Investimento superior Limitador Base de obrigação 2020 
98.000,00 1,73 1,00 13.000,00 10,92% 2.450.000,00 

* Multiplicador aplicado na simulação se refere a produtos sem homologação da Portaria nº 950 e fabricados na região 

Sul/Sudeste. Para demais cenários consulte o FI Group.

Fórmula 272.740,00 

Limitador 267.540,00 

Direito de crédito 267.540,00 

Sobra de 5.200,00 



Observação sobre esse método:

• O cálculo do PD&IM será feito em relação à base de cálculo do PD&IM de cada 

produto.

• Caso o PPB não de�na metas de pontuação, a empresa deverá utilizar a relação 

PA/MPD igual a 1.

• As empresas que optarem pela fórmula de cálculo deverão atingir relação PA/MPD 

de no mínimo 0,6, e, a título de cálculo do crédito �nanceiro a relação PA/MPD será 

limitada a 1.

• Para a geração de crédito �nanceiro relativo ao ano de 2020 até o ano de 2029, será 

permitida, opcionalmente, às pessoas jurídicas a aplicação em PD&IC em valor excedente 

ao PD&IM, para atingimento dos percentuais máximos de�nidos, quando a apuração da 

relação PA/MPD for inferior a 1 (um).



QUAL PROCEDIMENTO 
NECESSÁRIO PARA USUFRUIR 
DESSES BENEFÍCIOS?



Para se candidatarem a esses benefícios, a empresa 

deve apresentar, além de outros requisitos, um plano 

de P&D e um pleito submetido junto ao 

SEMPI/MCTIC, no qual conste informações sobre os 

produtos a serem incentivados, assim como dados 

gerais da empresa e seu processo de fabricação. 

Após o início do usufruto dos benefícios, a empresa 

presta contas anualmente das atividades de P&D 

realizadas durante o ano, por meio de um Relatório 

Demonstrativo Anual (RDA), que contém a descrição 

dos projetos e respectivos dispêndios realizados, 

assim como submete periodicamente uma 

declaração de investimentos de PD&I, que será 

avaliada pelo MCTIC e possibilita a utilização do 

montante de crédito �nanceiro gerado em relação 

ao período a que se refere.



O RDA é um relatório da prestação de contas 
referente ao cumprimento das obrigações de
aplicação em P&D da Lei de Informática.

• Data de apresentação obrigatória do RDA: até 31 de 
julho subsequente a cada ano base.

• Obrigatoriedade de ser auditado por auditor 
registrado na CVM e habilitado pelo MCTIC, que 
garanta capacidade técnica e contábil adequada 
para realizar a avaliação de projetos e dispêndios de 
P&D.

O QUE É RDA (RELATÓRIO 
DEMONSTRATIVO ANUAL) 
E QUEM AVALIA ?



FI Group

São Paulo · Rio de Janeiro · Curitiba · Brasília
Manaus · Joinville · Porto Alegre · Belo Horizonte · Recife


