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CONHEÇA A LEI DO BEM E VEJA COMO  
ELA PODE BENEFICIAR A SUA EMPRESA!  

 

BOLETIM DA INOVAÇÃO  

A Lei do Bem concede benefícios fiscais 
às empresas que realizam pesquisa e 
desenvolvimento de inovação 
tecnológica. O resultado da lei acaba 
sendo a aproximação entre o setor 
privado e as universidades e institutos de 
pesquisa, potencializando os resultados 
em P&D e beneficiando toda a 
população. 
 
Os pré-requisitos para as empresas 
obterem os benefícios dessa legislação 
são: 
 
•  Estar no regime de Lucro Real;  
•  Ter lucro fiscal no exercício;  
•  Regularidade fiscal (emissão de CND ou 
CPD-EN);  
•  Investir em pesquisa e desenvolvimento. 
 
O que é inovação para a Lei do Bem? 
 
Ganho de qualidade; 
Aquisição de conhecimento; 
Aumento de competitividade; 
Aumento de produtividade. 
 
 
 
 
 

Benefícios da Lei do Bem: 
 
• Dedução de 20,4% até 34% no IRPJ 
(Imposto de Renda de Pessoa Jurídica) e 
CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido) dos dispêndios com P&D; 
• Dedução de 50% no IPI na compra de 
máquinas e equipamentos destinados à 
P&D; 
• Depreciação e amortização acelerada 
desses bens; 
• Melhoria contínua dos produtos, serviços 
e processos; 
• Possibilidade de reinvestir os valores 
deduzidos na área de pesquisa e 
desenvolvimento; 
• Maior competitividade no mercado; 
• Geração de inovação como alavanca 
do crescimento das organizações; 
• Reconhecimento de ‘empresa 
inovadora’ pelo MCTI. 
 
E como forma de facilitar e incentivar as 
empresas a adotarem essa prática, o 
Governo lançou o Guia Prático da Lei do 
Bem. 
 

O Guia Prático da Lei do Bem busca aumentar o grau 
de informação dos empresários sobre os benefícios e 
detalhar a rotina dos processos de adesão, trazendo 
toda a legislação e instruções sobre o preenchimento 
eletrônico dos formulários necessários, para as empresas 
interessadas em se beneficiar dos incentivos fiscais. 
 

Para saber mais, acesse:  
https://bit.ly/398J9mM 

QUER SE BENEFICIAR COM A LEI DO BEM E NÃO SABE COMO? 
Entre em contato com a equipe do IEL 

 (82) 2121-3079 | 2121-3085  
nucleodeinovacao@ielal.com.br 



No último dia 04, a Financiadora de Estudos 
e Projetos - Finep tornou público o edital 
que busca selecionar startups inovadoras, 
com o objetivo de:  

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO 

ESTADO DE ALAGOAS – FIEA 

 
PRESIDENTE 

José Carlos Lyra de Andrade 

 

1º VICE PRESIDENTE 

José da Silva Nogueira Filho 

 

DIRETOR EXECUTIVO 

Walter Luiz Jucá Sá 

 

GERENTE UNITEC 

Helvio Braga Vilas Boas 

INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL 

 
DIRETOR REGIONAL 

José Carlos Lyra de Andrade 

 

SUPERINTENDENTE 

Helvio Braga Vilas Boas 

 

COORDENADORA DE INOVAÇÃO E 

PESQUISA 

Eliana Maria de Oliveira Sá 

 

ELABORAÇÃO 

Núcleo de Inovação e Pesquisa 

IEL/AL 

EQUIPE TÉCNICA 
 

Eliana Sá 

Danyella Nutels Reys 

 

ESTAGIÁRIOS 
 

Laura Vitória Chagas Lins  

Lhara Maria Dias Magalhães  

Thallyson Eduardo Alves Martins 

 

 

 

FINEP LANÇA EDITAL PARA 

STARTUPS INOVADORAS 

 
Fortalecer o sistema de nacional de 
ciência, tecnologia e inovação; 
 
Disponibilizar recursos financeiros; 
 
Promover o crescimento do 
mercado de capital semente no 
Brasil. 

A seleção de empresas será realizada em 
duas Rodadas de Investimento, onde cada 
rodada será composta por 3 (três) etapas: 
 Primeira Etapa: Avaliação do Plano de 

Negócios; 
 Segunda Etapa: Banca Avaliadora 

Presencial; 
 Terceira Etapa: Visita Técnica e 

Avaliação de Documentação Jurídica.  
 
São apoiáveis empresas que desenvolvam 
soluções aderentes aos seguintes temas: 
Agritech, Saúde Animal e Foodtech, 
Biotecnologia, Cidades Inteligentes e 
Sustentáveis, Edutech, Energia Renovável e 
Eficiência Energética, Healthtech, Indústria 
4.0, Internet das Coisas (IoT), 
Nanotecnologia, entre outros.  
 
O apoio financeiro será de até R$ 
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), 
valor este a ser definido a critério de 
conveniência e oportunidade pela Finep. 
 

FAÇA SUA INSCRIÇÃO ATÉ O DIA  

15 DE MARÇO! 
 
 
 
 
 
 

Quem pode participar? 
• Empresas registradas na Junta Comercial, 
sob a forma de Sociedade Limitada (LTDA) 
ou Sociedade Anônima (S/A); 
• Que apresente no período de 12 (doze) 
meses, Receita Operacional Bruta (ROB) 
inferior ou igual a R$ 4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil reais); 
• E desenvolvam tecnologia inovadora, 
modelo de negócios inovador ou que seus 
produtos, serviços ou processos sejam 
inovadores e produzidos a partir de novas 
tecnologias ou da integração de 
tecnologias existentes. 
 
 

Para saber mais, acesse:  
https://bit.ly/398xXWZ 

MBA EM GESTÃO INDUSTRIAL 

Objetivo 

Compreender os problemas das indústrias, buscar realizar diferentes 

conexões e estabelecer processos com objetivo de aumentar a eficácia 

e desempenho é de extrema importância em qualquer negócio.  
 

 
Curso Presencial 

Carga horária: 360 horas 
Período de realização: 02/04/2020 a 11/12/2021 

Turno: Noite 

Contato: Thayse Ferro |(82) 2121-6994 

 capacitacao@ielal.com.br 

mailto:capacitacao@ielal.com.br

