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O Brasil está em vias 

de promover avanços 

signifi cativos na Lei 

do Bem, que trata dos 

incentivos fi scais à 

inovação tecnológica. O 

momento não poderia 

ser mais adequado, 

considerando-se a 

premência de sairmos 

de umas das piores 

crises da história e o 

aprofundamento da 

desindustrialização do 

país

A última Pesquisa de 
Inovação Tecnológica 
do IBGE (Pintec) 

mostra que a indústria de 
transformação é a principal 
responsável pelo investi-
mento privado em pesquisa 
e desenvolvimento (P&D) 
do país. Sua participação, 
no entanto, diminuiu de 70% 
em 2011 para 66% em 2014, 
e pode ter piorado nos anos 
seguintes, o que reforça a im-
portância do aprimoramento 
dos incentivos fi scais para 
que o país mantenha o perfi l 
de investimento semelhante 
ao de países desenvolvidos. 
No Japão, Coreia, Alemanha 
e Estados Unidos, a indústria 
de transformação responde 
por respectivamente 88%, 
88%, 86% e 69% do investi-
mento em P&D.

Ainda que seja evidente a 
relação virtuosa entre indús-
tria de transformação, P&D e 
crescimento econômico, o in-
centivo fi scal à P&D enfrenta 
muita resistência em órgãos 
do governo, pois muitos deles 
limitam-se a enxergar o custo 
e não se atentam aos bene-
fícios de longo prazo. Hoje, 
27 dos 34 países-membros 
da OCDE dão tratamento 
tributário preferencial para 
os gastos em P&D. Em 2014, 
na Irlanda, França, Coreia, 
Canadá, Japão e Estados Uni-
dos, os incentivos de âmbito 
federal tiveram participação 
no PIB de respectivamente 
0,29%, 0,27%, 0,19%, 0,15%, 
0,14%, e 0,07%. No Brasil, 
esse percentual foi de 0,03%. 

Outros países fortemente 
industrializados, como Ale-
manha e Itália, só não fazem 
parte da lista por não divulga-
rem essas estatísticas, assim 
como, o percentual dos EUA 
deve estar subestimado em 
razão de considerar apenas 
os incentivos federais. E isso 
nos faz lembrar uma frase 
que se tornou popular entre 
economistas: “there is no free 
lunch” (“não existe almoço 
grátis”). Ela se encaixa perfei-
tamente nesse contexto, pois 
incentivo fi scal à P&D nada 
tem a ver com generosidade 
e benevolência.

Governos de todo o mundo 
reconhecem que estimular 
P&D e inovação nas empre-
sas faz com que todo o país 
se benefi cie da geração de 
mais conhecimento e de 
mais riqueza. No entanto, por 
diversos motivos, nem todos 
os agentes realizam esse 
investimento. No Brasil, por 
exemplo, destaca-se a hosti-
lidade do nosso ambiente de 
negócios agravada pelo Custo 
Brasil e valorização cambial.

Para ajudar a corrigir essa 
“falha de mercado”, o incen-
tivo fi scal é efi caz na medida 
em que diminui o risco e o 
custo do investimento, além 

de dar mais autonomia às 
empresas e agilidade no de-
senvolvimento dos projetos 
de inovação que, em geral, 
correm contra o tempo. 
Além disso, ele permite que 
o mercado, em vez do gover-
no, determine qual a melhor 
alocação dos recursos para 
P&D segundo setores e pro-
jetos. Se for bem desenhado, 
também pode diminuir os 
custos administrativos para 
as agências de fomento, o 
que parece adequado num 
contexto de ajuste fi scal.

Portanto, passados quase 
12 anos desde a promulga-
ção da Lei do Bem, o Brasil 
dá passos importantes no 
sentido de aprimorá-la. Essa 
iniciativa teve origem da 
reunião do Conselho de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (CDES), no dia 7 de 
março, e equipes ministeriais 
tem o prazo de 60 dias para 
apresentar uma nova versão.

A Fiesp já entregou suas 
propostas ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia. Dentre 
várias sugestões que fi zemos, 
destaco algumas: estender 
os incentivos às empresas 
que apuram o imposto de 
renda pelo lucro presumido, 
e com isso torná-los acessí-
vel às empresas menores; 
aumentar de 60% para 
100% o incentivo sobre as 
despesas com P&D; rever a 
contratação de P&D extra-
muros, o que pode estimular 
o segmento de startups; e 
permitir o aproveitamento 
dos benefícios em períodos 
posteriores, quando houver 
prejuízo ou exceder o valor 
do lucro real.

Sabemos que é um trabalho 
difícil, mas a Fiesp seguirá 
insistente em garantir um 
aperfeiçoamento substancial 
nesse importante instru-
mento de apoio à inovação. 
Nossa expectativa é de que as 
medidas a serem anunciadas 
em breve sejam capazes de 
aumentar a atratividade do 
incentivo, ampliar o número 
de empresas benefi ciadas, e 
trazer mais segurança jurí-
dica no seu usufruto.

Não obstante esses avan-
ços, é importante ter em 
mente que o aperfeiçoamento 
da Lei do Bem é uma condi-
ção necessária, porém não 
é sufi ciente, para aumentar 
o nível de investimento em 
P&D haja vista o processo 
de desindustrialização do 
país. Ter uma indústria forte 
é condição essencial para um 
Brasil rico e bem-sucedido. 

A crise de 2008 deixou claro 
que os países com indústria 
de transformação sólida 
sofreram menos impactos, 
razão pela qual ganharam 
força as políticas de reindus-
trialização em várias partes 
do mundo. Programas como 
o “Make it in America” nos 
Estados Unidos e a meta da 
União Europeia de aumentar 
de 15% para 20% a participa-
ção da indústria no PIB até 
2020 ilustram essa estratégia.

O Brasil não pode fi car na 
contramão dessa tendência, 
sob o risco de se distanciar 
das principais rotas de de-
senvolvimento tecnológico 
do mundo e das tecnologias 
de fronteira que estão sob o 
guarda-chuva de Manufatura 
Avançada ou Indústria 4.0.

(*) - Vice-presidente e diretor do 
Departamento de Competitividade e 

Tecnologia da Fiesp.

Desafi os do incentivo 
fi scal à inovação no Brasil

José Ricardo Roriz Coelho (*)
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27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: AILSON FERREIRA MELO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo (Registrado em Itaquera) SP, no dia 19 de agosto de 1988, 
residente e domiciliado na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de Amaro José 
de Melo e de Maria de Lourdes Pereira da Silva. A pretendente: GLAUCE MATIAS 
ESTEVÃO, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo (Registrada 
no Tatuapé) SP, no dia 13 de janeiro de 1985, residente e domiciliada na Chácara 
Califórnia, São Paulo - SP, fi lha de Américo Estevão Filho e de Benedita Matias Estevão.

O pretendente: CAIO EDUARDO GABRIEL, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo (Registrado na Penha de França) SP, no dia 12 de agosto de 
1991, residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo 
Gabriel Junior e de Dalila do Lago Gabriel. A pretendente: VANESSA VIVIANE SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Bernardo do Campo (Registrada 
no 1º Subdistrito) SP, no dia 24 de novembro de 1987, residente e domiciliada na Vila 
Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha de Linduval Bento da Silva e de Maria Valdelice 
de Sousa Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: GERSON BRUNO SILVEIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão garçon, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 29 de 
abril de 1992, residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho 
de Francisco Bernardino do Nascimento e de Maria de Jesus Silveira. A convivente: 
MARTA CARLOS MAMEDIO DOS ANJOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de produção, nascida em São Paulo (Registrada no Alto da Mooca) SP, no dia 11 de 
agosto de 1987, residente e domiciliada na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha de 
Raimundo Mamedio dos Santos e de Iraildes Carlos da Silva dos Santos. Obs.: Faço 
saber que pretendem converter sua União estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525, I, III, e IV do Código Civil Brasileiro, e requerimento 
exigido pelo art. 8º da Lei Federal 9278/96.

O convivente: FRANCISCO KANASIRO, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido 
em Itaporã - MS, no dia 24 de janeiro de 1968, residente e domiciliado na Chácara 
Santo Antônio, São Paulo - SP, fi lho de Eiti Kanasiro e de Mitsu Kanasiro. A convivente: 
LUCIANI CORDEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Blumenau 
(Registrada na Penha) SC, no dia 15 de fevereiro de 1974, residente e domiciliada na 
Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP, fi lha de José João Cordeiro Filho e de Nilsa 
Nadir da Luz Cordeiro. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União estável 
em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, I, III, e IV do 
Código Civil Brasileiro, e requerimento exigido pelo art. 8º da Lei Federal 9278/96.

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: ANDRE VARELA MAYORAL ROBLES, profi ssão: gestor de empresas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Freguesia de São Sebastião da Pedreira, Concelho 
de Lisboa Portugal, data-nascimento: 20/01/1974, residente e domiciliado em Pinheiros, 
São Paulo - SP, fi lho de Manuel Mayoral Teixeira Robles e de Maria da Graça de Oliveira 
Varela Pinto Teixeira Robles. A pretendente: MARIANA RIBEIRO PINTO FERREIRA, 
profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 25/08/1989, residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Alberto 
Rodrigues Pinto Ferreira e de Marcia Ribeiro Pinto Ferreira.

O pretendente: JOHN CRISTOPHER GOMES DA SILVA, profi ssão: operador de tele-
marketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/11/1990, 
residente e domiciliado no Jardim São Luiz, São Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos da Silva 
e de Selma Gomes de Oliveira. A pretendente: REGINA ANDRADE DOS SANTOS, 
profi ssão: analista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/03/1995, residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Gilvan Pereira 
dos Santos e de Raquel Andrade dos Santos.

O pretendente: GABRIEL MESQUITA BRETTAS, profi ssão: designer, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 17/05/1985, residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Enéias Godinho Brettas e de Aline Mesquita 
Brettas. A pretendente: GABRIELA MACHADO ANDRÉ, profi ssão: jornalista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 25/06/1985, residente 
e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Antonio André Neto e de Marisia de 
Oliveira Machado André.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Thais Matarazzo - Matarazzo - A escritora 
editora Thais, novamente encanta seus leitores com 
uma obra docemente curiosa. O leitor irá sentir-se 
numa roda de amigos, tipo fi m de noite, onde cada 
um, a seu modo e tempo, relatam seus “causos”. 
Alguns verdadeiros, como o impressionante relato 
do jornalista Geraldo Nunes, que literalmente veio 

abaixo, quando fazia uma reportagem num helicóptero, em 
São Paulo. A autora, não deixou por menos, até “alma penada” 
presenciou!! Gostosa leitura, para desanuviar, tempos infelizes, 
que estamos a enfrentar. Para qualquer faixa etária.

Contando Causos

Andréia Roma e Marli Arruda (Coords) 
– Leader – Profi ssionais com profunda experiência 
mercadológica, dissecam os assuntos titulados na 
obra, com viés rigoroso, todavia, de fácil entendimen-
to. Com abrangência de largo espectro, a maioria das 

atividades recebem o foco apropriado. Ressalto, sem demérito 
aos demais, o capitulo 7, por Dimitrios Asvestas: “Conceitos 
fundamentais”, no qual esclarece de maneira indelével, sobre 
os benefícios e a sadia “obrigatoriedade” do networking – Arte/
Ciência de fazer amigos e gerar negócios – Muito útil!

Networking & 
Empreendedorismo

Nícolas Vargas - Obra contextualizada em 
forma de diário, aliás, muito ins.....pirado, que o 
autor, faz questão de afi rmar, tratar-se de fi cção. 
Realmente não parece!! O protagonista, absoluta-
mente inquieto, vai do céu ao inferno, num estalar 
de dedos, tornando a leitura de suas páginas, uma 
cascata frenética de emoções. Tem-se a sensação 

de vivenciar suas peripécias, tamanha é a fl uidez de sua pena. 
Ótimo para ser cinematografado.

Chuva Ácida

 Manoela Serra – Autografi a – Uma obra no 
mínimo, corajosa. Autora relata um transtorno 
psíquico, muito mais comum, à nossa volta, do que 
podemos imaginar e avaliar: Transtorno Bipolar do 
Humor e Transtornos Afetivos: Depressão e Ansie-
dade, de quebra: Síndrome do Pânico. Uma doença 
tão penosa, quanto o tamanho de sua defi nição. 

Obra importante, que tem o condão de explicar em detalhes os 
sintomas e por consequência, seu portador conscientizar-se de 
sua existência e buscar ajuda e aconselhamento apropriados, 
bem como facilitar entendimento das pessoas que a circundam. 
Realmente assustador, particularmente sua incidência mundial. 
Verdadeiramente esclarecedor!

O Diário Bipolar

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

EFRARI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AUTOPEÇAS
LTDA. Torna público que requereu junto a Secretaria de Gestão Ambiental a  Renovação
da Licença de Operação p/ Fabricação de peças e acessórios para veículos
automotores, localizada à Rua China, 217 -Taboão - SBCampo Cep: 09672-100.

LEONARDO LUIZ CHAGURI - ME. Torna Público que solicitou junto a Secretaria de
Gestão Ambiental a Licença Simplificada p/ Serviços de manutenção e reparação me-
cânica de veículos automotores, localizada à Av. Senador Flaquer, nº 322 - Centro -
SBC - SP - CEP: 09725-440.

MANOEL FERREIRA DE SOUSA EIRELI ME, inscrita no CNPJ: 23.551.905/0001-55
torna público que requereu ao SEMASA a Licença Previa, de instalação e de Operação
para Fabricação de Moveis com predominância em Madeira situada a Estrada do
Pedroso,280 Vila Luzita Santo André SP CEP: 09132-180 e declara aberto o prazo de
30 dias para manifestação escrita, endereçada ao Semasa.

Durante encontro com estudantes, o 
líder da Igreja Católica convidou a 
todos a compartilharem seus bens 

com o próximo para não terem uma “atitude 
egoísta e sim manter a mão aberta, o que é 
símbolo de um coração aberto”.

“O mundo se muda abrindo o coração, 
ouvindo os outros, recebendo os outros 
e compartilhando as coisas. E você pode 
fazer o mesmo”, convidou Francisco que 
aproveitou o encontro na Sala Nervi para 
fazer um apelo para os jovens não falarem 
mal ‘das pessoas que não gostam ou acham 
antipáticas’. “Temos que mudar o mundo 
com as pequenas atitudes cotidianas, com 
generosidade, partilha, fazendo uma troca 
de atitudes fraternas, que inclui também 
não responder com insultos alguém que nos 
insulta. Nunca retribua o mal com o mal”, 
ressaltou.

Segundo o Pontífice, Jesus ensinou que 
é preciso “orar por todos! Orar por seus 
amigos e inimigos”. Assim como faz “nosso 
pai que está no céu”. Para ele, “não há ne-
nhuma varinha mágica, mas há coisas que 
temos que aprender diariamente”. Além 
disso, o Papa aproveitou o encontro para 
dizer aos jovens que não se deve ter medo 
de mudanças. “A vida é um contínuo bom 
dia e adeus. A gente cresce encontrando 
e desencontrando. Se você não aprender 
a dizer olá e adeus, nunca irá aprender a 

Papa pede que jovens tenham 
coração aberto para mudar mundo
O papa Francisco fez um alerta ao receber mais de seis mil jovens no Vaticano na última sexta-feira (2) 
e afi rmou que para mudar o mundo “é preciso ter o coração aberto, e não fechado”

O papa Francisco fez um alerta ao receber mais de seis mil jovens no Vaticano.
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conhecer novas pessoas”, explicou.
Francisco ainda pediu para todos terem 

“uma sensação de desafi o”. “Na vida temos 
que nos acostumar com isso. É preciso deixar 
algo e conhecer coisas novas, isso também 
é um risco. Tem gente que tem tanto medo 
de dar um passo para frente que sempre 
fi ca parado. E muito parado, não cresce”, 
acrescentou o Pontífi ce.

“Devemos ver a vida olhando adiante de 
nós, sempre em busca de novos horizon-
tes. E isso diz respeito a conhecer novas 
pessoas, novas situações. Isso não signifi ca 
esquecer o outro, é sempre bom recordar. 
Geralmente encontramos os antigos com-
panheiros, nos saudamos, mas seguimos 
em frente. Isso é crescer”, fi nalizou (ANSA/
COM ANSA).


