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OPINIÃO
A lei de informática 

e as auditorias
A lei de informática foi 

sancionada em 1991 

pelo Governo Federal 

e concede incentivos 

fi scais para empresas do 

setor de TI que investem 

em PD&I

O avanço tecnológico dos 
últimos anos motivou 
uma discussão para a 

modernização da lei buscando 
acompanhar as atualizações 
inerentes a esses segmentos. 
Além disso, foi necessário 
atender às exigências da Orga-
nização Mundial do Comércio 
(OMC). 

A lei concede redução de 
80% sobre a alíquota regular 
de 15% do IPI para os itens 
considerados incentiváveis. 
Para que um fabricante possa 
usufruir do benefício, é preciso 
atender a diversos critérios 
como, por exemplo, apresen-
tar determinados níveis de 
nacionalização e investir 4% 
do faturamento em programas 
de pesquisa e desenvolvimento 
e inovação.

O governo federal utiliza esse 
mecanismo como forma de 
incentivar investimentos em 
inovação nesses nos setores 
de tecnologia. Atualmente, 
aproximadamente 600 empre-
sas se valem dos incentivos 
fi scais da Lei de Informática 
e os principais produtos in-
cluídos são computadores 
(incluindo notebooks e todos 
os componentes e periféricos), 
smartphones, tablets, compo-
nentes eletrônicos, monitores, 
televisores, aparelhos com tec-
nologia digital, dentre outros.

Desde o fi nal de 2017, o 
Ministério da Ciência e Tec-
nologia vem tomando medidas 
para aumentar a governança 
relativa aos incentivos. Após 
uma série de discussões in-
ternas e com o Instituto dos 
Auditores do Brasil (Ibracon) 
para estabelecer melhores 
formas de controle e fi scali-
zação, o ministério publicou 
a portaria que regulamenta 
os procedimentos de atuação 
dos auditores independentes 
credenciados na CVM e ha-
bilitada junto ao ministério, 
sob o formato de asseguração 
razoável, que inclui a análise 
de alocação dos recursos e sua 
destinação enquanto pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. 

Com isso, na prática as 
auditorias independentes 
devem assegurar a veracidade 
das informações constantes 
nos relatórios emitidos pelas 
empresas benefi ciárias ao mi-

nistério e emitir uma opinião, 
baseada em metodologia defi -
nida, se os projetos reportados 
são efetivamente atividades de 
pesquisa e desenvolvimento 
e se os recursos fi nanceiros 
alocados são elegíveis perante 
a legislação, cumprindo assim 
a obrigação de contrapartida. 

Além disso, o ministério 
manteve o processo de acom-
panhamento e fiscalização 
realizado por técnicas de 
amostragem probabilística, 
segundo critérios de relevância 
e criticidade e a metodologia 
estabelecida. Em atendimen-
to às exigências da OMC, o 
ministério vem atualizando 
o processo de habilitação do 
Processo Produtivo Básico 
(PPB), adotando um sistema 
de pontuação que comprova 
a efetiva industrialização 
nacional sem ferir o acordo 
determinado. 

Na primeira etapa, foram en-
volvidos os PPBs de celulares, 
notebooks, desktops, placas de 
circuito, impressoras, compu-
tadores integrados (all in one), 
estação rádio base (ERB), 
fi bras ópticas, tablets e servi-
dores. Há uma expectativa de 
alteração da lei até o fi nal deste 
ano quando o incentivo com 
base no IPI deverá ser substi-
tuído por créditos tributários, 
como já ocorre na indústria 
automobilística.

Uma legislação bastante 
semelhante é aplicada às 
empresas localizadas na Zona 
Franca de Manaus pela lei de 
informática da Amazônia Oci-
dental e do Amapá, com algu-
mas diferenças, por exemplo o 
IPI é completamente suspenso 
e não apenas reduzido e os 
percentuais de investimento 
em P&D requeridos podem 
variar de 2,5% a 5%. A necessi-
dade da realização de auditoria 
independente ainda está em 
discussão.

De forma geral, a inclusão da 
obrigatoriedade do trabalho da 
auditoria independente vem 
atender a uma demanda de dar 
mais transparência à aplicação 
dos critérios defi nidos pelo 
governo e no aprimoramento 
dos indicadores utilizados para 
o monitoramento dos resulta-
dos dos gastos com pesquisa 
e desenvolvimento. 

Independente da indústria, 
investimentos relacionados à 
Pesquisa, desenvolvimento e 
Inovação são investimentos 
cada vez mais estratégicos e 
necessários.

(*) - É sócio-diretor da KPMG
(kpmg.com.br).

Felipe Catharino (*)
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News@TI
Cabify e Ironhack prorrogam inscrições para 
programa de bolsas de estudo
@A Ironhack e a Cabify decidiram prorrogar até 23 de agosto as inscrições 

para o programa de bolsas de estudos em cursos de especialização 
na área da tecnologia. No total, são oferecidas três bolsas integrais, que 
representam R$ 17.000 cada, além de 60 bolsas parciais, de R$ 3.400 de 
desconto cada, nos três bootcamps disponíveis atualmente na Ironhack 
São Paulo: Desenvolvimento Web, UX/UI Design e Data Analytics. Para 
participar do programa, os interessados devem acessar a página https://
www.ironhack.com/bolsas-cabify. Lá, encontrarão informações detalhadas 
sobre a parceria e, ao fi nal dela, devem clicar no botão “Inscreva-se” para 
preencher o formulário de cadastro. Em seguida, receberão materiais de 
estudo para realizar um teste técnico on-line, que pode ser feito até dia 
1º de setembro. Serão selecionados de acordo com o número de acertos 
e tempo de realização da prova, além da análise do questionário pessoal.

Rede de franquias Boali cria primeiro hackathon
@Empreendedores, designers, nutricionistas, desenvolvedores, 

engenheiros de software, especialistas em logística, entre outros, 
são alguns dos perfi s que a Boali, primeira e maior rede de alimentação 
saudável do Brasil, espera receber em seu 1º Hackathon. Os vencedores 
do desafi o terão a oportunidade de apresentar as ideias e soluções para 
alguns dos maiores especialistas do mercado de franquias e food service, 
além de ganhar uma vaga no Acelera Startup Fiesp e bolsas de estudos 
da Faculdade Impacta. Durante 34 horas ininterruptas, entre as 8h do 
dia 24 e 18h do dia 25 de agosto, a Boali promove o desafi o que busca 
trazer soluções com um olhar mais “tech” para o segmento do food 
service, entendendo como a tecnologia pode atuar mais diretamente na 
resolução dos problemas enfrentados pelos stakeholders da rede (www.
boali.com.br/hackathon).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Dicas para um pitch de 
sucesso: como conquistar o 

investidor em poucos minutos
Imagine que você precisa explicar para uma pessoa que acabou de encontrar no elevador o que faz a sua 
empresa e por que ela tem potencial de crescer no mercado

In Loco promove semana da privacidade
De 12 a 16 de agosto, a In Loco, empresa de 

inteligência de localização, promove mais um 
evento da In Loco University, desta vez uma 
semana inteira de discussão, sobre privacidade 
de dados. Participarão das discussões desde 
participantes da elaboração da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) como Marcel 
Leonardi, Conselheiro na Pinheiro Neto Advo-
gados, até importantes especialistas em GDPR 
(General Data Protection Regulation) e ANPD 
(Autoridade Nacional de Proteção de Dados). 

Além disso, a semana da privacidade contará 
com a presença internacional da Gerente da 
Divisão de Direitos dos Cidadãos da AGESIC 
e Assessora Jurídica do Parlamento Uruguaio, 
Laura Nahabetian Brunet. O evento é gratuito 
e acontecerá na sede da empresa, que fi ca na 
Avenida Cidade Jardim, 191. As inscrições 
podem ser feitas no link: https://content.inloco.
com.br/in-loco-university-privacy-week 

“O tema sobre a importância de se trabalhar 
em prol da privacidade ainda está sendo trata-

do de maneira muito tímida. Precisamos dar 
um passo atrás no tema e, além de comunicar 
vazamento, temos a responsabilidade de incluir 
a conscientização das pessoas na agenda da 
sociedade", diz André Ferraz, CEO e cofundador 
da In Loco. "O acesso a dados indiscriminados, 
a ameaça com o armazenamento inconsequente 
das informações expõe vida e a segurança das 
pessoas. É sobre como as empresas devem se 
preparar, como a sociedade deve tratar o tema 
que vamos discutir na Privacy Week".

Parece estranho, mas a ideia do “ele-
vator pitch”, apresentação curta 
para potenciais investidores, é uma 

prática bastante corriqueira no mundo dos 
empreendedores e das startups, e tem jus-
tamente essa pretensão: ser uma conversa 
breve e objetiva que desperte o interesse 
dos interlocutores. 

Não importa onde você esteja, quando a 
oportunidade surge, há pouco tempo para 
chamar a atenção. Um pitch pode durar 
cinco, dois e às vezes até um minuto. Saber 
extrair o melhor desse tempo, portanto, 
pode ser a diferença entre o sucesso e o 
fracasso de uma jovem empresa em busca 
de capital.

“A construção do discurso é fundamental 
neste processo. O empreendedor precisa 
ser capaz de descrever os elementos-chaves 
do negócio com clareza, demonstrando do-
mínio do mercado no qual ele está inserido 
e o potencial do negócio; tudo é avaliado 
de maneira holística pelos investidores”, 
destaca André Arcas, coach de palco e fun-
dador da Arcas Treinamentos. Para ajudar o 
empreendedor nesse desafi o, o especialista 
aponta algumas dicas importantes para o 
desenvolvimento de um roteiro conciso e 
efi caz. Confi ra:

1) Faça uma introdução breve:

Um dos maiores erros 
do empreendedor logo no 
começo da apresentação, 
na visão do especialista, é 
dar atenção demais para 
a história pessoal e para o 
nascimento da empresa. 
“Não importa como o seu 
negócio começou. O que 
importa é como a sua em-
presa é capaz de solucionar, 
como ninguém, a dor do seu 
público-alvo”, pondera Ar-
cas. Neste caso, faça uma introdução rápida, 
entrando logo no assunto principal.

2) Explique o problema e apresente 

a solução:

O objetivo de toda empresa deve ser o de 
solucionar um problema. Explique qual a 
dor do seu cliente e como você a resolve – 
de preferência destacando o porquê da sua 
ideia ser a mais efi ciente entre as demais 
disponíveis. 

3) Demonstre conhecimento no 

mercado de atuação:

Apresente números. Quanto esse 
mercado fatura por ano? Quantos são 
os clientes potenciais? Você tem clareza 
do mercado total, endereçável e obtível?  
“Uma boa análise mostra para o investi-
dor que você tem domínio do mercado 
e, portanto, potencial de desenvolvê-lo”, 
diz Arcas.

4) Não menospreze a concorrência:

Fuja do chavão “não 
tenho concorrentes”. De 
acordo com Arcas, igno-
rar a existência de outras 
empresas que atuam na 
área não demonstra que 
o seu negócio é inovador, 
apenas refl ete desprepa-
ro. “Todos os problemas 
são resolvidos de alguma 
forma, ainda que não seja 
da mesma maneira que a 
sua”, explica. Sempre ha-

verá alguma empresa absorvendo alguma 
demanda. Explique o que a concorrência 
faz de bom e ruim e como o mercado 
poderia fi car melhor caso o seu projeto 
seja implementado.

5) Domine o espaço:

O discurso não-verbal, a forma geral 
como você se comporta no palco, pode 
contar muito mais histórias do que o 
discurso que você passou horas en-

saiando. Mantenha uma postura ereta e 
evite movimentar-se demais: isso passa 
ansiedade.

6) Responda com clareza e 

objetividade:

Quando chegar a hora de responder per-
guntas dos investidores, não seja prolixo, 
para não parecer que você está “enrolando”, 
ou que não sabe a resposta. Foque no que 
foi perguntado, só contextualize se for 
estritamente necessário.

7) Seja você mesmo:

É sempre possível perceber, seja no 
discurso oral ou no não-verbal, quando 
uma pessoa não está confortável nem se 
sente segura no que afi rma. O investidor 
busca autenticidade. “Um erro fatal para 
qualquer negócio que está começado é 
querer investidores apenas pelo dinheiro. 
O investidor é na verdade, um parceiro e 
ele precisa agregar valor ao seu negócio. 
Se ele não tem aderência com o projeto ou 
o modelo de negócios, você provavelmente 
vai se arrepender dessa decisão no futuro”, 
alerta Arcas.

8) Treine, treine e treine:

Uma pessoa preparada transmite segu-
rança e consegue driblar melhor o nervo-
sismo. Grave a sua apresentação, assista. 
Desta forma, você pode perceber pontos 
que precisam de mais atenção, tanto do 
ponto de vista de roteiro quanto de ex-
pressão não-verbal.

Toggl Blog

“Um erro fatal para 
qualquer negócio que 
está começado é querer 
investidores apenas pelo 
dinheiro. O investidor é 
na verdade, um parceiro 
e ele precisa agregar 
valor ao seu negócio”

App para encontrar fontes de imprensa
Empresa paulistana lança 

primeiro app totalmente gra-
tuito voltado para jornalistas. 
O objetivo? Facilitar a busca 
de fontes de imprensa. Hoje, 
já são mais de 1500 empresas 
ou profi ssionais de mais de 
30 segmentos cadastrados, 
que podem ser contatados 
diretamente pelo aplicati-
vo, otimizando o tempo das 
redações.

Eduardo Rocha, CEO da 
Press Manager, explica: 
“com o Press Voice, os 
repórteres podem acessar 
gratuitamente releases das 
editorias do seu interesse, 
procurar e solicitar espe-
cialistas, fotos, novas suges-
tões de pautas online e muito mais”. O número de clientes 
cresce cerca de 20% ao mês e o app está disponível para 
iOS e Android.

Do lado dos assessores, 
o papel da empresa é o de 
oferecer oportunidades: “na 
nossa plataforma de gestão, 
os assessores e agências 
conseguem organizar e oti-
mizar o trabalho e, também, 
cadastrar fontes, que serão 
acessadas pelos jornalistas 
pelo Press Voice.

Graças ao Press Voice e ao 
lançamento da versão para 
celulares da plataforma com-
pleta de gestão que a empresa 
oferece, hoje, a mais de XXX 
clientes, o primeiro semestre 
de 2019 teve balanço positivo 
para a Press Manager. Com o 
foco na interação entre jorna-
listas e assessores, o trabalho 

da empresa amplia qualidade e segurança de dados para um 
mercado em constante adaptação. Com os últimos lançamentos, 
a empresa deve triplicar de tamanho até o fi nal do ano.


