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RESUMO

O governo federal tem estimulado a inovação por meio de políticas públicas, uma delas é a Lei do Bem, que tem como objetivo estimular as 
empresas para que realizem atividades próprias de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) a partir da concepção de novos produtos, 
serviços ou processos, bem como agregação de novas funcionalidades ou características aos já existentes. De forma sucinta, a proposta da Lei do 
Bem é conceder incentivos fiscais às pessoas jurídicas. O objetivo do presente trabalho consiste em traçar um panorama da Lei do Bem ao longo 
do período de 2006-2014 a partir da caracterização das empresas beneficiárias da Região Metropolitana de Ribeirão Preto e estabelecimento de 
eventuais relações entre essas empresas e seus níveis de atividade tecnológica visando evidenciar algum padrão de comportamento no acesso ao 
Programa Lei do Bem. A metodologia utilizada no presente estudo é pesquisa documental, baseada em consulta à fonte primária, os dados foram 
disponibilizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) via Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao 
Cidadão (e-Sic) e as etapas da pesquisa são: análise e consolidação dos dados encaminhados pelo MCTIC, via e-Sic, em uma única planilha de 
trabalho; individualização das empresas beneficiárias do programa; consulta junto ao sistema de consulta à Emissão de Comprovante de Inscrição 
e de Situação Cadastral do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). A pesquisa está em andamento e espera-se que o estudo possibilite, além 
de cumprir com o objetivo proposto, identificar a distribuição geográfica das empresas beneficiárias do Programa Lei do Bem localizadas na 
Região Metropolitana de Ribeirão Preto, bem como a Natureza Jurídica, a situação cadastral (ativa, baixada, suspensa), concentração dos projetos 
por área de conhecimento, além de outras vertentes que poderão ser exploradas, já que consiste em uma pesquisa de caráter documental 
indireta e que possibilita margens para obliquidades.
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