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RESUMO

O presente trabalho propõe uma reflexão crítica sobre o impacto das atuais políticas de incentivo fiscal direcionados à Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D), especificamente no que tange as atividades de exploração e produção de petróleo e gás (P&D) no Brasil. Em breve 
síntese, a complexa teia na qual a inovação ocorre é comumente conhecida como sistema nacional de inovação, composto de uma rede de 
instituições dos setores público e privado, cujas atividades e interações, efetuadas de maneira formal e informal, permitem descobrir, 
desenvolver e difundir novas tecnologias. Entre as organizações que compõem esse sistema, estão empresas, universidades, instituições públicas 
de pesquisa e outros criadores de conhecimentos. Entre esses atores, as empresas desempenham papel fundamental, pois levam seus resultados, 
na forma de produtos e serviços, aos mercados, o que melhora a produtividade da economia e gera empregos e riqueza. Desse modo, na reflexão 
sugerida deverão ser utilizados além de preceitos e normas econômicas, contábeis e tributárias, a coleta de dados de fontes seguras, como a 
Coordenação Geral de Petróleo e Gás (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), a Agência Nacional do Petróleo 
(ANP) e o Ministério das Minas e Energias (MME) por meio de sua Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis. Inicialmente 
serão apresentados conceitos gerais relacionados a gestão pública e ações governamentais, em especial sobre gestão financeira e orçamento 
público, tratando especificamente das principais estratégias nacionais de desenvolvimento econômico, com um breve descritivo da relevância do 
pacto federativo (cooperação entre os entes) para a discussão suscitada. Em um segundo momento, adentrando mais especificamente na seara 
da P&D no Brasil e no Mundo, serão apresentadas algumas modalidades de apoio governamental. Um estudo feito pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT) a respeito dos dispêndios federais com atividades de P&D separados por objetivo socioeconômico entre os anos de 2000 e 
2013 será essencial na reflexão crítica apresentada. Conjuntamente com o estudo do MCT, a ideia é evidenciar, utilizando o “B-Index”, os desafio 
e padrões que se seguem nos incentivos fiscais para P&D. Isto porque, o “B-Index” mede o impacto que um sistema fiscal tem nas tomadas de 
decisões pelas empresas que decidem investir em P&D.  Posteriormente, passa-se à reflexão principal, que concerne nos impactos que tais 
políticas de incentivo promovem sobre o planejamento tributário e desenvolvimento econômico das empresas de petróleo e gás no Brasil. 
Conclui-se que a gestão pública deve se preocupar em construir ambientes afáveis, modos flexíveis de induzir uma atuação positiva dos agentes 
regulados. A ideia é evidenciar alguns dos desafios e potenciais do assunto e apresentar soluções que tragam real eficácia aos benefícios 
concedidos, esclarecendo a necessidade de conciliar o crescimento econômico e planejamento tributário com as políticas de incentivo fiscais e 
demais benefícios atualmente concedidos. Será necessário, portanto, um estudo quantitativo, visando demonstrar o desempenho tributário das 
empresas que utilizam os benefícios hoje disponíveis, através de uma metodologia comparativa, a priori no âmbito dos regimes de apuração de IR 
e CSLL, frente aos benefícios concedidos pela Lei do Bem. Conclui-se com a apresentação dos reflexos na competitividade do setor de E&P frente 
aos incentivos destinados a P&D montados sobre uma base maleável, sem a observâncias das variáveis de interesse, visando melhorias para o 
setor, observando o horizonte temporal e a viabilidade de seus agentes, a alocação de recursos e critérios de avaliação internos das empresas.
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