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Resumo:
Esta pesquisa estuda os incentivos fiscais referentes ao Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial e à Lei do Bem, incentivos estes que são destinados para atividades tecnológicas, e tem por
objetivo fazer com que as empresa se capacitem tecnologicamente, através das pesquisas realizadas,
desenvolvimento e inovação tecnológica. O objetivo é analisar a relação custo-benefício de duas
empresas calçadistas, enquadradas nos incentivos fiscais da Lei do Bem. Essa análise é feita a partir da
aplicação do Índice Custo-Benefício dos Incentivos Fiscais, calculado a partir da Demonstração do
Valor Adicionado e dos montantes de incentivos fiscais evidenciados nos Relatórios da Administração
de cada empresa. Em seguida, realizou-se análise dos indicadores econômico-financeiros, para
verificar os benefícios internos gerados pelos incentivos fiscais. Como resultados desta pesquisa,
pode-se concluir através das análises que as duas empresas participantes do estudo retornaram
benefícios para a sociedade local através do valor investido pelos incentivos fiscais. Tanto sociedade
como empresas saíram beneficiadas.
Palavras chave: Incentivos Fiscais, Inovação Tecnológica, Índice Custo-Benefício dos Incentivos
Fiscais.

Cost-Benefit Relationship of the Tax Incentives of the Law of Well: A
study based on the Demonstration of Value Added of companies
incentivized
Abstract:
This research studies the tax incentives related to the Industrial Technological Development Program
and the Law of Good, these incentives are intended for technological activities, and aims to enable
companies to train technologically, through research, development and technological innovation. The
objective is to analyze the cost-benefit ratio of two footwear companies, included in the fiscal
incentives of the Law of Good. This analysis is done from the application of the Cost-Benefit Index of
Tax Incentives, calculated from the Statement of Added Value and Amounts of tax incentives
evidenced in the Management Reports of each company. Afterwards, the economic-financial
indicators were analyzed to verify the internal benefits generated by fiscal incentives. As a result of
this research, it can be concluded from the analyzes that the two companies participating in the study
returned benefits to the local society through the amount invested by the tax incentives. Both society
and companies benefited.
Key-words: Tax Incentives, Technological Innovation, Cost-Benefit Index of Tax Incentives.

1 Introdução
A tributação exerce um grande peso para as empresas do nosso país, conforme afirma
(COSTA, GAMEIRO, 2005), gerando assim, a necessidade de se obter meios para amenizar
essa incidência, manter e desenvolver as atividades econômicas. O incentivo fiscal é um
instrumento que o governo utiliza para estimular as empresas a apoiarem projetos e as
compensa por meio de benefícios na arrecadação dos impostos e tributos, ele implica uma
redução da receita pública, no entanto desenvolve regiões e centros de atividades.
Esta pesquisa aborda os incentivos fiscais referentes à lei 11.196/05, conhecida como a Lei do
Bem que revogou o Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI), que foi
instituído pela Lei 8.661/93. Tanto o PDTI como à Lei do Bem são dirigidos para atividades
tecnológicas e tem por objetivo fazer com que as empresas se capacitem tecnologicamente.
São concedidos benefícios para as empresas que realizam pesquisas e que participam de
projetos de caráter tecnológico, como as relacionadas a desenvolvimento e inovação
tecnológica.
O objetivo dos incentivos fiscais é a geração de empregos, renda e o desenvolvimento
econômico e social de determinada região e atividade. Assim, o Estado consegue por meio
deste instrumento estimular determinadas atividades ou setores específicos. São de
importância os incentivos fiscais da Lei do Bem concedidos para empresas jurídicas pelo fato
de que potencializa a área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do país.
A concessão dos incentivos fiscais geram benefícios tanto para a empresa como para a
sociedade, porém existem os custos para essa concessão. Muitos autores trazem que os custos
são inferiores a tantos benefícios gerados alegando que é favorável a concessão dos incentivos
fiscais. Outros como Sandroni (1999 apud RODRIGUES JR, 2003, p. 7) argumentam que os
“custos dos benefícios podem chegar ao dobro dos incentivos trazidos à região”, tornando
impraticável o desenvolvimento da região por meio dos incentivos fiscais.
Diante do exposto apresenta-se a seguinte questão problema: Qual é o custo-benefício das
empresas Arezzo S.A e Grendene S.A a partir do momento que são enquadradas nos
incentivos fiscais da Lei do Bem? O objetivo geral é analisar a relação custo-benefício das
empresas Arezzo S.A e Grendene S.A, enquadradas nos incentivos fiscais da Lei do Bem. E
os objetivos específicos deste estudo: Levantar os valores dos benefícios repassados para as
empresas para posterior análise do custo x benefício; extrair os dados da Demonstração do
Valor Adicionado e aplicar ao Índice Custo x Benefício.
Nesta pesquisa foi verificado se duas empresas do ramo calçadista, beneficiadas pelos
incentivos fiscais da Lei do Bem, teriam um retorno positivo ou negativo após a concessão
destes incentivos e se agregariam positivamente em relação à sociedade local.
Para ser feita essa verificação, utilizou-se o Índice Custo-Benefício dos Incentivos Fiscais
(ICBIF), onde foi analisado o Índice Custo-Benefício Geral, o Social e dos Acionistas, o qual
precisou de dados coletados a partir da Demonstração do Valor Adicionado e dos Relatórios
da Administração das duas empresas participantes deste estudo, compreendendo os anos de
2012 a 2015.
Analisar-se-ão os resultados obtidos por meio dos diversos Índices de Custo-Benefício. Na
sequencia é apresentado o cálculo do Índice de Custo-Benefício Geral (ICB Geral): Valor
Adicionado distribuído dividido pelo benefício fiscal. Índice de Custo-Benefício Social (ICB
Social): Valor Adicionado distribuído a pessoal e tributos dividido pelo benefício fiscal. E o
Índice Custo-Benefício dos acionistas (ICB Acionistas): Valor Adicionado de lucros e
dividendos dividido pelo benefício fiscal.

Esta pesquisa torna-se relevante pelo fato das entidades que necessitam de recursos e as
empresas que contribuem para pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica,
aprofundarem o conhecimento sobre determinado incentivo fiscal concedido pelo Estado
através do PDTI e da Lei do Bem.
Visto o pouco conhecimento que as pessoas jurídicas têm sobre esses incentivos fiscais, esta
pesquisa torna-se essencial para a busca de conhecimento sobre esses benefícios concedidos
pelo governo, explanando sobre conceitos e a utilização dos incentivos fiscais.
É de importância desenvolver este estudo, para as empresas incentivadas avaliarem a relação
custo-benefício, verificando se a concessão dos incentivos fiscais é favorável ou desfavorável,
essa averiguação poderá servir como uma análise para a tomada de decisão.
Quanto à metodologia, esta pesquisa configura-se como uma pesquisa descritiva,
bibliográfica, documental, de levantamento ou survey, e quantitativa.
2 Referencial Teórico
2.1 Inovação Tecnológica e Responsabilidade Social
Devido à alta competitividade no contexto mundial, a criação de políticas de ciência,
tecnologia e inovação se mostram cada vez mais importantes, pelo fato de desenvolver
economicamente os países, assim sendo, as atividades tecnológicas são necessárias para o
desenvolvimento atual e futuro das empresas. Segundo Bastos (2004) pode se entender que
os produtos obtidos em decorrência dos investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação, no cenário atual de um mundo globalizado são demasiado importantes em se
tratando da competitividade das empresas e do crescimento das mesmas.
A Lei 11.196/05 considera inovação tecnológica como
A concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de
novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique
melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando
maior competitividade no mercado.

De acordo com a citação acima, a inovação tecnológica é a criação de um novo produto ou a
implementação de novas características através de adaptações e modificações o que ocasiona
em uma melhor qualidade ao produto. De acordo com Fuck e Vilha (2012, p. 4), “a inovação
tecnológica é tida atualmente como essencial nas estratégias de diferenciação,
competitividade e crescimento em um número cada vez maior de negócios.”. A inovação
tecnológica por meio dos setores de pesquisas e desenvolvimento de uma empresa consegue
influenciar tanto direta como indiretamente no setor de produção.
De acordo com Lemos e Cário (2013, p. 12) “a incorporação de políticas de incentivo à
inovação se deu com a criação de mecanismos de fomento para aumentar os recursos em
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e permitir a concretização de projetos de inovação
tecnológica.”. Não somente para garantir o desenvolvimento tecnológico, mas também para
garantir o desenvolvimento de diversas áreas que foi criada as políticas de incentivos fiscais.
Lemos e Cário (2013, p.1) ainda salientam que o principal objetivo de uma política de
inovação “recai sobre a criação de incentivos, incluindo toda a infraestrutura necessária para
que empresas possam combinar conhecimentos científicos e tecnológicos para aproveitar as
oportunidades de mercado.”.
Os incentivos fiscais destinados à inovação tecnológica são importantes para o
desenvolvimento do nosso país, pois fazem com que as empresas procurem aprimorar sua
gestão tecnológica e aumentar sua competitividade investindo em pesquisa e
desenvolvimento.

A inovação tecnológica se encaixa como algo essencial para as empresas que buscam
aumentar sua competitividade no mercado mundial e alcançar a economia desejada, pois
permite a criação ou o aperfeiçoamento de produtos ou processos já existentes e garante
vantagens importantes para a empresa.
Além dos benefícios gerados pelos incentivos fiscais, no que se refere tanto empresa como
sociedade, outro ponto positivo dos incentivos fiscais é a contribuição para ações de
responsabilidade social. As empresas podem utilizar incentivos fiscais, previstos em lei, para
realizar ações de responsabilidade social com o intuito de promover o desenvolvimento
econômico e social da comunidade onde sua unidade está inserida.
Sendo interessante para o bom desempenho da empresa e para agregar ao marketing social da
mesma. (LEWIS, 2010). A Responsabilidade Social é definida por Estigara, Pereira e Lewis
(2009, p. 10) como “a postura da empresa, norteada por ações que contribuem para a melhoria
da qualidade de vida da sociedade, realizadas em decorrência da atenção proporcionada aos
interesses das partes com as quais interage (stakeholders).”.
De acordo com a definição acima, a responsabilidade social são as ações nas quais a empresa
demonstra sua preocupação no que se refere à qualidade de vida da população com a qual se
relaciona. Lewis (2010, p.84) acredita que “aliando responsabilidade social, desenvolvimento
sustentável, tecnologia e incentivos fiscais é possível se alcançar a melhoria da qualidade de
vida, com a satisfação das necessidades básicas da população.”.
Desta maneira, o uso de incentivos fiscais tratados neste estudo em conjunto com a
responsabilidade social, geram novas pesquisas no campo tecnológico, que além de
proporcionar o desenvolvimento econômico do país, também agregam a imagem da empresa
com a evidenciação de ser socialmente responsável.
É notável a importância da relação entre inovação, incentivos fiscais e responsabilidade social
na citação de Coser et.al (2015, p. 2) que afirma que “a temática das relações entre ciência,
tecnologia e inovação, desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e incentivos
fiscais vem assumindo importância crescente no cenário mundial.”. Assim pode-se observar a
relação que tem entre a responsabilidade social, a ciência, tecnologia e inovação e os
incentivos fiscais, uma mescla que agregaria em uma empresa a partir do momento de sua
implantação.
Em se tratando do pouco conhecimento sobre os incentivos fiscais, um empecilho que Lewis
(2010) afirma, é que se existem poucas práticas de ações de responsabilidade social são pelo
fato do pouco conhecimento sobre os incentivos fiscais.
A Responsabilidade Social se enquadra entre os desafios no campo dos incentivos fiscais
citados por Lewis (2010) como contribuir para o desenvolvimento de ações de
responsabilidade social, permitir de alguma forma uma melhoria na utilização dos incentivos
já existentes e tornar mais claro o conhecimento sobre os benefícios e sua acessibilidade.
2.2 Incentivos Fiscais
Os Incentivos Fiscais são um método adotado por alguns Estados para atrair empresas com o
intuito de desenvolver a sua região, gerar empregos e distribuir renda. O Estado abre mão da
arrecadação de alguns impostos para garantir o desenvolvimento de determinada atividade ou
região, oferecendo um tratamento tributário diferenciado para as empresas incentivadas.
Segundo Laurias (2009), a política de concessão dos incentivos fiscais tem o papel de
descentralizar os polos industriais. Essa descentralização permite com que as empresas
migrem para outras regiões, ocasionado o desenvolvimento da região onde a empresa estará
instalada. Esta concessão dos incentivos fiscais permite que outras regiões além dos polos

industriais sejam desenvolvidas economicamente. Com os incentivos fiscais o governo
incentiva as empresas a investirem em vários tipos de projetos, que podem ter caráter social,
econômico, intelectual, cultural, tecnológico, entre outros.
Rodrigues Junior (2003, p.68) conceitua os incentivos fiscais como “qualquer benefício
concedido pela esfera tributária com o objetivo de proteger ou incentivar uma determinada
região ou um determinado segmento da economia.”. E com o mesmo pensar Tobias (2005)
diz que os incentivos fiscais podem ser caracterizados como uma das modalidades de
renúncia fiscal e permitem um desenvolvimento da economia de determinada região que se
utiliza deles.
Os Incentivos Fiscais da Lei do Bem são fundamentais no nosso país, em se tratando de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, pois dão suporte para essas áreas evoluírem. Os
Incentivos Fiscais geram nas empresas a necessidade de cada vez mais investirem em
pesquisa e desenvolvimento, de melhorarem seus produtos e serviços aumentando assim sua
competitividade.
Os objetivos de tais renúncias são de promover o desenvolvimento econômico regional,
promovendo determinados setores produtivos ou regiões; reduzir a desigualdade social; e
incentivar a exportação de produtos nacionais para o mercado internacional, desenvolvendo
parques industriais e a geração de empregos (MELO, 2007)
Os incentivos fiscais são de extrema importância para as empresas, visto o cenário econômico
atual do nosso país, pois eles são uma forma de atrair empresas para determinadas regiões,
fazendo assim com que aquela região se desenvolva economicamente e socialmente, gerando
empregos e renda.
2.3 Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial e a Lei do Bem
A lei 8.661/93 trata sobre o PDTI e sobre os incentivos fiscais concedidos pelo Estado ao
setor privado para incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do país. Deste modo
as empresas buscam atender aos requisitos para poder gozar deste benefício. Lemos e Cário
(2013, p. 10) dizem que a Lei 8.661/93 “restabeleceu o mecanismo de incentivo fiscal como
instrumento da política industrial e tecnológica.”.
A implementação de políticas de incentivos fiscais, como o PDTI, a partir da década de
noventa, foi de muita importância para o desenvolvimento tecnológico. Como cita Oliveira
et.al (2017, p.5) a importância do “desenvolvimento da infraestrutura tecnológica como
suporte à atividade produtiva tornou-se mais visível a partir da década de noventa, com a
abertura comercial, momento em que o país optou pelo modelo de inserção competitiva no
comércio mundial.”.
O PDTI é um programa do governo dirigido para atividades tecnológicas, que tem por
objetivo fazer com que as empresas se capacitem tecnologicamente, através das pesquisas
realizadas, desenvolvimento e inovação tecnológica.
A Lei 11.196 de 21 de novembro de 2005, chamada de a Lei do Bem, revogou a Lei
8.661/1993 e aperfeiçoou o incentivo à capacidade interna de inovações tecnológicas e
pesquisa de desenvolvimento, permitindo a utilização dos incentivos fiscais pelas pessoas
jurídicas que realizem atividades de pesquisa e desenvolvimento. Sanchez (2009) menciona
que a Lei 11.196/05 ficou conhecida como a Lei do Bem pelo fato de que era difícil uma lei
tributária criar isenção fiscal.
A Lei do Bem concede incentivos fiscais para empresas que praticam e apoiam projetos na
área tecnológica. Esta lei permitiu que as empresas executoras desses programas optassem por

continuar a desenvolvê-los até seu término de acordo com a Lei 8.661/1993 ou migrassem
para o novo regime estabelecido por ela. (MCT, 2008).
Para obtenção dos incentivos fiscais da Lei do Bem é estipulado pelo site da Lei do Bem
(2016) que as empresas sejam: “Empresas em regime no lucro real; empresas com lucro
fiscal; empresas com regularidade fiscal; empresas que invistam em pesquisa e
desenvolvimento”.
De acordo com a Lei 11.196/05, a pessoa jurídica que optar pelos incentivos fiscais da Lei do
Bem poderá usufruir dos seguintes incentivos:
Dedução dos valores correspondentes aos somatórios de dispêndios realizados com pesquisa
e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificadas como despesas operacionais pela
legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica. E, esta dedução aplica-se também
aos dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica
contratados no país com universidades, instituição de pesquisa ou inventor independente;
Redução de 50% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre
equipamentos utilizados para pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico;
Depreciação integral no ano de aquisição de equipamentos destinados para atividades de
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, para efeito de apuração de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL);
Amortização acelerada mediante dedução como custo ou despesa operacional, no período
de apuração em que forem efetuados, dos dispêndios relativos à aquisição de bens intangíveis,
vinculados exclusivamente às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de
inovação tecnológica, classificáveis no ativo diferido do beneficiário, para efeito de apuração
do IRPJ; e
Redução a 0 (zero) da alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte nas remessas
efetuadas para o exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares.
2.4 Demonstração do Valor Adicionado
Em se tratando de responsabilidade social, as empresas estão cada vez mais sendo exigidas
por seus usuários a prestarem informações relacionadas ao aspecto social, ou seja,
informações sobre os benefícios que a empresa agrega para a sociedade onde está inserida.
Em se tratando do contexto social, um meio utilizado pelas empresas para que seus usuários
visualizem os benefícios gerados por ela é a Demonstração do Valor Adicionado (DVA).
O objetivo da DVA segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras - FIPECAFI (2000, p. 31) é “evidenciar a contribuição da empresa para o
desenvolvimento econômico-social da região onde esta instalada. Discrimina o que a empresa
agrega de riqueza à economia local e, em seguida, a forma como distribui tal riqueza.”.
Esta demonstração revela sua importância na evidenciação de informações relacionadas com
o nível de riquezas e benefícios gerados no país e, como Santos (2007) menciona, é um
conjunto de informações que possibilitam uma análise dos dados que podem vir a interferir
nas relações sociais entre indivíduos e empresas.
A DVA está relacionada ao conceito de responsabilidade social e é uma demonstração que
auxilia na verificação da medição da riqueza gerada e a sua capacidade de gerar riqueza, bem
como sua distribuição.

3 Análise dos dados
3.1 Análise do Valor Adicionado da empresa Arezzo S.A
Na tabela 1 são apresentados os itens referentes ao valor adicionado e distribuído pela Arezzo
S.A. Os dados abaixo apresentados foram coletados a partir da DVA da empresa,
compreendendo os anos de 2012 a 2015. A partir desta tabela percebe-se que o valor
adicionado da empresa Arezzo S.A registrou acréscimos contínuos e consecutivos nos quatro
anos analisados, registrando um valor superior de R$ 481 milhões em 2015.
Anos

2015

%

2014

%

2013

%

Valor Adicionado a Distribuir

481.752

100%

451.236

100%

416.554

100%

Pessoal e Encargos

133.135

27,6% 116.371 25,8% 107.482 25,8%

Impostas, Taxas e Contribuições

161.678

33,6% 166.246 36,8% 146.690 35,2% 142.956 37,8%

Juros, Aluguéis e Outros

67.276

14,0%

12,4%

40.128

10,6%

Lucro/Prejuízo e Dividendos

119.663

24,8% 112.752 25,0% 110.555 26,6%

96.874

25,6%

55.867

12,4%

51.827

2012

%

377.972 100%
98.014

26,0%

Fonte: Elaborado pela autora.
Tabela 1 Valor Adicionado distribuído pela empresa Arezzo S.A (Em R$ Mil)

Com base na tabela 1, percebe-se que os principais destinatários da distribuição do valor
adicionado, nos quatro anos analisados, foram respectivamente Impostos, Taxas e
Contribuições e Pessoal e Encargos. Contudo, no ano de 2013, os acionistas foram os
segundos maiores beneficiados.
3.2 Análise do Índice Custo Benefício dos Incentivos fiscais da empresa Arezzo S.A
Na tabela 2 são apresentados os Índices de Custo-Benefício (ICB) dos Incentivos Fiscais da
empresa Arezzo S.A. Os diferentes índices foram calculados a partir dos dados coletados da
DVA e dos Relatórios da Administração da empresa analisada. Na tabela abaixo é comparado
o Valor Adicionado Total, o valor de Pessoal, Encargos e Tributos e o Valor Adicionado
destinado a Acionistas.

Ano

Valor
Adicionado

Pessoal e
Tributos

Lucros e
Dividendos

Incentivo
Fiscal

ICB Geral

ICB Social

ICB
Acionistas

2015

481.752

294.813

119.663

4.412

10,9

6,68

2,71

2014

451.236

282.617

112.752

4.819

9,36

5,86

2,34

2013

416.554

254.172

110.555

4.811

8,65

5,28

2,29

2012

377.972

240.970

96.874

4.588

8,23

5,25

2,11

Média

431.879

268.143

109.961

4.658

9,29

5,77

2,36

Fonte: Elaborado pela autora.
Tabela 2 Índices Custo-Benefício dos incentivos fiscais recebidos pela empresa Arezzo S.A

Com base na tabela 2, observa-se que o ICB Geral médio da empresa é de 9,29 nos quatro
anos analisados. Assim, para cada R$ 1,00 recebido pela empresa a título de incentivos
fiscais, houve a geração média de R$ 9,29 de valor adicionado. Percebe-se que o maior ICB
Geral foi registrado no ano de 2015, evidenciando um valor de R$ 10,9.

Ainda na tabela acima, se observa que nos quatro anos analisados o ICB Social médio foi de
5,77, o que reflete que para cada R$ 1,00 recebido pela empresa a título de incentivos fiscais,
houve a distribuição, em média de R$ 3,24 de valor adicionado para Pessoal e Encargos, o
que pode ser visto como um retorno social. Percebe-se que o maior ICB Social também foi
registrado em 2010, revelando um valor de R$6,68, sendo que nos demais anos este índice
apresentou valores entre R$5,25 a R$5,86.
Observa-se ainda, que o ICB Acionistas apresentou um valor médio de 2,36 nos anos
analisados. Isto evidencia que para cada R$ 1,00 recebido a título de incentivos fiscais pela
empresa, coube aos acionistas em média um valor distribuído de R$ 2,36, na forma de Lucros
e Dividendos. Pode-se afirmar que 4,24% dos Lucros e Dividendos distribuídos aos acionistas
equivalem-se aos incentivos fiscais recebidos pela Arezzo S.A.
Considerando o ICB Social e o ICB Geral, pode-se afirmar que os incentivos fiscais recebidos
pela empresa geraram um retorno positivo em termos de valor adicionado total e social.
Apresentando assim, que os benefícios gerados pelos incentivos fiscais foram maiores que
seus custos. Na sequência, apresenta-se a análise econômica e financeira da empresa Arezzo
S.A.
3.3 Análise Econômica e Financeira da empresa Arezzo S.A
Com base nas Demonstrações Contábeis da empresa Arezzo S.A, calculou-se os indicadores
econômico-financeiros dos exercícios de 2012 a 2015. Estes indicadores estão apresentados
na tabela 3 e, podem se avaliar os possíveis reflexos dos incentivos fiscais.
INDICADORES

2015

2014

2013

2012

Liquidez Corrente

3,45

3,46

3,84

4,03

Liquidez Geral

2,92

2,86

3,00

2,89

Endividamento Geral

27,64

27,65

26,90

28,70

Margem Líquida

10,68

10,71

11,48

11,26

Rentabilidade sobre Patrimônio Líquido

20,04

20,67

22,83

20,65

Fonte: Elaborado pela autora.
Tabela 3 Indicadores Econômico-Financeiros da empresa Arezzo S.A (Em R$).

Ao observar os dados da tabela 3, verifica-se que a empresa Arezzo S.A apresenta Liquidez
Corrente acima de 3,00. Assim para cada R$ 1,00 de dividas de curto prazo nos anos de 2012,
2013, 2014 e 2015, essa empresa apresentou respectivamente R$4,03, R$3,84, R$3,46 e
R$3,45 de recursos de curto prazo. O maior indicador de Liquidez Corrente foi registrado em
2012, evidenciando 4,03.
A Liquidez Geral manteve-se estável nos quatro anos analisados, e apresentou o maior
indicador em 2013, evidenciando 3,00. E o menor indicador foi registrado em 2014,
evidenciando 2,86. Isso significa que para cada R$ 1,00 de dividas de curto e longo prazo a
empresa possui R$ 2,86 de recursos de curto e longo prazo para pagar essas dívidas.
O indicador de Endividamento manteve-se estável nos anos de 2015 e 2014. No ano de 2012
foi registrado o maior indicador, evidenciando 28,70, já em 2013 foi registrado o menor
indicador, apresentando assim, um valor de 26,90. Isso revela que a participação de capital de
terceiros sobre o ativo total da empresa é de R$ 26,90 para cada R$ 1,00.

No que se refere à lucratividade, o indicador de margem líquida manteve-se estável nos quatro
anos analisados. A empresa Arezzo S.A apresenta um resultado bom no que diz respeito a
este indicador, que apresentou maior valor em 2013, evidenciando um valor de R$ 11,48.
Em relação ao Retorno sobre o Patrimônio Líquido, a empresa apresentou valores sempre
acima de 20,0 nos quatro anos analisados, indicando assim, que a margem de rentabilidade
não foi inferior a 20%. Indicando um bom comportamento de seus recursos próprios.
Nas tabelas abaixo são apresentados à análise do valor adicionado, o índice custo-benefício
dos incentivos fiscais e os indicadores econômico-financeiros da empresa Grendene S.A. Os
dados coletados compreendem os anos de 2012 a 2015 e através delas pode-se avaliar os
possíveis reflexos dos incentivos fiscais.
3.4 Análise do Valor Adicionado da Empresa Grendene S.A
Na tabela 4 são apresentados os itens inerentes ao valor adicionado gerado distribuído pela
empresa Grendene S.A a partir da DVA dos anos de 2012 a 2015.
Anos

2015

%

2014

%

2013

%

2012

%

Valor Adicionado a Distribuir

1.569.273 100% 1.348.226 100% 1.307.403 100% 1.173.981 100%

Pessoal e Encargos

531.099

33,9%

521.449

38,7%

515.243 39,4%

416.699 35,5%

Impostas, Taxas e Contribuições

240.350 15,3%

240.918

17,8%

271.920 20,9%

250.761 21,4%

Juros, Aluguéis e Outros

246.601 15,7%

95.615

7,10%

86.700

77.518

Lucro/Prejuízo e Dividendos

551.223 35,1%

490.244

36,4%

433.540 33,1%

6,6%

6,6%

429.003 36,5%

Fonte: Elaborado pela autora.
Tabela 4 Valor Adicionado distribuído pela empresa Grendene S.A (Em R$ mil)

A partir da tabela 4, observa-se que o valor adicionado da empresa Grendene S.A, também
registrou acréscimos contínuos e consecutivos nos quatro anos analisados. Sendo o acréscimo
mais significativo registrado de 2014 para 2015. Os principais destinatários foram: Pessoal e
Encargos e os Acionistas. A partir da apresentação dos dados de valor adicionado das duas
empresas cabe comparar os mesmos com os incentivos fiscais recebidos, aplicando o cálculo
do Índice Custo-Benefício.
3.5 Análise do Índice Custo-Benefício dos Incentivos Fiscais da empresa Grendene S.A
Da mesma forma aplicada a empresa Arezzo S.A, foi calculado os diferentes índices de custobenefício para a empresa Grendene S.A, os valores foram calculados a partir da DVA e dos
Relatórios da Administração da empresa.
Na tabela abaixo é comparado o Valor Adicionado Total, o valor de Pessoal, Encargos e
Tributos e o Valor Adicionado destinado a Acionistas. Na tabela 5, apresentam-se os índices
de Custo-Benefício dos Incentivos Fiscais desta segunda empresa analisada.
Ano

Valor
Adicionado

Pessoal e
Tributos

Lucros e
Dividendos

Incentivo
Fiscal

ICB Geral

ICB Social

ICB
Acionistas

2015

1.569.273

771.449

551.223

10.090

15,52

7,64

5,46

2014

1.348.226

762.367

490.244

9.255

14,56

8,23

5,29

2013

1.307.403

787.163

433.540

13.570

9,63

5,80

3,19
Continua

Conclusão
2012

1.173.981

667.460

429.003

11.674

10,05

5,71

3,67

Média

1.349.721

747.110

476.003

11.147

12,44

6,85

4,40

Fonte: Elaborado pela autora.
Tabela 5 Índices Custo-Benefício dos incentivos fiscais recebidos pela empresa Grendene S.A.

Ao observar os dados contidos na tabela 5, percebe-se que o ICB Geral médio da empresa
Grendene S.A foi de 12,44 nos quatro anos analisados. Assim, para cada R$ 1,00 recebido
pela empresa a título de incentivos fiscais, houve a geração média de R$ 12,44 de valor
adicionado. Percebe-se que o maior ICB Geral registrado foi em 2015, apresentando um valor
de R$15,52, porém este ano não foi o ano no qual a empresa recebeu um montante maior de
incentivos.
Também se observa que nos quatro anos analisados o ICB Social médio foi de 6,85, o que
reflete que para cada R$ 1,00 de incentivos recebidos, houve a distribuição em média de R$
6,85 de valor adicionado para Pessoal, Encargos e Tributos, o que pode ser considerado como
um retorno social. O ano em que o ICB Social maior foi registrado foi em 2014, apresentando
um valor de R$ 8,23.
Observa-se ainda que o ICB Acionistas apresentou um valor médio de 4,40. Isto revela que
em relação a cada R$ 1,00 recebido a título de incentivos fiscais, coube aos acionistas em
média um valor distribuído de R$ 4,40. Sendo que no ano de 2015 foi registrado o maior ICB
Acionistas, apresentando um valor de R$ 5,46.
Considerando o ICB Geral e o ICB Social da empresa Grendene S.A, pode-se afirmar que os
incentivos fiscais concedidos geraram um retorno positivo em termos de valor adicionado
total e social. Sendo que os valores de ICB Social e ICB Geral da empresa Grendene S.A
mostraram-se superiores aos da empresa Arezzo S.A, proporcionando assim, um melhor
retorno social.
Tendo analisado os supostos benefícios gerados pelos incentivos fiscais destinados a inovação
tecnológica, em termos de valor adicionado distribuído, cabe avaliar os benefícios internos
gerados na empresa. Para isso, procede-se na análise dos indicadores de desempenho
financeiro e econômico da empresa Grendene S.A beneficiada por incentivos fiscais e que são
objeto desta pesquisa.
3.6 Análise Econômica e Financeira da empresa Grendene S.A
Na tabela 6 são apresentados os indicadores econômicos e financeiros da Grendene S.A,
compreendendo os anos de 2012 a 2015 e, podem se avaliar os possíveis reflexos dos
incentivos fiscais.
INDICADORES

2015

2014

2013

2012

Liquidez Corrente

5,38

6,76

5,94

5,06

Liquidez Geral

6,13

6,39

6,70

6,01

Endividamento Geral

14,08

13,20

12,72

14,75

Margem Líquida

0,25

0,22

0,20

0,23

Rentabilidade sobre Patrimônio Líquido

22,30

22,30

21,56

22,86

Fonte: Elaborado pela autora.
Tabela 6 Indicadores Econômico-Financeiros da empresa Grendene S.A (Em R$).

O Indicador de Liquidez Corrente teve seu melhor desempenho registrado em 2014,
apresentando um valor de 6,76, e seu pior desempenho em 2012, evidenciando um valor de
5,06. Isto significa que para cada R$ 1,00 de divida de curto prazo a empresa possuía R$ 5,06
de recursos de curto prazo para pagar suas dividas.
No que se refere ao indicador de Liquidez Geral, pode-se observar que nos quatro anos
analisados este indicador sempre foi maior que 6,00. Revelando que para cada R$ 1,00 de
dividas de curto e longo prazo a empresa possuía capacidade de pagamento de R$ 6,00 com
os mesmo recursos.
Observando os dados da tabela cima, no que se refere ao indicador de endividamento,
percebe-se que foi mais elevado em 2012, com um valor de 14,75 e no ano seguinte diminuiu
para 12,72, sendo o ano de 2013 foi o qual apresentou o menor endividamento em relação aos
quatro anos analisados. Isto indica que para cada R$ 1,00 investido no ativo total da empresa,
R$ 12,72 vem de capital de terceiros.
No que se refere às margens de lucratividade e rentabilidade, observamos uma grande
diferença entre os indicadores, sendo que as margens de lucratividade são bem inferiores às
margens de rentabilidade. O indicador de margem líquida apresentou um comportamento
estável, apresentando-se acima de R$ 0,20 nos quatro anos analisados.
Em relação ao Retorno sobre o Patrimônio Líquido, a empresa apresentou valores sempre
acima de 21,56 nos quatro anos analisados, indicando assim, que a margem de rentabilidade
não foram inferiores a 20%. Indicando um bom comportamento de seus recursos próprios.
4 Conclusão
Os incentivos fiscais são um instrumento pelo qual o Estado consegue estimular determinadas
atividades ou setores específicos. O objetivo principal dos incentivos fiscais é a geração de
empregos, distribuição de renda e o desenvolvimento econômico e social de determinada
região e atividade.
Para saber qual é o retorno que os incentivos fiscais propiciam para a sociedade local e para a
empresa, é utilizado o Índice Custo-Benefício dos Incentivos Fiscais e Kronbauer (2011, p.
13) considera-o como “uma ferramenta que pode contribuir no controle dos benefícios
concedidos pelo estado às empresas, gerando informações do retorno econômico-social
propiciado pelas mesmas à sociedade.”.
A partir dessa análise do Índice Custo-Benefício, pode-se constatar que as duas empresas,
através dos incentivos fiscais, retornaram à sociedade onde se encontravam instaladas um
valor superior ao valor investido pelo governo, proporcionando geração de oportunidades,
empregos e renda.
Na média dos quatro anos analisados, as duas empresas geraram um valor adicionado superior
a nove vezes o valor investido pelo governo através de incentivos e as duas também
apresentam uma situação econômica e financeira boa e estável.
Outros estudos poderão ser realizados no mesmo segmento ou em outros, para a verificação
do Índice Custo-Benefício dos Incentivos Fiscais, podendo ser analisados outros anos e mais
empresas, ou também pode ser feito outro estudo comparativo a este apresentado.
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