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Manaus, 30 de junho de 2021

Nota Informativa nº 24/2021/COATE/CGTEC/SAP

 

1. ASSUNTO

1.1. Abertura do Plano de Dados Abertos - PDA (2017/2018 e 2020/2022) rela�vo à Coordenação-Geral de
Gestão Tecnológica - CGTEC/SAP, em cumprimento ao O�cio-Circular nº 19/2021/OUVID/GABIN (0949707), de
09/03/2021.

2. CONSIDERAÇÕES

2.1. Em 23/04/2021, pretendendo cumprir o disposto no O�cio-Circular nº 19/2021/OUVID/GABIN
(0949707), alimentamos o Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov.br) mediante a criação do conjunto de dados
"Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação", no qual foram inseridos os seguintes recursos:

Conjunto de
dados Recurso URL do arquivo

Pesquisa,
Desenvolvimento
e Inovação

Empresas beneficiadas pela Lei nº
8.387/1991

h�ps://www.gov.br/suframa/pt-br/acesso-a-informacao/dados-
abertos/210319-01-empresas-beneficiadas-pela-lei-no-8387-1991.csv

Quan�dade e faturamento de
empresas beneficiadas pela Lei nº
8.387/1991

h�ps://www.gov.br/suframa/pt-br/acesso-a-informacao/dados-
abertos/210319-02-quan�dade-de-empresas-beneficiadas-pela-lei-no-
8387-1991.csv

Valor da obrigação em P&D e valor
inves�do em P&D pelas empresas
beneficiadas pela Lei nº 8.387/1991

h�ps://www.gov.br/suframa/pt-br/acesso-a-informacao/dados-
abertos/210319-03-valor-da-obrigacao-em-p-d-e-valor-inves�do-em-p-
d-pelas-empresas-beneficiarias-pela-lei-8387-1991.csv

Empresas com obrigações de
inves�mento em P&D em decorrência
de subs�tuição de PPB ou Exportação

h�ps://www.gov.br/suframa/pt-br/acesso-a-informacao/dados-
abertos/210319-04-empresas-com-obrigacoes-de-inves�mento-em-p-
em-decorrencia-de-subs�tuicao-de-ppb-ou-exportacao.csv

2.2. Em 28/06/2021, conforme e-mail (1038924), fomos informados de que o sistema da CGU não iden�ficou
os dados acima devido à nomenclatura u�lizada, havendo necessidade de correção, de modo que as nomenclaturas
sejam exatamente as que constam no PDA 2017/2018 (0016943) e PDA 2020/2022 (0949330), e cada arquivo seja
inserido no painel em separado, para que o sistema possa localizar e validar as informações.

3. CORREÇÃO DA NOMENCLATURA DOS DADOS

3.1. Em 28/06/2021, efetuamos a exclusão do conjunto de dados "Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação".

3.2. Em 29/06/2021, efetuamos a inserção dos seguintes conjuntos de dados e recursos:

PDA Conjunto de Dados Recursos URL do arquivo

2017/2018
Empresas beneficiadas pela Lei
nº 8.387/1991 (Ano Base 2016)

Empresas beneficiadas pela Lei
nº 8.387/1991 (Ano Base 2016)

h�ps://www.gov.br/suframa/pt-br/acesso-a-
informacao/dados-abertos/210319-01-
empresas-beneficiadas-pela-lei-no-8387-
1991.csv

Quan�dade de empresas
beneficiadas pela Lei nº
8.387/1991 (Evolução 2000 a
2016)

Quan�dade de empresas
beneficiadas pela Lei nº
8.387/1991 (Evolução 2000 a
2016)

h�ps://www.gov.br/suframa/pt-br/acesso-a-
informacao/dados-abertos/210319-02-
quan�dade-de-empresas-beneficiadas-pela-
lei-no-8387-1991.csv

Valor da obrigação em P & D das
empresas beneficiadas pela Lei

Valor da obrigação em P & D das
empresas beneficiadas pela Lei

h�ps://www.gov.br/suframa/pt-br/acesso-a-
informacao/dados-abertos/210319-03-valor-
da-obrigacao-em-p-d-e-valor-inves�do-em-p-
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nº 8.387/1991 (Ano Base 2011-
2012)

nº 8.387/1991 (Ano Base 2011-
2012)

d-pelas-empresas-beneficiarias-pela-lei-8387-
1991.csv

Valor inves�do em P&D pelas
empresas beneficiadas pela Lei
nº 8.387/1991 (Ano Base 2011 -
2012)

Valor inves�do em P&D pelas
empresas beneficiadas pela Lei
nº 8.387/1991 (Ano Base 2011 -
2012)

h�ps://www.gov.br/suframa/pt-br/acesso-a-
informacao/dados-abertos/210319-03-valor-
da-obrigacao-em-p-d-e-valor-inves�do-em-p-
d-pelas-empresas-beneficiarias-pela-lei-8387-
1991.csv

Empresas com obrigações de
inves�mento em P&D
decorrente de subs�tuição de
Processo Produ�vo Básico ou
Exportação (Ano-Base 2016)

Empresas com obrigações de
inves�mento em P&D decorrente
de subs�tuição de Processo
Produ�vo Básico ou Exportação
(Ano-Base 2016)

h�ps://www.gov.br/suframa/pt-br/acesso-a-
informacao/dados-abertos/210319-04-
empresas-com-obrigacoes-de-inves�mento-
em-p-em-decorrencia-de-subs�tuicao-de-ppb-
ou-exportacao.csv

2020/2022

Empresas beneficiadas pela Lei
nº 8.387/1991

Empresas beneficiadas pela Lei
nº 8.387/1991

h�ps://www.gov.br/suframa/pt-br/acesso-a-
informacao/dados-abertos/210319-01-
empresas-beneficiadas-pela-lei-no-8387-
1991.csv

Quan�dade de empresas
beneficiadas pela Lei nº
8.387/1991

Quan�dade e faturamento de
empresas beneficiadas pela Lei
nº 8.387/1991

h�ps://www.gov.br/suframa/pt-br/acesso-a-
informacao/dados-abertos/210319-02-
quan�dade-de-empresas-beneficiadas-pela-
lei-no-8387-1991.csv

Valor da obrigação em P&D e
valor inves�do em P&D pelas
empresas beneficiadas pela Lei
8.387/1991

Valor da obrigação em P&D e
valor inves�do em P&D pelas
empresas beneficiadas pela Lei
8.387/1991

h�ps://www.gov.br/suframa/pt-br/acesso-a-
informacao/dados-abertos/210319-03-valor-
da-obrigacao-em-p-d-e-valor-inves�do-em-p-
d-pelas-empresas-beneficiarias-pela-lei-8387-
1991.csv

Empresas com obrigações de
inves�mento em P&D em
decorrência de subs�tuição de
PPB ou Exportação

Empresas com obrigações de
inves�mento em P&D em
decorrência de subs�tuição de
PPB ou Exportação

h�ps://www.gov.br/suframa/pt-br/acesso-a-
informacao/dados-abertos/210319-04-
empresas-com-obrigacoes-de-inves�mento-
em-p-em-decorrencia-de-subs�tuicao-de-ppb-
ou-exportacao.csv

3.3. Na inserção dos dados, u�lizamos as mesmas nomenclaturas que estão no PDA 2017/2018 e PDA
2020/2022.

3.4. As planilhas rela�vas aos dados do PDA 2017/2018 que estavam no site da Suframa foram atualizadas
para fins de cumprimento do PDA 2020/2022. Todos os dados do PDA 2017/2018 estão também nas planilhas do PDA
2020/2022. Desse modo, no Portal Brasileiro de Dados Abertos, u�lizamos as mesmas URLs do site da Suframa tanto
para o PDA 2017/2018 quanto para o PDA 2020/2022, fazendo a correspondência conforme o conjunto de dados.

4. IDENTIFICAÇÃO DOS CAMPOS DOS ARQUIVOS

ARQUIVO URL DO ARQUIVO DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

210319-01-
empresas-
beneficiadas-
pela-lei-no-
8387-1991.csv

h�ps://www.gov.br/suframa/pt-
br/acesso-a-informacao/dados-
abertos/210319-01-empresas-
beneficiadas-pela-lei-no-8387-
1991.csv

Na célula A1, consta o �tulo da tabela. 
Na célula A2 consta o �tulo "RAZÃO SOCIAL", na célula B2, consta o �tulo
"CNPJ", e nas células da linha 2, colunas C em diante, constam os anos-base
das obrigações de inves�mento em PD&I decorrentes da Lei de Informá�ca da
Zona Franca de Manaus.  
Os dados na coluna com �tulo "RAZÃO SOCIAL" são os nomes das empresas;
na coluna com �tulo "CNPJ",  estão os CNPJs correspondentes às empresas; e
nas colunas cujos �tulos são os anos-base, consta "X" se a empresa �ver
obrigação no ano-base, ou célula vazia caso a empresa não tenha obrigação.

210319-02-
quan�dade-
de-empresas-
beneficiadas-
pela-lei-no-
8387-1991.csv

h�ps://www.gov.br/suframa/pt-
br/acesso-a-informacao/dados-
abertos/210319-02-quan�dade-
de-empresas-beneficiadas-pela-
lei-no-8387-1991.csv

Na célula A1, consta o �tulo da tabela. 
Na célula A2 consta o �tulo da coluna "ANO-BASE", na célula B2, consta o �tulo
da coluna "QTDE", e na célula C2, consta o �tulo da coluna "FATURAMENTO (R$
bilhões)".  
Nas células da coluna "ANO-BASE" constam os anos-base das obrigações, a
par�r de 2020, referentes aos inves�mentos em PD&I decorrentes da Lei de
Informá�ca da Zona Franca de Manaus.
Nas células da coluna "QTDE" constam a quan�dade de empresas com
obrigação no ano-base que consta na célula da esquerda (coluna "ANO-BASE").
Nas células da coluna "FATURAMENTO (R$ bilhões)" consta o faturamento de
bens de informá�ca (em bilhões de reais) das empresas beneficiadas pela Lei
de Informá�ca da Zona Franca de Manaus.
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210319-03-
valor-da-
obrigacao-em-
p-d-e-valor-
inves�do-em-
p-d-pelas-
empresas-
beneficiarias-
pela-lei-8387-
1991.csv

h�ps://www.gov.br/suframa/pt-
br/acesso-a-informacao/dados-
abertos/210319-03-valor-da-
obrigacao-em-p-d-e-valor-
inves�do-em-p-d-pelas-
empresas-beneficiarias-pela-lei-
8387-1991.csv

Nesse arquivo constam 6 tabelas, todas rela�vas a obrigações e inves�mentos
em PD&I decorrentes da Lei de Informá�ca da Zona Franca de Manaus:
- Tabela "1) Base de cálculo da obrigação de inves�mentos em P&D (R$
milhões)": está nas linhas 1 a 7. Na célula A1, consta o �tulo da tabela. Na linha
2, colunas B em diante, constam os anos-base das obrigações. Na coluna A,
linhas 3 a 6, constam os itens cujos valores serão apresentados. Nas linhas 3 a
6, colunas B em diante, constam os valores em milhões de reais que
correspondem a cada item e ano-base. Se a célula es�ver preenchida com
"***", o dado correspondente está em processamento, conforme legenda na
célula A7.
- Tabela "2) Obrigação x Valores Inves�dos (R$ milhões)": está nas linhas 11 a
15. Na célula A11, consta o �tulo da tabela. Na linha 12, colunas B em diante,
constam os anos-base das obrigações. Na coluna A, linhas 13 e 14, constam os
itens cujos valores serão apresentados. Nas linhas 13 e 14, colunas B em
diante, constam os valores em milhões de reais que correspondem a cada item
e ano-base. Se a célula es�ver preenchida com "***", o dado correspondente
está em processamento, conforme legenda na célula A15.
- Tabela "3) Distribuição dos Inves�mentos nas Modalidades (R$
milhões)": está nas linhas 18 a 26. Na célula A18, consta o �tulo da tabela. Na
linha 19, colunas B em diante, constam os anos-base das obrigações. Na coluna
A, linhas 20 a 24, constam os itens cujos valores serão apresentados, sendo
que na linha 24 serão apresentados os valores totais por ano-base. Nas linhas
20 a 24, colunas B em diante, constam os valores em milhões de reais que
correspondem a cada item e ano-base. Se a célula es�ver preenchida com
"***", o dado correspondente está em processamento, conforme legenda na
célula A26.
- Tabela "4) Distribuição dos inves�mentos conforme ar�go 20 do Decreto nº
6.008/2006 (R$ milhões)": está nas linhas 29 a 36. Na célula A29, consta o
�tulo da tabela. Na linha 30, colunas B em diante, constam os anos-base das
obrigações. Na coluna A, linhas 31 a 35, constam os itens cujos valores serão
apresentados, sendo que na linha 35 serão apresentados os valores totais por
ano-base. Nas linhas 31 a 35, colunas B em diante, constam os valores em
milhões de reais que correspondem a cada item e ano-base. Se a célula es�ver
preenchida com "***", o dado correspondente está em processamento,
conforme legenda na célula A36.
- Tabela "5) Quan�dade de projetos conforme a execução": está nas linhas 39 a
45. Na célula A39, consta o �tulo da tabela. Na linha 40, colunas B em diante,
constam os anos-base das obrigações. Na coluna A, linhas 41 a 44, constam os
itens cujos valores serão apresentados, sendo que na linha 44 serão
apresentados os valores totais por ano-base. Nas linhas 41 a 44, colunas B em
diante, constam as quan�dades que correspondem a cada item e ano-base. Se
a célula es�ver preenchida com "***", o dado correspondente está em
processamento, conforme legenda na célula A45.
- Tabela "6) Distribuição percentual dos inves�mentos em ICTs públicas e
privadas": está nas linhas 49 a 53. Na célula A49, consta o �tulo da tabela. Na
linha 50, colunas B em diante, constam os anos-base das obrigações. Na coluna
A, linhas 51 e 52, constam os itens cujos valores serão apresentados. Nas linhas
51 e 52, colunas B em diante, constam os valores percentuais que
correspondem a cada item e ano-base. Se a célula es�ver preenchida com
"***", o dado correspondente está em processamento, conforme legenda na
célula A53.

210319-04-
empresas-
com-
obrigacoes-de-
inves�mento-
em-p-em-
decorrencia-
de-
subs�tuicao-
de-ppb-ou-
exportacao.csv

h�ps://www.gov.br/suframa/pt-
br/acesso-a-informacao/dados-
abertos/210319-04-empresas-
com-obrigacoes-de-
inves�mento-em-p-em-
decorrencia-de-subs�tuicao-de-
ppb-ou-exportacao.csv

Na célula A1 consta o �tulo "RAZÃO SOCIAL", na célula B1, consta o �tulo
"CNPJ", e nas células da linha 1, colunas C em diante, constam os anos-base
das obrigações de inves�mento em P&D decorrente de subs�tuição de
Processo Produ�vo Básico - PPB ou exportação.  
Os dados na coluna com �tulo "RAZÃO SOCIAL" são os nomes das empresas;
na coluna com �tulo "CNPJ",  estão os CNPJs correspondentes às empresas; e
nas colunas cujos �tulos são os anos-base, consta "X" se a empresa �ver
obrigação no ano-base, ou célula vazia caso a empresa não tenha obrigação.
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É o que temos a informar.

Documento assinado eletronicamente por Daniel de Souza Ferreira, Engenheiro(a), em 30/06/2021, às 15:24,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4° do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida na
h�p://www.sei.suframa.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1038894 e o código CRC
00473E13.

Referência: Processo nº 52710.002050/2016-94 SEI nº 1038894

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.sei.suframa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

