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1 INTRODUÇÃO
Este trabalho debate a seguinte questão: Em tempos de discussão do Projeto de Lei nº
2177/2011, Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, quais foram os principais
avanços da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) no Brasil, de 2003 a 2013, e
em que a aprovação desse projeto pode impactar o desenvolvimento brasileiro?
As ideias aqui apresentadas para debater esta questão resultam de estudos sistematizados
no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), no bojo do Projeto “Política e
Planejamento no Brasil Contemporâneo”. Os argumentos estão pautados em abordagens
qualitativas e quantitativas e orientam-se por pesquisa bibliográfica e levantamento de
dados em sítios do Governo Federal, como o do Ministério de Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e do Ipea.
No aspecto teórico, o estudo guia-se pela necessidade de extração de elementos para a
reflexão acerca de um modelo de desenvolvimento para o Brasil do século XXI que tenha
caráter republicano, democrático e desenvolvimentista.
O texto segue estruturado em três pontos, o primeiro estabelece uma relação necessária
entre C,T&I e desenvolvimento, o segundo aborda a evolução da política de C,T&I articulada
com a política industrial no Brasil Contemporâneo (2003 a 2013) e o terceiro traz alguns
cenários sobre o futuro da política de C,T&I em razão do debate acerca do PL nº 2177/2011
e de seus desdobramentos.
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2 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO: UMA RELAÇÃO
NECESSÁRIA.
Como bem destacam Calzalaio e Dathein (2012) um raro consenso que ocorre entre os
pesquisadores da Economia é o de que o progresso da Ciência, Tecnologia e Inovação
(C,T&I) é preponderante para o desenvolvimento econômico. Neste sentido, existem
diversos enfoques teóricos que visam ligar a Ciência e Tecnologia (C&T) ao
desenvolvimento. “Mas um importante elemento comum a todos é o papel da inovação.
Esta, dentre outros fatores, é fundamental para que o desenvolvimento ocorra”
(CALZALAIO; DATHEIN, 2012, p. 4).
De acordo com a Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OECD,
2005), a inovação constitui um amálgama das políticas de ciência, de tecnologia e de
indústria. Uma boa política de inovação parte da premissa de que o conhecimento tem, em
todas as formas, um papel crucial no progresso econômico, e que a inovação é um
fenômeno complexo e sistêmico. É complexo porque não basta ter uma boa ciência se não
houver uma base produtiva – empresas – capacitada para utilizar os princípios científicos
descobertos para a geração de produtos; ou seja, políticas de inovação necessariamente
envolvem a relação entre a ciência e sua produção, a tecnologia e sua geração, assim como
a inovação por parte das empresas (SALERNO; KUBOTA, 2008).
Para esclarecer a inserção do tema “inovação” no Brasil é preciso compreender que o país
passou por diversos processos de desenvolvimento que foram marcados pela conjuntura
econômica, pelas ideologias dos governos vigentes e pelos inúmeros atores influentes na
área de desenvolvimento, como acadêmicos, empresários e organizações da sociedade
civil. O Estado buscou e busca constantemente elaborar políticas voltadas para o
desenvolvimento/crescimento com a manutenção ou aumento do seu status de potência
econômica (SALERNO; KUBOTA, 2008).
Ao longo dos anos o debate acerca do desenvolvimento apresentou diferentes nuances, que
de acordo com Viotti (2008) podem ser divididas em três fases após a Segunda Guerra
Mundial. A primeira se caracterizou pelo desejo de crescimento e industrialização extensiva
que ocorreu durante os anos de 1950 a 1980, e foi denominada como o “desenvolvimento
pelo crescimento”. A segunda fase, batizada pelo autor de “desenvolvimento via eficiência”,
compreendeu as duas últimas décadas do século XX, enquanto que a terceira fase faz parte
do século XXI e tem foco no “desenvolvimento via inovação” (VIOTTI, 2008). Cada uma
representou a origem das transformações que o Estado procurou desenvolver.
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Quanto ao Brasil o desenvolvimento pelo crescimento possuiu forte embasamento na
corrente teórica cepalina, onde o modelo de substituição de importações ditou o processo de
industrialização e a ênfase do Estado se consistiu em proteger a indústria vigente, expandir
investimentos e criar empresas públicas em setores estratégicos (VIOTTI, 2008). Nesse
período, então, o modelo linear de sistema de inovação estava fortemente ligado a atuação
dessas políticas. A conjuntura do país também enfrentou crises econômicas (segundo
choque do petróleo, em 1979) e fiscais, além de baixos índices sociais e reduzido
crescimento econômico que acarretaram em obstáculos para que políticas de C&T e
desenvolvimento ganhassem espaço e apoio institucional.

Depois desse período ocorreu o distanciamento das teorias desenvolvimentistas para as
políticas em busca do ajustamento macroeconômico. A atuação do Estado no
desenvolvimento do país foi reduzida e o foco tornou-se a livre iniciativa, com abertura do
mercado internacional e privatizações visando dessa forma gerar competição, produção e
desenvolvimento (VIOTTI, 2008).
Por outro lado, o modelo adotado, com base no “desenvolvimento via eficiência”, não
conseguiu elevar os índices de crescimento, nem reduziu os persistentes níveis de pobreza
e desigualdades, o que acabou desencadeando uma urgência em demandas de propostas
vinculadas a área social que vieram ser atendidas no governo do Presidente Luís Inácio Lula
da Silva. O primeiro governo do representante do Partido dos Trabalhadores procurou
estabelecer sua legenda conforme o “desenvolvimento via inovação” e políticas ativas
ganharam relevância e começaram a ser adotadas nos campos da economia, indústria e
C,T&I de forma articulada para desenvolver a inovação (VIOTTI, 2008).
Nessa extensão, o foco atual do Estado voltou-se para “a transformação da base produtiva
rumo a um maior valor agregado, rumo à inovação e à diferenciação de produto”
(SALERNO; KUBOTA, 2008), e a inovação se configurou como o insumo principal para
evoluir a qualidade da estrutura industrial, ou seja, os conceitos de desenvolvimento, de
transformação produtiva nacional e de inovação passaram a representar a pauta da agenda
política com um caráter fundamental para as políticas industriais e tecnológicas recentes
que serão exploradas a seguir.
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3. A EVOLUÇÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO ARTICULADA
COM A POLÍTICA INDUSTRIAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO (2003-2013): POLÍTICA
INDUSTRIAL, TECNOLÓGICA E DE COMÉRCIO EXTERIOR (PITCE: 2003-2007),
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO (PDP: 2008-2010) E PLANO BRASIL
MAIOR (PBM: 2011-2014).
O debate em torno das políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação ganhou uma nova
configuração em 2003, quando diretrizes de uma política industrial – inédita no país delinearam um escopo de instrumentos normativos capazes de articular o campo industrial
com o setor de C,T&I.
O governo, que até então, empenhava-se em gerir uma política voltada para a substituição
das importações notou que o país só alcançaria maiores níveis de desenvolvimento ao criar
capacidade produtiva em conjunto com a capacidade inovativa. Esta premissa foi discutida
pela primeira vez na Conferência Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação, em 2001, que
também elencou os desafios estratégicos em C,T&I a serem enfrentados pelos futuros
governos. Os desafios elencados foram os seguintes: a) cooperação entre instituições de
ensino e pesquisa e as empresas privadas; b) capacitação para inovar nos setores mais
intensivos em tecnologia; c) desenvolvimento tecnológico e gerencial das empresas de
pequeno porte; d) ambiente econômico favorável ao desenvolvimento tecnológico nacional.
No tocante ao primeiro desafio, cabe o comentário de que tradicionalmente as atividades
relativas à produção das empresas não utilizavam um setor específico para pesquisa e
desenvolvimento, Staub (2001) cita o exemplo do setor de engenharia de produção, no qual
sempre existiu certo afastamento da comunidade científica. Na contramão, as inovações
científicas não se expandiam para além do mundo acadêmico, ou seja, as duas áreas não
se comunicavam e dessa forma não contribuíam para a coletividade e consequentemente
para a inovação e o desenvolvimento.
O segundo desafio se deve a uma defasagem da indústria brasileira, que historicamente,
durante os anos 90 enfrentou mudanças nas estratégias empresarias. O cenário que se
configurou naquele período foi o de abertura da economia e privatização de estatais, e suas
consequências no mercado reformularam a dinâmica da capacidade industrial, que sob forte
pressão competitiva teve que abandonar os amplos projetos de desenvolvimento
tecnológicos para focar no aumento de produtividade. De acordo com Staub (2001) esse
processo de ajuste obteve êxito, mas teve também repercussões negativas, como no
desemprego, na redução da atividade industrial no Brasil e na desestruturação de alguns
setores industriais, daí a necessidade em incentivar a inovação em determinados setores.
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O terceiro desafio diz respeito à questão de que empresas competitivas que anseiam por
obter lucro, além de lutar pela permanência no mercado lançam novos produtos e investem
em qualificação. Entretanto, para alcançar e manter tal status é necessário ampliar o
investimento em P&D de grandes, médias e pequenas empresas. Logo, o desenvolvimento
tecnológico e gerencial das empresas de pequeno porte é um elemento que também deve
ser levado em consideração na elaboração de uma política de C,T&I.
Quanto ao quarto desafio, para que uma política de ciência, tecnologia e inovação obtenha
os resultados esperados da melhor maneira possível é preciso que a conjuntura econômica
se demonstre favorável e estável, caso contrário as ações públicas nesse setor enfrentarão
maiores dificuldades em alcançar suas metas.
Esses desafios e as sugestões deles decorrentes serviram de insumos para elaborar uma
agenda de políticas articuladas entre os setores da indústria e de ciência, tecnologia e
inovação, pois uma indústria que inova se torna competitiva no mercado e para se manter
em tal posição é preciso investir em desenvolvimento tecnológico, assegurando a
coexistência entre avanço do processo de globalização e a construção de bases produtivas
modernas e dinâmicas e fortalecimento do capital social (STAUB, 2001).

De outra sorte, estudos como o de Queiroz (2011) apontaram que o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação para a apreciação dos desafios supracitados também levou em
consideração as recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), conforme as tendências internacionais em políticas de C,T&I.
Para Cavalcante (2009) os diagnósticos mencionados orientaram as reformas nas políticas
de C,T&I no Brasil, já apresentando impacto direto no documento elaborado no final de 1999
para subsidiar a criação dos fundos setoriais. O documento buscou identificar três grandes
esforços: a) elaborar e implementar uma clara política nacional de ciência e tecnologia
(C&T) de longo prazo; b) restabelecer um sistema de incentivo amplo ao desenvolvimento
tecnológico empresarial; e c) construir um novo padrão de financiamento capaz de
responder às necessidades crescentes de investimentos em C&T.
O novo olhar do Estado sob o desenvolvimento tecnológico e industrial, como elementos
que devem caminhar de forma conjunta, trouxe mais impacto as ações em C,T&I no início
dos anos 2000, mais precisamente em 2003, com a adoção da Política Industrial,
Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE: 2003-2007) e os demais instrumentos
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normativos gerados com ela, destacando-se a Lei do Bem1, Lei de Inovação2, a Lei de
Biossegurança3, a Lei de Informática4, e criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Industrial (CNDI) e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)5. Por meio
desses instrumentos foi possível fortalecer o sistema de promoção a inovação das
empresas (QUEIROZ, 2011).
Pesquisadores da área apresentam posicionamento semelhante à análise discutida acima,
como por exemplo no caso de Arruda, Vermulm e Hollanda (2006, p. 106):
Não há dúvida de que, nos últimos dez anos, sob a inspiração da
experiência internacional, o país avançou muito na criação de um aparato
institucional mais adequado ao estímulo da inovação. Quando se comparam
os instrumentos existentes no Brasil com os dos países mais desenvolvidos,
ainda que permaneçam lacunas e necessidades de aperfeiçoamento no
arcabouço legal do país, nada parece faltar. Dispomos hoje de uma grande
variedade de instrumentos novos, criados segundo as boas práticas
internacionais, e de um volume de recursos bastante expressivo para apoiar
de várias formas e em diferentes estágios os projetos de P&D e inovação
das empresas.

O anúncio da PITCE como nova política industrial do Estado se configurou numa quebra de
paradigmas em relação ao desenvolvimento tecnológico e gerencial, pois medidas
interventivas visando a modernização industrial e tecnológica passaram a ser admitidas pelo
governo como necessárias para o andamento da máquina estatal e do país, que antes
defendia um discurso de modelo linear.
A PITCE se fundamentou em três pilares: a) modernização do setor industrial, buscando
aumentar a eficiência produtiva; b) geração e absorção de tecnologias, com destaque para
as tecnologias prestadoras de futuro; e c) ampliação do comércio exterior, alcançando
também a exportação de mercados com maior valor agregado (IEDI, 2014). Além de contar
com opções estratégicas de ação, direcionadas para setores relevantes para o governo e
que

apresentavam

crescente

dinamismo.

Os

setores

beneficiados

pela

PITCE,

denominados de opções estratégicas, foram: semicondutores, software, bens de capital,
fármacos, portadores de futuro, fortalecimento de pequenas e médias empresas, e
fortalecimento do sistema nacional de inovação.

1

Lei do Bem: Lei nº 11.196 de 21/11/2005, regulamentada pelo Decreto nº 5.798, de 07/07/2006.
Lei nº 10.793, de 02/12/2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 11/10/2005.
3 Lei nº 11.1105, de 23/11/2005.
4 Lei nº 8.248 de 1991, alterada pelas Leis nº 10.176 de 2001 e nº 11.077 de 2004.
5 Lei nº 11.080, de 30/10/2004 e regulamentada pelo Decreto nº 5.353, de 24/01/2005.
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Como bem ressaltou o seu documento de diretrizes, a PITCE teve como objetivo o aumento
da eficiência e do desenvolvimento e difusão de tecnologias com maior potencial de indução
do nível de atividade e de competição no comércio internacional. No tocante às medidas
voltadas para C,T&I, o segundo pilar da política, as ações trabalhadas foram as seguintes:
Tabela 1. Medidas da PITCE voltadas para C,T&I
Eixo - Inovação em produto, processo e
gestão
Decreto nº 4.928/2003 que concede incentivos
fiscais6
Programa nacional de Revigoramento da Rede
Brasileira de Metrologia
Programa Brasileiro de Certificação Florestal
Programa de Certificação de Produtos
Rede Brasil de Tecnologia
Implantação de Laboratório (público)
Metrologia Química
Implantação de Laboratório (público)
Metrologia de Materiais
Recriação do Fundo Tecnológico – FUNTEC

de
de

Eixo - Opções estratégicas
Projeto de Lei sobre proteção da
propriedade intelectual de topografias
Implantação de um laboratório nacional
para
projetos
em
micro
e
nanotecnologia
Ampliação do Centro Tecnológico do
Polo Industrial de Manaus
Linhas de crédito para circuitos
integrados
Viabilizar a instalação do Centro
Gaúcho de Prototipagem em chips
Implementar o Programa Nacional de
Microeletrônica
Novo Prosoft
Programa Nacional de Certificação em
Software e Serviços
Programa
de
Incentivo
ao
Desenvolvimento de Software Livre
Fórum de Tecnologia da Informação
Inclusão digital de micro e pequena
empresas
Modernização dos laboratórios oficiais
Operacionalização
do
Centro de
Biotecnologia da Amazônia
Política Industrial de Nanotecnologia
Programa de Inovação tecnológica em
Arranjos Produtivos Locais
Criação do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Industrial – CNDI
Criação da Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial – ABDI
Reestruturação do INPI
Programa Nacional de qualificação e
modernização dos Institutos e Centros
de Pesquisa
Lei de Biossegurança
Lei de Informática
Fonte: IEDI, 2014 (elaboração própria).

Lei de Inovação
Lei do Bem

6

O Decreto nº 4.928/2003 regulamenta os artigos da Lei nº 10.637/2002, que concedem incentivos
fiscais, relativos ao cálculo do lucro real e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido par a empresas
que depositarem pedidos de patente INPI e também em algum dos três escritórios de patentes
localizados nos Estados Unidos, na União Europeia ou no Japão (IEDI, 2014).
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Ao verificar-se a tabela acima, a primeira impressão é a profusão de inúmeros programas,
ações e atos normativos que foram estabelecidos entre os dois eixos de atuação. Depois
desponta o fato de que a maioria das ações foi concentrada no eixo das opções
estratégicas, o que pode significar dizer que as medidas setorizadas ganharam maior
destaque em contrapartida das medidas horizontais direcionadas diretamente para C,T&I,
que conforme seu documento de diretrizes deveria ser uma de suas linhas mestras.
Alguns estudos do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) expõem
certas incongruências das ações que constam no eixo de “inovação em produto, processo e
gestão” ao afirmar que, das medidas de prioridade elencadas na tabela acima “cinco
referem-se a metrologia e outras duas são medidas já implantadas anteriormente ao
anúncio desta política industrial. Isto demonstra grande dificuldade do aparelho do Estado
em captar e definir uma estratégia de longo prazo para o desenvolvimento tecnológico
nacional” (IEDI, 2014, p. 355), outra constatação do IEDI acerca da política se refere a
contradições frente ao gerenciamento dos instrumentos que propiciam incentivos
governamentais. De acordo com o IEDI esse fato se deu no caso específico da Lei de
Inovação, Lei nº 10.793/2004, onde:
O governo não se comprometeu, tal como negociado com as comunidades
acadêmica e empresarial, a enviar, em 90 dias, um projeto de lei para o
Congresso Nacional estabelecendo critérios para o fomento à inovação na
empresa nacional, mediante regime fiscal favorável à consecução de
objetivos estabelecidos em programas e ações governamentais. Assim, o
governo não confirmou a concessão de novos incentivos governamentais e
submeteu a subvenção econômica aos recursos dos fundos setoriais já
existentes. Isto revela a disposição do Governo Federal em não aumentar a
alocação de recursos para a promoção do desenvolvimento tecnológico, o
que é contraditório com todo o escopo do documento de Política Industrial,
Tecnológica e de Comércio Exterior (IEDI, 2014, p. 358).

Em outras apalavras, o caso relatado acima demonstrou a dicotomia entre o que foi
discursado pelo governo e o que se executou, trazendo consequências diretas nos recursos
direcionados para promover os projetos de pesquisa em inovação.
Essa leitura crítica da PITCE foi difundida em 2004, quando a política estava em curso,
dando seus primeiros passos e as inconsistências encontradas no caminho serviram de
insumos para elaborar mais o escopo da política que estava em vigência na época. Esta
política inclusive lançou outros atos regulatórios, como a Lei do Bem que trata justamente da
concessão de incentivos fiscais à P&D de inovação tecnológica, além de outros marcos
regulatórios como a Lei de Informática. Estudos desse tipo também serviram como

8

indicativos para traçar direcionamentos da futura política industrial que viria a seguir, a
Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP: 2008-2010).
A Política de Desenvolvimento Produtivo foi lançada em 12 de maio de 2008, no segundo
governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva e seus objetivos possuíam um arranjo mais
abrangente se comparado a política anterior, seja nos setores beneficiados pelas medidas
verticais ou pelos instrumentos utilizados. Em linhas gerais, a PDP procurou expandir os
incentivos em pesquisa e desenvolvimento, além de aumentar as taxas de crescimento da
economia através de alicerces sustentáveis (IEDI, 2014). Com fundamento em documentos
oficiais, como os resumos executivos, as metas da política se fundamentavam nos seguintes
elementos:
Dar sustentação ao crescimento, eliminar os gargalos de oferta e promover
a competitividade de longo prazo, consolidando o desenvolvimento
sustentado do país, por meio de uma crescente mobilização e integração
dos instrumentos de política, do fortalecimento da coordenação entre
instituições de governo e do aprofundamento da articulação empresarial
(MDIC, 2010, p. 3).

Visando viabilizar esses objetivos para o arranjo da PDP foi elaborado um eixo horizontal
com cinco programas estratégicos globais, denominados de Programas para Destaques
Estratégicos, que além de contar com três blocos direcionados a 25 setores (competitividade
fortalecida), incluiu áreas estratégicas mobilizadas e liderança ampliada e consolidada (IEDI,
2014).
A tabela abaixo demonstra quais ações foram tomadas para desenvolver o campo de
ciência, tecnologia e inovação.
Tabela 2. Mecanismos de incentivo e apoio da PDP voltadas para C,T&I
Nova linha de Capital Inovador do BNDES
Nova linha inovação tecnológica do BNDES
Fundo Tecnológico (FUNTEC) voltado para novos setores
Criação da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
Depreciação imediata de máquinas e equipamentos utilizados em atividades de P&D
Criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT)
Fonte: IEDI, 2014. Elaboração própria.

A partir das informações presentes na tabela, infere-se que a política industrial teve um forte
apelo de incentivos fiscais ao setor de C,T&I, ao criar diversos mecanismos de
financiamento, desonerações fiscais e fundos do BNDES ou de novas fontes como a FINEP,
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FUNTEC e FNDCT, isso significa que o Estado passou a apoiar fortemente o setor através
de medidas de apoio ao financiamento arrojadas. A política industrial também buscou operar
em conjunto com o Plano de Ação em C,T&I (PACTI).
A PDP teve como orientação central uma maior integração com iniciativas de governo já em
curso, dado que estes programas, planos e ações são fundamentais para o sucesso da
política industrial, compondo um esforço coordenado para o desenvolvimento nacional
(QUEIROZ, 2011).
Como saldo geral as duas políticas industriais do governo do Presidente Luís Inácio Lula da
Silva resultaram na reintrodução da política industrial como tema de grande relevância na
agenda de políticas públicas, a construção de instituições de apoio ao desenvolvimento
industrial, tecnológico e inovativo, a construção de um marco legal importante para
legitimação dessas políticas, a combinação entre instrumentos de política horizontais e
verticais e o fortalecimento do BNDES como principal órgão de apoio financeiro à indústria
(CARDOSO, 2011).
Após a avaliação de êxito da PDP o Governo Federal procurou estruturar uma política
industrial que desse continuidade aos resultados obtidos nas anteriores, e foi assim que
surgiu o Plano Brasil Maior (PBM: 2011-2014), em 2011, no primeiro governo da Presidente
Dilma Rousseff.
Nas palavras do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) a
política embasou suas diretrizes em focalizar o estímulo à inovação e à produção nacional
para alavancar a competitividade da indústria nos mercados interno e externo, o país se
organizou para dar passos mais ousados em direção ao desenvolvimento econômico e
social (MDIC, 2011).

O Plano Brasil Maior foi um programa com grandes objetivos que envolveu diversos setores
do governo (13 Ministérios, empresas públicas e uma agência paraestatal) além de um
corpo múltiplo de atores privados. O programa buscou estabelecer uma rede de participação
extensa e aberta aos atores interessados e contou com um amplo arranjo institucional que
se dividiu em ações transversais e setoriais.
Sua divisão setorial englobou 19 setores de atuação divididas em 5 blocos (Automotivo;
Bens de capital; Complexo da saúde; Defesa, Aeronáutico e Espacial; Petróleo, Gás e
Naval; TIC e Eletroeletrônicos - Bloco 1; Celulose e Papel, Energias Renováveis; Higiene
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Pessoal, Perfumaria e Cosméticos; Indústria da Mineração; Indústria Química; Metalurgia Bloco 2; Construção Civil; Couro, Calçados, Têxtil e Confecções, Gemas e Joias; Móveis Bloco 3; Agroindústria - Bloco 4; Comércio; Serviços; Serviços Logísticos - Bloco 5).
Enquanto uma segunda dimensão comportou as coordenações sistêmicas que possuíam
nove áreas de atuação (Comércio exterior; Investimento; Inovação; Formação e Qualificação
Profissional; Produção Sustentável; Competitividade de Pequenos Negócios; Ações
Especiais em Desenvolvimento Regional; Bem-estar do Consumidor; Condições e Relação
de Trabalho).

Essa política, assim como as duas anteriores, denotou o novo foco entre a “cooperação de
agentes públicos e privados, além de facilitar a realização de processos mais intensivos de
inovação tecnológica nas empresas (MORAES, 2007, p. 7)”.
O Plano Brasil Maior atuou no campo das ações que afetaram diretamente o setor de C,T&I
da seguinte forma:
Tabela 3. Medidas do PBM voltadas para C,T&I
Articulação com a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação – ENCTI
Elevar dispêndio empresarial em P&D em % do PIB
Ampliação do Programa de Sustentação do Investimento - PSI (BNDES)
Ampliação do BNDES Revitaliza
Ampliação do BNDES Progeren
Criação da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias – ABGF
Alteração do estatuto da FINEP
Criação da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – Embrapii
Fonte: BRASIL, 2012. Elaboração própria.

O PBM se empenhou em atuar de maneira articulada com a Estratégia Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação (ENCTI), política de C,T&I do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação por meio de um arranjo no qual a segunda constituiria a base de estímulos a
inovação do PBM. A política carro chefe do MCTI foi marcada por diversas parcerias e sua
formulação se deu num contexto incremental de políticas anteriores do Ministério. O
documento com o balanço das atividades estruturantes da ENCTI atestou:
A ENCTI dá continuidade e aprofunda o Plano de Ação em Ciência,
Tecnologia e Inovação 2007-2010 (PACTI) e sua concepção apoia-se na
experiência acumulada em ações de planejamento das últimas décadas,
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que se iniciaram nos anos 70 com os Planos Básicos de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnológicos (PBDCTs), seguidas pela criação em 1985 do
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT, hoje MCTI após a incorporação da
Inovação ao nome em 2011); estabelecimento das Conferencias Nacionais
de Ciência e Tecnologia (CNCT) e pelo advento dos Fundos Setoriais,
criados no final dos anos 90, que contribuiu para robustecer o padrão de
financiamento as iniciativas do setor, com volumes maiores e mais
consistentes de investimento (MCTI, 2012, p. 23).

Essa articulação entre a política industrial e tecnológica pode ser melhor representada na
figura abaixo:
Figura 1. Articulação da política de C,T&I com as principais políticas de Estado e a integração
dos atores

Fonte: MCTI, 2012.

Fica evidente o esforço das medidas do PBM direcionadas para C,T&I em ampliar os
incentivos fiscais do BNDES e na criação de novos instrumentos de política que
viabilizassem a execução da expansão proposta no setor com a ABGF, Embrapii e
alterações no estatuto da FINEP.
Após a demonstração da evolução das políticas de C,T&I, como parte integrante das
políticas maiores de desenvolvimento alavancadas no país entre 2003 e 2013, destaca-se o
aumento de investimentos na área e a representatividade disso. Assim, as duas tabelas
seguintes, 4 e 5, retratam parte dos resultados decorrentes da Política Industrial,
Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE: 2003-2007) e da Política de Desenvolvimento
Produtivo (PDP: 2008-2010).
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Tabela 4. Investimento em P&D (% do PIB) e Fontes de Fomento

Fonte: UNESCO citado por B. FILHO (2015, p. 9).

Os dados apresentados na tabela 4 são do ano de 2010. Como se pode perceber o Brasil
não investiu pouco em P&D em comparação com outros países dos BRICS, da América
Latina, Leste e Sudeste Asiático e outros países desenvolvidos. Nesse contexto, os
investimentos partiram majoritariamente do governo e em menor grau das empresas. Os
programas de fomento estimulados pela PITCE e pela PDP surtiram efeitos positivos.
Contudo, quando se observam outros indicadores ligados à inovação como número de
pesquisadores em P&D, patentes, patentes por pesquisador e disponibilidade de
engenheiros e cientistas, como proposto na tabela 5, vê-se que muito ainda precisa ser feito
e investido.
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Tabela 5. Outros Indicadores ligados à Inovação

Fonte: UNESCO e WEF citado por B. FILHO (2015, p. 11).

O Brasil em relação aos outros países dos BRICS, da América Latina, Leste e Sudeste
Asiático e outros países desenvolvidos nesses importantes indicadores ligados à inovação
perde muito.
Para Morais (2008) desde o final dos anos 1990 o Brasil vem promovendo profundas
reformas nas políticas de C,T&I. A Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
(PITCE), lançada em 2003, o Plano de Desenvolvimento da Produção (PDP), em 2008, e
Plano Brasil Maior (PBM), em 2011, colocaram a inovação como fator fundamental para que
a indústria brasileira desse um salto de qualidade rumo à diferenciação de produtos.
Diante do que já debatido, reforça-se o argumento de que dois marcos legais foram
importantes para este processo evolutivo, a Lei da Inovação - Lei nº 10973/2004 e a Lei
do Bem - Lei nº 11960/2005, que visaram favorecer as interações e as trocas entre
produtores e usuários dos conhecimentos.
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No tocante a investimentos, pontua-se também a regulamentação em 2007 do Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), Lei nº 11.540, com o
objetivo de financiar a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico do país,
contribuiu para avanços na política. Ainda, a alteração do Estatuto da FINEP em 2013,
Decreto nº 7.954, ampliou a missão da empresa em promover o desenvolvimento
econômico e social do país mediante o fomento público à C,T&I em empresas,
universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas.
Ademais, os dados orçamentários recentes quando somados às informações prestadas nas
tabelas 4 e 5 ganham relevo. O orçamento do MCTI associado a outros custeios e capitais
(p. ex. BNDES, FINEP, FNDCT) saiu de R$2,57 bilhões em 2003 e alcançou R$12,22
bilhões em 2012. Os desembolsos diretos do BNDES para inovação saíram da marca de
R$478 mil em 2007 para mais de R$5 milhões em 2014. Já os repasses do BNDES para a
FINEP chegaram perto de R$2 milhões entre 2011 e 2014. O FNDCT fechou 2012 com um
orçamento de R$3,76 bilhões.
Todas as políticas citadas e as legislações que as acompanharam serviram de escopo para
prover a base jurídica da ampliação da presença do Estado no apoio à inovação, graças a
implementação de múltiplas linhas de ação (MORAIS, 2007).

Isso significa dizer que um arcabouço geral no campo do desenvolvimento tecnológico e
industrial começou a ganhar corpo e a estruturação constante dessas normas, orçamentos e
instituições culminaram em uma necessidade de maior aperfeiçoamento da política e no
debate do PL nº 2177/2011, denominado Código Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação.
4 APONTAMENTOS SOBRE O FUTURO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO: O PROJETO DE LEI Nº 2177/2011 E SEUS DESDOBRAMENTOS.
Ora, apesar do ambiente favorável, o avanço da ciência brasileira não refletiu em
correspondente aumento dos indicadores de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas
empresas (SALERNO; KUBOTA, 2008). Entre 2003 a 2013 o modelo de desenvolvimento
dos governos Lula e Dilma foi baseado na inclusão de milhões de brasileiros no mercado de
consumo. A esse aspecto associaram-se os fortes investimentos em políticas sociais e em
infraestrutura (Programa de Aceleração do Crescimento). Nesse período a economia
cresceu 46% e a indústria cresceu 33,5%. Foram percentuais vigorosos, mas que não
fincaram a política de C,T&I como mecanismo de ampliação do potencial social e econômico
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do país, ou seja, não a alçaram à política prioritária do governo federal (SALERNO;
KUBOTA, 2008).
O Poder Legislativo impulsionou o PL nº 2177/2011 com o discurso de combate a essa visão
ainda limitada em C,T&I do Poder Executivo. Após audiências e reuniões, o projeto foi
desmembrado em outras três propostas: a) a PEC nº 12/2014 já transformada na Emenda
Constitucional nº 85/2015, que alterou e adicionou artigos na Constituição Federal de 1988
(CF/88) para atualizar o tratamento das atividades de C,T&I; b) o PL nº 7735/2014 já
transformado na Lei nº 13.123/2015 que simplificou o acesso ao patrimônio genético, ao
conhecimento tradicional associado e a repartição de benefícios para a conservação e o uso
sustentável da biodiversidade brasileira; c) o PL nº 8252/2014 que propõe procedimentos
ágeis e modernizados de contratação para aquisição de produtos de pesquisa e
desenvolvimento, ainda na Câmara dos Deputados.
Efetivamente, a redação final do PL nº 2177/2011 “dispõe sobre estímulos ao
desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e
altera as Leis nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, nº
8.666, de 21 de junho de 1993, nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, nº 8.010, de 29 de março de
1990, nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos
da Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015”.
O PL nº 2177/2011 segue em tramitação guiado por algumas premissas: a flexibilização
(burocracia e recursos) adequada à dinâmica da execução de projetos de pesquisa; a
padronização de nomenclaturas; a ampliação dos instrumentos de apoio à inovação em
empresas; a ampliação do teto do Simples Nacional para micro e pequenas empresas
inovadoras; e, o aumento do banco de horas para pesquisadores da rede pública.

Por certo, antes de se argumentar mais acerca do PL nº 2177/2011 é oportuna uma
atualização sobre a recente EC nº 85/2015.
E aqui é preciso lembrar a necessidade de se ter responsabilidade no momento de elaborar
a lei, criar o direito. Em pauta estão o PL nº 2177/2011, todas as outras propostas dele
decorrentes e a recente alteração na Constituição Federal de 1988, via EC nº 85/2015. É
preciso pensar bem sobre essas alterações. Os países estão cada vez mais cientes do fato
de que uma boa legislação é elemento essencial para uma boa governança. Um arcabouço
institucional estável e regras legais que respondam adequadamente às necessidades
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socioeconômicas e às expectativas da população são as melhores garantias para
segurança, justiça social, desenvolvimento econômico e bem-estar.
Caso isso não ocorra perde a lei seu estatuto e importância como referencial de
acompanhamento e influência sobre os processos de desenvolvimento, por conta das
dificuldades teóricas das quais sofre o próprio direito na sua metodologia e definição, como
produto cultural e histórico que é, adquirindo contornos diferenciados e próprios de cada
espaço em que se propõe a estabelecer a sua função de controle social. Só é possível
desenvolver o Estado adequadamente com base em legislação de qualidade.

Sendo assim, questiona-se: quais foram as alterações trazidas pela EC nº 85/2015? Quais
foram os possíveis impactos para as políticas de C,T&I? Para Barbosa (2015) em primeiro
lugar, a maior parte das alterações não teve e nem terá relevante efeito prático. A introdução
no texto constitucional da expressão "inovação" mostrou sensibilidade a terminologia, mas
não necessariamente atenção às necessidades da política pública em si.
As alterações concentraram-se nos arts. 218 e 219 da Constituição Federal de 1988 com
reflexos em outros dispositivos constitucionais. O quadro 1 abaixo elenca o que mudou.
Quadro 1. Resumo das alterações trazidas pela EC nº 85/2015

a) A Emenda explicita que a tecnologia e a inovação estão agora na competência concorrente
legislativa da União, dos Estados e dos Municípios (alteração aos arts. 22 e 23). O art. 218, em sua
versão original, já dizia que promover a ciência e a tecnologia não só estava na competência, mas
no âmbito dos deveres constitucionais desses entes todos. A mudança evidencia o que já era óbvio;
b) Em uma alteração que pode ter alguma importância para a orçamentação das atividades de
C,T&I, o art. 167 foi alterado para que a "transposição, o remanejamento ou a transferência de
recursos de uma categoria de programação para outra [...] no âmbito das atividades de ciência,
tecnologia e inovação" deixam de ter como condição a aprovação do Poder Legislativo;
c) O art. 200, que trata do sistema de saúde, foi acrescentado da expressão “inovação” (nem
tecnológica, nem científica como antes).
d) O art. 213, que se volta ao financiamento público de instituições de ensino, aumentou o rol das
atividades de universidades e ICTs privados que podem ser apoiados, acrescendo às atividades de
pesquisa e extensão as de estímulo e fomento à inovação, e também somando como beneficiárias
as instituições de educação profissional e tecnológica;
e) No art. 218 § 3º a emenda acrescentou "apoio às atividades de extensão tecnológica" entre as
atividades de recursos humanos a serem estimuladas;
f) No art. 218 § 6º a emenda determinou que os entes estatais se articulem para os fins de C,T&I;
g) No art. 218 § 7º a emenda incentivou que as instituições de C,T&I tenham atuação no exterior;
h) O art. 219 ganhou um parágrafo único para acrescer à missão estatal de C,T&I as atividades
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inéditas e surpreendentes de "parques e polos tecnológicos e demais ambientes promotores da
inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de
tecnologia".
i) Criou-se um art. 219-A para se dar estatuto constitucional ao que já estava no art. 19 da Lei de
Inovação;
j) Pelo art. 219-B instituiu-se, em nível constitucional, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação (SNCTI), que já descrevia a complexa rede de normas e instituições dos vários entes
federativos sob o dever geral de estímulo de ciência e tecnologia que desde 1988 resulta do art. 218
da Constituição. A diferença é que se previu uma lei nacional para regulamentar o sistema.
Fonte: elaborado a partir de Barbosa (2015, p. 11-12).

Ainda é cedo para opinar sobre os reais ganhos ou perdas decorrentes da EC nº 85/2015. O
art. 218 já se encontra regulamentado pela Lei da Inovação desde 2004. O que houve foi um
reforço da atuação do Estado no campo da ciência e da tecnologia para inserir no texto
constitucional o dever estatal na promoção da inovação e para determinar ao Estado a
adoção de políticas públicas destinadas a promover e a incentivar, além do desenvolvimento
científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica, também a inovação (CUNHA
JÚNIOR, 2015). Algo que já vinha em execução no decorrer dos últimos anos como este
texto bem narrou.
Retomando a discussão do PL nº 2177/2011 vale lembrar que a proposta é de autoria do
Deputado Bruno Araújo (PSDB). E busca atualizar a atual Política Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação (Decreto nº 5.886/2006) com o estabelecimento de regras e
estímulos de cooperação entre instituições identificadas como entidades de Ciência,
Tecnologia e Inovação (ECTI), sejam elas públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos,
nacionais ou estrangeiras. Dentre as regras, destacam-se a utilização de espaços públicos
pela iniciativa privada e a celebração de contratos de transferência de tecnologia e de
licenciamento para exploração econômica de produtos e inovações entre diferentes
instituições7.
A ideia é que tanto as parcerias como os empreendimentos de pesquisa bancados
unicamente pela iniciativa privada possam receber investimentos diretos de fundações de
apoio de natureza pública, privada ou mista e se valer de subvenções, financiamentos e
outros mecanismos de captação voltados para esse fim.

Sob outro prisma, a proposta almeja regulamentar o pagamento e/ou a remuneração de
servidores públicos dedicados à ciência e tecnologia. A nova regra busca servir tanto para
7 Maiores informações: http://www.abrasco.org.br/site/2015/03/entra-em-fase-final-a-discussao-docodigo-nacional-de-ciencia-e-tecnologia/.
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pesquisadores dos Institutos de Pesquisa, Ciência, Tecnologia e Inovação estatais como
para professores das instituições de ensino superior (IES), que poderão ainda ter o aumento
de horas no tempo de dedicação a laboratórios e estudos de extensão e inovação como um
todo.
Em síntese, este Projeto de Lei tem como objeto estimular o desenvolvimento científico, a
pesquisa, a capacitação científica e tecnológica por meio de novos mecanismos legais
relacionados às atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação.
De certa forma, a intenção foi adiantada com a promulgação da EC nº 85/2015, pois aqueles
dispositivos que já se referiam às ações voltadas à ciência e tecnologia foram
complementados para neles se acrescentar as atividades de “pesquisa, desenvolvimento e
inovação” (alteração dos arts. 23, 24 e 200, para além dos arts. 218 e 219). Sem mencionar
as demais alterações descritas no quadro 1 apresentado anteriormente.
O Projeto, originalmente concebido, foi adaptado e submetido à apreciação da Câmara dos
Deputados, tendo sido aprovado por aquela Casa sob nº 2177-B de 2011, e remetido ao
Senado Federal para votação onde lá tramita sob nº PLC 77/158.

Sobre os efeitos da aprovação do Projeto já se posicionou o relator na Câmara dos
Deputados, Deputado Sibá Machado (PT), para quem a proposta visa, essencialmente, o
aperfeiçoamento das legislações vigentes, vide a implementação da Lei de Inovação, Lei nº
10973/2004. O PL nº 2177/2011 que começou com a denominação de Código Nacional
de Ciência, Tecnologia e Inovação já tem sido chamado de Marco Legal de Ciência,
Tecnologia e Inovação.
Em que pese o olhar otimista de que a aprovação do projeto aperfeiçoará o arcabouço
normativo vigente para C,T&I, de que a EC nº 85/2015 ao introduzir no texto constitucional a
palavra “inovação” trouxe segurança e confiança para a aplicação das normas vigentes e
futuras, é fácil compreender que os conflitos entre Estado-Capital-Sociedade que envolvem
a área de C,T&I são complexos e requerem - além de normas confiáveis, flexíveis e
garantidoras - um cenário institucional estatal que seja capaz de executá-las e monitorá-las.
Buscando uma visão prospectiva para o país é apropriado mencionar aqui o que se pensou
e fixou como agenda para C,T&I dentro do Plano Plurianual 2016-2019 (PPA 2016-2019) do
Governo Federal, intitulado “Desenvolvimento, Produtividade e Inclusão Social”.
8
Maiores informações: http://confap.org.br/news/wp-content/uploads/2014/05/PL-2177-B-2011S%C3%8DNTESE-CONFAP-28-08-15-S%C3%83O-PAULO.pdf.
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A agenda de C,T&I ficou alocada como Programa Temático dentro da Dimensão Tática de
“Desenvolvimento Produtivo e Ambiental”. Na Mensagem Presidencial enviada ao
Congresso destacou-se o papel central da C,T&I na promoção do desenvolvimento
socioeconômico dos países, sobretudo no cenário mundial contemporâneo, marcado pela
crescente exigência de ganhos de produtividade e competitividade. A Presidente Dilma
Rousseff colocou como imprescindível que o Estado estimule a formação e o fortalecimento
da inovação nas empresas e nos demais entes públicos ou privados, a constituição e a
manutenção de parques e polos tecnológicos e ambientes promotores da inovação, a
criação, a absorção, a difusão e a transferência de tecnologia (BRASIL, PLANO
PLURIANUAL 2016-2019, 2015).
Para os próximos anos os eixos estruturantes da política serão: a) a formação e capacitação
de recursos humanos para a pesquisa e a inovação; b) o suporte à pesquisa e à
infraestrutura científica e tecnológica e; c) o fomento à inovação tecnológica no setor
produtivo brasileiro (BRASIL, PLANO PLURIANUAL 2016-2019, 2015).
A Diretriz Estratégica do PPA no Programa de C,T&I será a promoção da ciência, da
tecnologia e da inovação e estímulo ao desenvolvimento produtivo, com ampliação da
produtividade, da competitividade e da sustentabilidade da economia.
O Programa seguirá orientado ao desenvolvimento de objetivos que reflitam os esforços e o
comprometimento, entre outros, com a formação de recursos humanos, com o
financiamento de P&D em Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) e empresas e ainda
com as Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais vinculadas ao MCTI.
Dessa maneira, os objetivos vinculados ao Programa de C,T&I serão os seguintes: a)
fomentar, incluindo ações internacionais, o processo de geração e aplicação de novos
conhecimentos, dando especial atenção ao equilíbrio entre as regiões do país; b)
disponibilizar pesquisas, produtos e serviços para a sociedade por meio das unidades de
pesquisa do MCTI; c) promover a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em tecnologias
digitais, componentes e dispositivos eletrônicos; d) promover a formação, capacitação e
fixação de recursos humanos qualificados voltados à ciência, tecnologia e inovação; e)
promover políticas e ações colaborativas de ciência, tecnologia e inovação para a inclusão
social; d) promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação nas empresas e nas
cadeias produtivas; e) promover políticas e programas de pesquisa, desenvolvimento e
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inovação e disseminar dados e informações em áreas estratégicas (BRASIL, PLANO
PLURIANUAL 2016-2019, 2015).
5 CONCLUSÃO
Da reunião das questões e dos argumentos apresentados, conclui-se que:
a) Os recentes avanços na área de ciência, tecnologia e inovação permitem constatar que, a
formulação e demais etapas de políticas de incentivo ao setor ganharam e ganham
destaque na agenda estratégica do governo para o desenvolvimento.

b) O Estado se mostra cada vez mais empenhado a implementar um escopo de arranjo
institucional que propicie inovação e desenvolvimento tecnológico. Tais transformações
podem ser percebidas através da nova postura frente a políticas desse setor que passaram
a ser articuladas em conjunto com políticas industriais, além da criação de novos marcos
legais que instrumentalizam políticas, por exemplo as recentes Política Industrial,
Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE: 2003-2007), Política de Desenvolvimento
Produtivo (PDP: 2008-2010) e Plano Brasil Maior (PBM: 2011-2014).

c) A EC nº 85/2015 e o PL nº 2177/2011 integram sim um importante movimento para tornar
o Estado mais empreendedor, mais comprometido com as atividades inovadoras, reforçando
a premissa de que o gasto público alavanca o gasto privado em inovação e, por
conseguinte, o desenvolvimento do país. O Brasil possui casos bem sucedidos dessa
fórmula, como a relação entre a Embraer e o ITA, a Embrapa e a EMBRAPII.
d) Como lembram Lascoumes e Galès (2012) as políticas públicas não existem no vazio.
São estruturadas por normas, orçamentos e instituições que enquadram as ações de
diversos atores governamentais e não-governamentais. Neste sentido, a política de C,T&I
está demandando maior sinergia entre normas, instituições e atores e demandando sua
associação prioritária e estratégica à visão global de desenvolvimento que se deseja para o
Brasil.
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