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CONSTITUIÇÃO FEDERAL (2015

“Art. 218 O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a

capacitação científica e tecnológica e a inovação.

§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado,

tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação.

§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa,

tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica,

e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.

§ 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput , estimulará a articulação

entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo.

§ 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de

ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput ."

(NR)

"Art. 219

Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas

empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a

manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da

inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e

transferência de tecnologia." (NR)(*) EC 85/2015

INSTITUCIONALIDADE DA INOVAÇÃO
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Restrições à Inovação



Desalinhamento das macro 

políticas econômicas 



Forças (4) contrárias à 

Inovação



1) CRÉDITO caro para atividade produtiva/empreendedorismo, vide o spread bancário (diferença entre

taxa de captação e taxa de empréstimo dos bancos;

2) DÍVIDA. Aumento do estoque da dívida pública, o governo passa a destinar boa parte da arrecadação

tributária para pagamento de juros de sua dívida, crescente, esterilizando recursos destinados a atividade

produtiva e as políticas públicas (CT&I);

3) EMPREENDEDORISMO É melhor aplicar recursos excedentes em títulos públicos (com rentabilidade

garantida e baixo risco), que alocar na atividade produtiva com risco;

4) DECISÃO DE INVESTIMENTOS Os empresários e empreendedores tomarão decisão de investimento

somente se os projetos apresentarem rentabilidade superior a SELIC. Os projetos com taxa de retorno e

maturidade de longo prazo serão engavetados, dando-se preferência por projetos com taxa de retorno de

curto prazo e superiores a SELIC.

1) Juros



2) Cambio

1) Taxa de câmbio é a necessária para o crescimento do país,  aquela que 

torna competitivas as exportações de alto valor agregado local. 

2) Se uma indústria local não tem capacidade de competir com empresas 

estrangeiras, pode ser sinal de que a taxa de câmbio esteja valorizada;

3) Cambio valorizado: a) ruim para as exportações; b) ruim para as 

empresas locais (usado no controle da inflação); 

4) Cambio desvalorizado: bom para exportação/reduz as importações



1. Relação do Público com o Privado;

2. Excesso de Burocracia na Gestão;

3. Instabilidade e má qualidade orçamentária;

4. Baixa sensibilidade das autoridades do Planejamento e da

Fazenda quanto à Inovação;

3) Administração Pública



1. Incentivos tributários desalinhados com a inovação;

2. Impostos regressivos;

4) Política Tributária



1. Desindustrialização;

2. Dessubstituição de importações;

3. Reprimarização;

4. Maior dependência tecnológica;

5. Desnacionalização;

6. Perda de competitividade internacional;

7. Crescente vulnerabilidade externa estrutural;

8. Maior concentração de capital;

9. Dominação Financeira;

Consequências



Evidências



TAXA SELIC alta dirige o 

investimento para títulos e não para 

a inovação! 

Fonte: https://oglobo.globo.com/economia/brasil-tem-mais-alta-taxa-de-juro-entre-40-paises-21200968

Juros brasileiros



Desindustrialização



Baixa participação da Empresa – P&D

Fuente: Coordenação-Geral de Indicadores - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Atualizada em 31/07/2015



TAXA SELIC alta dirige o 

investimento para títulos e não para 

a inovação! 

Fonte: https://oglobo.globo.com/economia/brasil-tem-mais-alta-taxa-de-juro-entre-40-paises-21200968

Um mito (desfazendo)



O BRASIL paga 12% a mais de 

JUROS do que todas as 

despesas discricionárias

Fonte: RELATORIO STN 

RECEITA TOTAL 1.314.952,88

TRANSF. CONSTITUCIONAIS 226.835,31

RECEITA LÍQUIDA 1.088.117,56

DESPESA TOTAL 1.242.372,92

RESULTADO PRIMÁRIO GOVERNO -(159.473)

JUROS NOMINAIS -(318.362)

RESULTADO NOMINAL GOVERNO -(477.835)

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS 283.700,45

Orçamento Nacional (2016)



Desequilibrio Orçamentário…



Fonte: Confies – Pesquisa Burocracia Contra a Ciência

Burocracia na Pesquisa



Fonte: Pesquisa O que pensa o pesquisador brasileiro sobre a burocracia, 2017

Burocracia aumentou





Não falta lei contra burocracia..

Decreto Lei nº 200 de 25 de Fevereiro de 1967 

Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente 

descentralizada. 

.....

Art. 14. O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de 

processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou 

cujo custo seja evidentemente superior ao risco.

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104099/decreto-lei-n-200-de-25-de-fevereiro-de-1967#art-14


Um sintoma...

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

PATENTES	DE	INVENÇÃO	DEPOSITADAS	NO	INPI	
NO	BRASIL	- 2000/2016

RESIDENTES NÃO	RESIDENTES



-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INDICE DE INOVAÇÃO 2007: 40º

2008: 50º

2009: 50º

2010: 68º

2011: 47º

2012: 58º

2013: 64º

2014: 61º

2015:70º

2016:69º

Fonte: Global Innovation Index   Elaboração do autor

Inovação em queda



1. Alinhar as políticas macro economicas como passo essencial para a 

Inovação;

2. Reformar o Estado para dar conta de uma Administração

Gerencial;

3. Promover a indústria de base tecnológica;

4. Manter e ampliar a base de pesquisa ;

5. Mudar o Modelo de Desenvolvimento

Conclusões



› Muito Obrigado!



⋄ EC-85/2015;

⋄ Lei 13.243/2016;

⋄ STF (considera constitucional a cobrança de mensalidade em cursos 

Lato Sensu);

⋄ Iniciado projeto de Autorregulação das FA com a CGU, MEC, MCTIC e 

AGU;

⋄ Desburocratização da gestão da Petrobras para gestão de projetos de 

P&D;

⋄ Extensão do prazo de credenciamento de 2 para 5 anos;

⋄ Participação na elaboração do Decreto do Marco Legal;

⋄ Implantação do CONFIES ON LINE;

CONQUISTAS RECENTES



Fonte: eco. H. 2007

Contém um objetivo, mas não contém o resultado 

final, a descobrir;

Tem caminhos flexíveis, alternativos, 

imprevisíveis...;

É um plano de estudos, contem hipóteses que 

requerem experimentação;
UM PROJETO DE PESQUISA

Porque uma pesquisa 

não é um serviço 

convencional

Fonte: ECO, H. 2003



Por rubricas?

Por roteiro?

Pelo resultado!

COMO ENTÃO CONTROLAR

UM PROJETO DE PESQUISA?
Por itens?


