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Premissa das políticas de CT&I:

Conectar e fortalecer atores científicos, politicos, 

produtivos e institucionais



• Fundos setoriais (final de 1999)

• Lei de Inovação 10.973/04

• (2004/2005)

• Lei do Bem 11.196/05 (2005)

• Política Industrial, Tecnológica e 

de Comércio Exterior (PITCE), 

de 2004 a 2008

• Criação da Embrapii (2013)

• Plano Brasil Maior (PBM), de 

2011 a 2014

• Marco Legal de CT&I 13.243  

(2016) 

Divisor de águas do sistema de CT&I brasileiro (anos 2000)

(VILHA E MASKIO, 2018)



Participação sem 

centralidade do setor 

privado no esforço em 

P&D (50% do total pelas 

empresas)

Como resultado...

Nível inadequado de 

competência

tecnológica das 

empresas e...

...dificuldades para 

estabelecer laços 

com universidades e IPPs

MCTIC (2018), PINTEC (2017)

Perfil Brasil em Ciência, Tecnologia e Inovação



Perfil Brasil em Ciência, Tecnologia e Inovação

INPI (2018)

Expressão tímida do 

número de pedidos de 

patentes por 

residentes no país



Posicionamento do Brasil no cenário global de CT&I

(Investimento global em P&D como % do PIB)

Gastos de P&D são 

baixos na maioria dos 

países da América 

Latina (menos de 

0,7% do PIB e 

impulsionado 

principalmente pelo 

investimento público)

OCDE (2018)

País Coeficiente

Brasil 1,26%

China 2,15%

Estados Unidos 2,79%

Alemanha 3%

Japão 3,21%

Coreia do Sul 4,55%



Brasil e seu posicionamento no Índice Global de Inovação

•O Brasil subiu da 66ª posição 

para a 62ª no ranking de 100 

países, de 2019 para 2020, mas 

continua muito aquém da sua 

participação como economia

•A classificação é liderada pela 

Suíça, Suécia e EUA

•China (14ª posição)

WIPO (2020)



Diagnóstico do Sistema de CT&I brasileiro 

• Universidades são vistas como 

substitutas e não parceiras de 

pesquisa

• Empresas pouco expostas à 

competição mundial

• Pouco P&D empresarial e com 

nível de qualificação inadequado

• Alta carga tributária e burocracia 

existentes no país

• Dificuldades de acesso aos 

incentivos fiscais

• Incertezas do Marco Legal de 

CT&I

• Cultura empresarial de curto prazo
(VILHA E MASKIO, 2018)



Experiências em políticas de CT&I recentes

(política tecnológica e a perspectiva integrada com política industrial)

Innovation support in the 

enterprise sector: 

Industry and SMEs

(OCDE, 2019)

Bases das recentes 

políticas industriais e de 

inovação na Áustria, 

Alemanha, Dinamarca, 

EUA, Israel, Reino Unido, 

Suécia



Formular políticas de 

CT&I levando em 

consideração 

especificidades

econômicas, institucionais, 

industriais e científicas de 

cada país

Atenção à ênfase 

exagerada em 

mecanismos 

específicos (ex: 

patentes, publicações...), 

já que podem 

negligenciar outras vias

Fortalecer sinergias e 

evitar redundâncias e 

contradições potenciais 

das políticas

Apoiar mecanismos 

estratégicos de 

colaboração dos 

atores de CT&I

orientadas para o longo 

prazo

Monitorar e a avaliar 

políticas de CT&I 

(parte integrante de 

qualquer ciclo político)

Oferecer estabilidade e 

previsibilidade do 

apoio público à CT&I 

(prever uma margem de 

ajuste)

(OCDE, 2019)

Experiências em políticas de CT&I recentes

(política tecnológica e a perspectiva integrada com política industrial)



Alguns desafios a serem 

enfrentados

• Perda de volume de 

produção industrial

• Dificuldade de acesso 

a insumos e 

componentes 

• Perda de demanda das 

empresas 

• Entraves para as 

exportações

Questão de ordem: crise provocada pela pandemia

(BRESCIANI e VILHA, 2020)



Alguns desafios a serem 

enfrentados

O baixo dinamismo do 

PIB em 2018 e 2019 e o 

choque econômico 

provocado pela pandemia 

não tende a melhorar no 

Brasil

É líquido e certo (ao menos no curto e médio prazos)

(BRESCIANI e VILHA, 2020)



Alguns desafios a serem 

enfrentados

• Investimentos para as 

exportações combinados com 

nacionalização de alguns 

produtos

• Mitigação de incertezas –

monitoramento e 

prospecção devem compor 

agenda de políticas CT&I

• Investimentos em inovação 

insere-se no processo mais 

amplo investimentos da 

economia brasileira

• Fortalecimento de PMEs de 

alta tecnologia

Recomendações e estratégias de atuação para o futuro

(blend de política tecnológica e política industrial)

(MASKIO e VILHA, 2020)



Alguns desafios a serem 

enfrentados

• Ampliação de incentivos 

para empresas fazerem P&D

• Reforço do sistema 

científico

• Colaboração entre setores e 

atores (encadeamento de 

diversos campos 

tecnológicos)

• Compras governamentais, 

encomendas tecnológicas

• Regras tributárias 

favoráveis à inovação 

• Sistema eficaz de direitos de 

propriedade intelectual

Recomendações e estratégias de atuação para o futuro

(blend de política tecnológica e política industrial)

(MASKIO e VILHA, 2020)
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