
 
 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 
MESTRADO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO - PROFNIT 
 

 

 

 

 

 

FRANCISCO IBIAPINO LUZ 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL  

 

 

 

 

ILHÉUS – BAHIA 
2019



1 
 

FRANCISCO IBIAPINO LUZ 
 
 
 
 
 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada  ao Programa de 
Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e 
Transferência de Tecnologia para Inovação 
(PROFNIT), polo UESC, como requisito para 
obtenção do título de mestre em Propriedade 
Intelectual e Transferência de Tecnologia para 
Inovação. 
 
Áreas de concentração: Transferência de 
Tecnologia para Inovação 
 
Orientador: Prof. Dr. Alfredo Dib Abdul Nour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILHÉUS-BA 
2019



FRANCISCO IBIAPINO LUZ 
 
 
 
 

TRANSFERÊNCIA DE TECONOLOGIA PARA INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

  
 

          
L979           Luz, Francisco Ibiapino.    
                          Transferência de tecnologia para inovação e de-  
                   senvolvimento regional / Francisco Ibiapino Luz . –  
                   Ilhéus, BA: UESC, 2019.                    
                          82f. : il. 
                       
                         Orientador: Alfredo Dib Abdul Nour 
                         Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual  
                   de Santa Cruz. Programa de Pós-Graduação em          
                   Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnolo-      
                   gia para Inovação – (PROFNIT).                          
                         Inclui referências.  

 
1. Transferência de tecnologia. 2. Pólos de pes-        

                   quisa. 3. Tecnologia da informação. 4. Incentivos fis-   
                   cais. 5. Ambientes de desenvolvimento. 6. Inovação   
                   tecnológica. 7. Indústria de informática. I. Título.   
                                                                
                                                      CDD 338.926       
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus pela vida, por iluminar meus caminhos e me proporcionar forças e fé 

para perseverar por tudo na minha vida. 

A meu orientador, Prof. Dr. Alfredo Dib Abdul Nour,  por ter aceitado me 

orientar, estando sempre prontamente à disposição para ouvir e sugerir soluções para 

as diversas aflições que surgiram durante o estudo. Não fosse sua imensa boa 

vontade, profissionalismo  e extrema habilidade técnica, minha tarefa teria sido, 

infinitamente, mais dificultada. Então, a esse nobre  Professor, meus sinceros e 

especiais agradecimentos. Enfim, o Sr. fez diferença! 

 Aos nobres professores, Dr. João Pedro e Dr. Jorge Chiapetti, igualmente meus 

agradecimentos especiais por terem aceitado participar da Banca de avaliação, os 

quais contribuíram  imensamente para o sucesso desta empreitada, sugerindo 

inúmeras modificações por ocasião da Qualificação.  

 Aos professores, Dr. Ferlando e Dr. Gesil, também agradeço a disponibilidade 

que sempre demonstraram ter, não se furtando de discutir os assuntos estudados, 

ainda que suas rotinas estivessem sempre muito preenchidas com outros  desafios 

profissionais e pessoais. 

  A minha família, pela compreensão de aceitar minha ausência em face das 

aulas presenciais, assim como dos muitos momentos de estudo. 

A todos os  colegas e professores da  turma, pelos ensinamentos e trocas de 

experiências.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

TRANSFERÊNCIA DE TECONOLOGIA PARA INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

 
 

RESUMO 
 

 
A literatura demonstra que governos, empresas privadas e instituições de 

pesquisa com todos os conflitos de interesses, convergem na construção de projetos 
cooperativos que atendam às pretensões das partes envolvidas. Nesse aspecto, o 
estudo analisa duas vertentes: i) o Polo de Informática de Ilhéus, de 1995 a 2015, 
período anterior à aprovação da Lei nº 13.243, de 2016, que modificou a Lei nº 10.973, 
de 2004 (lei de inovação) e ii) a viabilidade de sua  interação com a ICT - UESC, assim 
como os estímulos a tal  cooperação advindos com o novo marco legal da inovação. 
A pesquisa objetiva construir subsídios à tomada de decisões dos atores envolvidos 
no referido processo local, a partir da compreensão dos avanços e retrocessos 
vivenciados pelo mencionado Polo, bem como  do conhecimento das  potencialidades 
atuais de desenvolvimento mediante interação entre a ICT-UESC e as empresas 
situadas no Aglomerado produtivo. Para tanto, foi realizada pesquisa exploratória 
calcada em aspectos qualitativos decorrentes do estudo bibliográfico de outras 
pesquisas já realizadas sobre referido Polo, assim como da pesquisa documental nas 
diversas fontes secundárias disponíveis ao público. Os dados secundários objeto do 
presente estudo foram obtidos por meio de acesso eletrônico a leis, documentos, 
periódicos e revistas disponibilizados na rede mundial de computadores. Os 
resultados mostram que é insuficiente somente  o incentivo fiscal na obtenção dos 
resultados esperados, pois há que se conjecturar ações tanto governamentais como 
dos empreendedores locais convergentes para o desenvolvimento que se pretende 
alcançar. Logo, além das políticas públicas, infere-se que supostas parcerias entre as 
instituições de ensino e as empresas do Arranjo poderiam refletir avanços nos 
ambientes de inovação, na transferência de tecnologia e no desenvolvimento regional. 
 

Palavras-chave: Transferência de Tecnologia. Polo de Informática. Incentivo 
fiscal. Ambientes de Inovação. Brasil. 
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TRANSFER OF TECHNOLOGY FOR INNOVATION AND REGIONAL 
DEVELOPMENT 

 
 

ABSTRACT 

 

The literature shows that governments, private companies and research 
institutions with all conflicts of interest, converge in the construction of cooperative 
projects that meet the pretensions of the parties involved. In this respect, the study 
examines two aspects: i) the Polo Ilheus Informatics, 1995-2015, the period before the 
approval of Law No. 13,243, 2016, which amended Law No. 10,973, 2004 (Innovation 
law) and ii) the feasibility of its interaction with ICT - UESC, as well as the stimuli to 
such cooperation resulting from the new legal framework of innovation. The research 
aims to build subsidies for decision making of the actors involved in that local process, 
from the understanding of the progress and setbacks experienced by said Polo, as well 
as knowledge of current development potential through interaction between ICT-UESC 
and companies located in the productive cluster. For that, an exploratory research 
based on qualitative aspects was carried out resulting from the bibliographic study of 
other researches already carried out on said Pole, as well as the documentary research 
in the various secondary sources available to the public. The secondary data object of 
the present study were obtained through electronic access to laws, documents, 
periodicals and magazines made available on the world wide computer network. The 
results show that it is not enough only the tax incentive in achieving the expected 
results because it is necessary to guess both governmental actions as the converged 
local entrepreneurs for development to be achieved. Soon, in addition to public policy, 
it is inferred that alleged partnerships between educational institutions and 
arrangement of businesses could reflect advances in innovation environments, 
technology transfer and regional development. 

 
Keywords: Technology Transfer. Information Technology. Fiscal incentive. 

Innovation Environments. Brazil. 
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CAPÍTULO 1 - APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

1.1  Introdução 

 

A legislação1 estabelece formatos distintos para a apresentação do trabalho de 

conclusão do presente mestrado, condicionando que o tema verse sobre atividades 

próprias do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)  e  de Ambientes Promotores da 

Inovação2. Ademais, as Normas Acadêmicas3, por um lado, impõem que a pesquisa 

deverá ter impacto no meio profissional e, por outro, facultam o aluno escolher uma 

das seguintes composições: (a) a tradicional dissertação; (b) a submissão de dois 

artigos em revista que possua, no mínimo, QUALIS-B1 na área de administração; ou 

(c) a submissão de um artigo em revista que possua, no mínimo, QUALIS-B1 na área 

de administração e a construção de um produto tecnológico. 

Nesse pressuposto, pretende-se atender referida diretriz curricular mediante a 

dissertação tradicional com o “plus” da submissão de 02 (dois) artigos científicos em 

revista que possua, no mínimo, QUALIS-B1 na área de Conhecimento Administração 

Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo. Por conseguinte, aludida 

produção científica pretende fomentar a construção de estímulos que possam 

impulsionar o desenvolvimento regional, especialmente com avanços no Polo de 

Informática de Ilhéus; doravante, também, denominado de Arranjo produtivo, 

Aglomerado e Polo. 

Nesse contexto, considerando que a realização da pesquisa científica começa 

com a problematização do tema, visando alcançar resposta para a pergunta que se 

quer responder (CASTRO; PITTA, 2006), vale pensar a respeito do incremento, por 

um lado, de políticas públicas no Arranjo Produtivo e, por outro, de interações, também 

denominada de ajuste, acordo de cooperação e relações e o Instituições Instituição 

Científica e Tecnológica (ICTs) com ênfase na Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC), objeto de estudo do segundo artigo, que serão consideradas aqui também 

como Centro de Pesquisa e Instituição. Portanto, o presente trabalho estará guiado 

por indagações acerca das principais intercorrências históricas presenciadas no 

Aglomerado produtivo, bem como sobre suas  potencialidades  de avanços atuais”. 

                                                           
1 Regimento Nacional, de 2017, art. 24, c/c a Portaria Normativa n° 17, de 2009, art. 7º, § 3º 
2 Decreto nº 9.283, 2018, art.  2º, inciso II 
3 Normas Acadêmicas Complementares ao Regimento Nacional, de 2017; 
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Assim considerado, inicialmente, será efetuado estudo reflexivo acerca do 

antecedente histórico de mencionado Aglomerado Industrial frente o arcabouço 

jurídico que tratou da pesquisa tecnológica, científica e inovação vigente até o ano de 

aprovação da  Emenda Constitucional nº 85, de 2015 – EC nº 85/2015 (primeiro 

artigo). Na sequência, haverá estudo acerca das  potencialidades locais atuais, aí se 

incluindo, além da inovação legislativa, os incentivos fiscais e os programas de 

fomento à pesquisa e inovação (segundo artigo). 

  No primeiro artigo, intitulado “POLO DE INFORMÁTICA DE ILHÉUS:  

avanços e retrocessos vivenciados até a Emenda Constitucional nº 85, de 2015”, 

é analisado o histórico do Arranjo Produtivo no período compreendido entre sua 

criação e a aprovação da supracitada alteração constitucional. No segundo artigo, de 

título “ACORDOS DE COOPERAÇÃO ICT-UESC E EMPRESAS:  potencialidades 

de desenvolvimento”, reportado Aglomerado será estudado sob duas perspectivas 

distintas, mas complementares, quais sejam: (a) Lei nº 13.243, de 20164, que 

modificou a legislação sobre pesquisa e inovação; e (b) os estímulos à pesquisa e 

inovação por meio do fomento e dos incentivos fiscais. 

Vale consignar que o NIT tem atribuição de gerir a política institucional de 

inovação, assim como os Ambientes Promotores da Inovação propiciam o 

empreendedorismo baseado no conhecimento e articulação entre empresas e ICT’s. 

Por conseguinte, a concepção de pesquisa estruturada neste projeto atende, 

plenamente, a diretriz curricular imposta pelo Regimento Nacional e suas Normas 

Acadêmicas complementares referentes ao  Trabalho de Conclusão deste mestrado. 

Afinal, tratam-se de artigos aderentes às tarefas do NIT e do Ambiente Promotor da 

Inovação. 

A propósito, considerando que mencionados artigos se complementam, assim 

como o fato desta pesquisa ter potencial de, via Polo de Informática de Ilhéus,  refletir 

positivamente no desenvolvimento Regional,  entendeu-se pertinente tais produções 

científicas serem publicadas em um mesmo periódico, a Revista Brasileira de Gestão 

e Desenvolvimento Regional, ISSN 1809-239X. Com efeito, dito veículo se encaixa 

plenamente no Programa Profnit, já que, além de ter Qualis B1 na área de 

                                                           
4 Denominada novo marco legal da inovação. 
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Administração, foca o mestrado profissional em Desenvolvimento Regional da 

Universidade de Taubaté, SP5.  

 

1.2  Os objetivos 

  

O objetivo geral é analisar possibilidades que tenham potencial de incrementar 

o desenvolvimento Regional, a partir de estímulos à inovação e transferência de 

tecnologia mediante interação ICT-UESC e empresas localizadas no  Polo de 

Informática de Ilhéus, BA. 

Os objetivos específicos são: (a) compreender o antecedente histórico do 

mencionado Polo, detectando eventual correlação entre a aprovação da Lei nº 10.973, 

de 2004, e o cenário vivenciado pelo reportado Arranjo Produtivo até a EC/85, de 2015 

(primeiro artigo); (b) esquematizar as potencialidades  de desenvolvimento mediante 

interação entre a ICT-UESC e as empresas situadas no Aglomerado produtivo 

(segundo artigo). 

 

1.3. Justificativa 

 

A pesquisa contribui com o progresso científico, o qual proporciona evolução 

da sabedoria em todas as  áreas  do  conhecimento, a partir do avanço nos limites já 

conhecidos  da  ciência  (CAMPOS;  SANTOS;  SANTOS,  2009). No caso, segundo 

Bortolozzi,  Caldeira e Meglhioratti (2005), trata-se de atividade  dinâmica, influenciada 

pelos valores sociais da  época. Isso possibilita os avanços necessários ao 

atendimento das novas demandas do mercado, tal como exemplificam, Rita (et al. 

2016), Rocha e Vieira (2016) do que vem ocorrendo com o município mineiro de Santa 

Rita do Sapucaí, destacado por sua capacidade inovativa e seu potencial de 

crescimento  

A propósito, a universidade é estimuladora das relações entre ciência e 

tecnologia, tendo razoável dose de responsabilidade sobre a produção do trabalho 

científico e tecnológico presente em seus cursos de pós-graduação (CARDOSO; 

LEMES; SOUZA, 2009).  Assim considerado, de modo geral, fica evidente a relevante 

importância social advinda a partir da pesquisa realizada no trabalho de conclusão de 

                                                           
5 www.rbgdr.net 
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curso do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia para Inovação (PROFNIT).  

A presente investigação envolve possibilidades com potencial de alavancar o 

desenvolvimento Regional mediante estímulo ao incremento de transferência de 

tecnologia e inovação, por meio de interação entre a ICT – UESC e as empresas do 

Polo de Informática de Ilhéus. Mais especificamente, o estudo visa construir bases 

científicas tanto referentes à implementação de políticas públicas (primeiro artigo) 

como atinentes à construção das interações propriamente (segundo artigo). 

No primeiro artigo, a compreensão da dinâmica de citado Arranjo Produtivo, 

fruto de reflexão acerca dos avanços e retrocessos verificados no período 

compreendido entre seu surgimento e a vigência da EC/85, de 2015, tem o propósito 

de traduzir subsídios para decisões por parte dos atores envolvidos no referido 

processo local. Logo, fato relevante para as partes, já que envolvem bens públicos 

disputados de um lado e recursos privados extremamente escassos do outro. 

No segundo artigo, o mapeamento sistemático da legislação que trata do 

assunto, aí incluídos os incentivos fiscais, assim como das instituições de fomento e 

respectivos programas, juntamente com os laboratórios da já citada ICT com potencial 

de uso por parte das entidades privadas do Arranjo produtivo especificado, almejam 

o fortalecimento organizacional destas (empresas) e a otimização dos recursos 

daquela (ICT-UESC). Portanto, tratando-se de decisões que envolvem projetos 

onerosos, demorados e de resultados imprevisíveis, as informações catalogadas no 

manuscrito podem se despontar relevantes para a tomada de decisão pelas partes. 

Adite-se que, em 18 de março de 2018,  avaliou-se o estado da arte do objeto  

da   pesquisa,   mediante   levantamento bibliométrico na base de dados do Portal de 

Periódicos CAPES/MEC. Na prospecção, focou-se os artigos produzidos em língua 

portuguesa, cujos resultados variaram  a partir da combinação de termos e 

expressões  com  os operadores boleanos “OR” e  “AND”. Assim sendo, conforme 

tabela abaixo, foram usados os seguintes termos e expressões: (a) 

Compartilhamento; (b) Empresa (c) ICT; (d) Relacionamento;  (e) Lei nº 13.243; (f) Lei 

nº 10.973; (g) Permissão de uso; (h) Declínio do Polo de Informática de Ilhéus;  (i) 

Polo de Informática de Ilhéus; e (j) Inovação: 
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Quadro 01 – Resultados de buscas realizadas no Portal de Periódicos CAPES/MEC. 

Termos e expressões Resultados 
Relação com o tema 

Integral Parcial 

01. “ICT” AND “compartilhamento” 122 0 1 

02. “relacionamento” AND “empresa” AND “ICT” 91 0 0 

03. “empresa” AND “ICT” AND “compartilhamento” 80 0 0 

04. “lei nº 13.243” OR “lei nº 10.973” 14 0 0 

05. “compartilhamento e permissão de uso” 0 0 0 

06. “declínio do polo de informática de ilhéus” 0 0 0 

07. “polo de informática de ilhéus” AND “ICT” 0 0 0 

08. “polo de informática de ilhéus” AND “inovação” 0 0 0 

TOTAL - 0 0 

Fonte: CAPES, 2018. 

 

Na sequência, foi efetuada a leitura dos resumos atinentes aos 111 (cento e 

onze) primeiros resultados encontrados distribuídos nos respectivos “Termos e 

expressões”, a fim  de se conhecer as abordagens já existentes relacionadas ao tema. 

Para tanto, foi considerada a proporcionalidade estabelecida entre as quantidades dos 

respectivos itens e o total de artigos encontrados, exceto quanto ao item 04, que teve 

todos os resumos lidos. Dessa forma, apurou-se o seguinte extrato de leitura: (a) do 

item 01 (40% do total): os primeiros 49 resumos; (b) do item 02 (30% do total): os 

primeiros 27 resumos; (c) do item 03 (26% do total): os primeiros 21 resumos; e  (d) 

do item 04 (5% do total): todos os 14 resumos. 

Na população pesquisada, há bastantes estudos bibliográficos e documentais 

sobre o arranjo, embora não relacionados ao tema proposto. No caso, em contexto 

temporal antigo (ano de 2006), foi encontrado apenas um artigo que tratou, 

parcialmente, da problemática que se almeja propor solução no primeiro artigo. Nele, 

o pesquisador pretendeu caracterizar o Polo enquanto aglomeração, avaliando os 

fatores da competitividade e os reflexos das relações estabelecidas na época 

(JÚNIOR; SANTOS, 2006). Portanto, trata-se de pesquisa sobre temáticas (artigos 

um e dois) carentes de avanços científicos, o que, por si só, já justificaria a coleta de 

dados e o estudo proposto.  

Nessa seara, dada a capacidade exponencial de divulgação proporcionada 

pela metodologia escolhida, parte significativa das empresas e ICTs brasileiros 

poderão conhecer os subsídios socializados. Isto tem o potencial de proporcionar 

significativa redução da lacuna materializada pela carência, no mercado, de material 
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onde os principais aspectos atinentes à  implementação de políticas públicas e à 

interação ICT – empresa estejam organizados e mapeados em blocos de informação. 

Por conseguinte, o objeto desta pesquisa é por demais relevante para o 

desenvolvimento Regional, na medida em que seus produtos finais -  os dois artigos 

científicos – revelarão as potenciais viabilidades de interação ICT – UESC e empresa 

do Polo de Informática de Ilhéus. Logo, fica improvável se cogitar não haver potencial 

contribuição para o incremento da transferência de tecnologia e inovação, mediante 

interação entre dito aglomerado e a Academia (UESC).  

Do exposto, considerando-se a dimensão da presente proposta de 

transferência de tecnologia, associada ao fato de que aludido experimento local 

poderá servir de parâmetro para suposta replicação nacional, é  inegável  a 

contribuição patrocinada por tais frutos  para a  Região,  refletindo-se  por todo o 

Território Nacional. 
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CAPÍTULO 2  

 

POLO DE INFORMÁTICA DE ILHÉUS: avanços e retrocessos vivenciados 

até a Emenda Constitucional nº 85, de 2015 

 

RESUMO 

 
O artigo analisa o Polo de Informática de Ilhéus, de 1995 a 2015, período 

anterior à aprovação da Lei nº 13.243, de 2016, que modificou a Lei nº 10.973, de 
2004 (lei de inovação). Este estudo tem como objetivo construir subsídios que 
pudessem ser úteis à tomada de decisões dos atores envolvidos no referido processo 
local, a partir da compreensão dos avanços e retrocessos vivenciados pelo 
mencionado Polo no recorte temporal considerado. Para tanto, foi realizada pesquisa 
exploratória calcada em aspectos qualitativos decorrentes do estudo bibliográfico de 
outras pesquisas já sobre ele realizadas, assim como da pesquisa documental nas 
diversas fontes secundárias disponíveis ao público. Os dados secundários objeto do 
presente estudo foram obtidos por meio de acesso eletrônico a leis, documentos, 
periódicos e revistas disponibilizados na rede mundial de computadores. Os 
resultados mostram que não basta o incentivo fiscal em si, pois há que se ter ações 
tanto governamentais como dos empreendedores locais convergentes para o 
desenvolvimento que se pretende alcançar. Logo, além das políticas públicas, infere-
se que supostas parcerias entre as instituições de ensino e as empresas do Arranjo 
poderiam refletir avanços do desenvolvimento Regional. 
 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Polo de Informática. Ambientes de 
Inovação. Brasil.  
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ILHÉUS COMPUTER POLICY: advances and setbacks experienced until 
Constitutional Amendment No. 85, 2015 

 
 

ABSTRACT 
 
 

The article analyzes the Information Technology Center of Ilhéus from 1995 to 
2015, a period prior to the approval of Law 13,243, of 2016, which modified Law 10,973 
of 2004 (innovation law). The objective of this study is to construct subsidies that could 
be useful to the decision-making of the actors involved in the local process, based on 
the understanding of the advances and setbacks experienced by the said Pole in the 
temporal cut in question. For that, an exploratory research based on qualitative aspects 
was carried out resulting from the bibliographic study of other researches already done 
on it, as well as the documentary research in the various secondary sources available 
to the public. The secondary data object of the present study were obtained through 
electronic access to laws, documents, periodicals and magazines made available on 
the world wide computer network. The results show that the fiscal incentive itself is not 
enough, since both government actions and local convergent entrepreneurs must be 
taken into account for the development to be achieved. Thus, in addition to public 
policies, it is inferred that supposed partnerships between educational institutions and 
the Arrangement companies could reflect advances in Regional development 

 
 
Keywords: Public Policy. Information Technology Pole. Innovation 

Environments. Constitutional Amendment No. 85, 2015. Brazil. 
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2.1  INTRODUÇÃO 

  

O presente estudo retrata o antecedente histórico do Polo de Informática de 

Ilhéus no período compreendido entre sua criação, em 1995, e o ano de aprovação 

da Emenda Constitucional nº 85, de 2015, abordagem relevante para o 

desenvolvimento Regional, já que reflete nas políticas públicas até então 

implementadas, como também na Lei nº 10.973, de 2004 (lei de inovação), 

substancialmente modificada posteriormente pela Lei nº 13.243, de 2016. Nesse 

contexto, os avanços e retrocessos vivenciados pelo mencionado Polo no recorte 

temporal considerado foram avaliados sob a perspectiva da legislação vigente, bem 

como do cenário social vivenciado.  

Assim considerado, a pesquisa foi guiada por indagações acerca de 

determinadas intercorrências históricas presenciadas no mencionado Polo,   

buscando se  encontrar  respostas para as aflições suscitadas. Afinal, conforme se 

verá adiante, além do incentivo fiscal lhe direcionado especificamente, assim como 

das prerrogativas propriamente aplicáveis à pesquisa e inovação vista na aludida Lei 

de inovação,  parece que o seu desenvolvimento não vem respondendo a tais 

estímulos. 

Nesse pressuposto, o estudo reflexivo das intercorrências observadas, bem 

como o arcabouço jurídico que tratou da pesquisa tecnológica, científica e inovação 

vigente no período delimitado possibilitaram a compreensão de sua real dinâmica, 

sinalizando não ter existido correlação direta entre o incremento dos incentivos (fiscais 

e privilégios legais) e a alavancagem do desenvolvimento almejado pela sociedade. 

Assim considerado, a compreensão advinda com o presente estudo possibilitou 

a construção de fundamentos com potencial de estimular o desenvolvimento Regional, 

mediante subsídios úteis à tomada de decisões por parte dos atores envolvidos no 

referido processo local, a partir dos avanços e retrocessos lá vivenciados. Logo, fato 

relevante para as partes, já que envolvem bens públicos disputados de um lado e 

recursos privados extremamente escassos do outro. 

Por oportuno, é cabível se transcrever ideia de Judice, Lopes e Muylde (2011, 

p. 4) sobre a tomada de decisão, segundo eles devendo ser “rápida, compreensiva a 

toda a organização, economicamente viável, reversível em caso de insucesso e 

embasada em fatos e dados”. Nessa compreensão precisamente no aspecto do 

embasamento mencionado, a disponibilização das informações sinaliza expressiva 
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contribuição para os operadores de políticas públicas e partes interessadas no ajuste 

de colaboração ICT – empresa. 

Também pertinente, o resultado desta pesquisa poderá auxiliar os 

administradores das ICTs públicas na instituição de suas políticas públicas, como 

também no estabelecimento das diretrizes e objetivos que nortearão o 

compartilhamento e uso de seus recursos por terceiros. Assistência relevantíssima, 

pois se tratam de obrigações legais que, não cumpridas na forma estabelecida, 

poderão implicar consequências desagradáveis para os gestores públicos 

eventualmente responsabilizados.   

A propósito, em 18 de março de 2018, avaliou-se o estado da arte do objeto da 

pesquisa, mediante  levantamento bibliométrico na base de dados do Portal de 

Periódicos CAPES/MEC. Na oportunidade, ficou constatado não existir pesquisa 

tratando da problemática que se almeja propor solução neste artigo, exceto quanto a 

um estudo, que abordou o tema parcialmente. Nele, o pesquisador quis caracterizar o 

Polo enquanto aglomeração, avaliando os fatores da competitividade e os reflexos 

das relações estabelecidas na época (JÚNIOR; SANTOS, 2006). Portanto, tratou-se 

de análise sobre temática carente de avanço científico, o que, por si só, já justificaria 

o estudo realizado. 

Do exposto, considerando a dimensão proposta – construção de subsídios úteis 

à tomada de decisões por parte dos atores locais -, associada ao fato de que aludido 

experimento poderá servir de parâmetro para suposta replicação nacional, parece   

inegável  a contribuição patrocinada por tais frutos  para a  Região,  o que poderá se 

refletir  por todo o Território Nacional. 

 

2.2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

A construção teórica que respalda esta pesquisa converge para as publicações 

já existentes sobre assuntos conexos com o seu propósito, cuja evolução temática 

fluirá na exata cronologia disposta na sequência: (a) O antecedente histórico  do Polo 

de Informática de Ilhéus, considerado espécie de agrupamento industrial, pois a 

análise a ele se  refere; (b) A relevância das políticas públicas aplicadas, porque as 

ações dos órgãos governamentais presentes  têm o viés de estimular o crescimento 

industrial e o desenvolvimento social; e (c) Os aspectos relevantes da Lei nº 10.973, 
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de 20046, que pretendeu estimular a inovação e a pesquisa científico-tecnológica no 

ambiente produtivo. 

 

2.2.1  O antecedente histórico do Polo de Informática de Ilhéus   

 

Na década de 1890, o cacau foi o principal produto exportado pelo estado da 

Bahia, elevando o Brasil à categoria de seu segundo exportador mundial. Com efeito, 

essa prosperidade fez surgir grande riqueza na região Sul Baiana, a qual  permaneceu 

se  deleitando com referida bonança até o final de 1980, quando o, até então, principal 

produto exportado pelo Estado foi fortemente perdendo o seu protagonismo. É que, a 

partir dali, a queda  de produtividade, em face do surgimento de uma praga conhecida 

por “vassoura de bruxa”7, assim como o baixo preço   alcançado   pelo   produto  no  

mercado  mundial, decorrente  da  entrada  de concorrentes, iniciaram o declínio 

econômico regional (COSTA, 2008; MAHONY, 2007). 

Buscando superar a crise instalada, o governo baiano usou sua autonomia 

fiscal para atrair investimentos baseados em incentivos e benefícios fiscais, quando 

editou o Decreto n° 4.216, de 19 de junho de 1995, dando surgimento ao “Programa 

estadual de incentivo às indústrias de informática, eletrônica e telecomunicações”, 

denominado “Polo  de  Informática de Ilhéus” (COMIN; FREIRE,  2009). Todavia, 

acrescentam os autores, seu grande atrativo era a isenção de impostos, pois as 

melhorias estruturais e de logística, ainda que prometidas, continuaram deficientes. 

Inicialmente, surgiram aumentos do emprego e da renda, embora tencionados 

pela carência de estímulos tanto estruturais como referentes à especialização da mão-

de-obra (MELLO; OLIVEIRA; SILVA, 2013). Em verdade, a ascensão verificada 

decorreu, fortemente, de política do governo federal que promoveu aumento da 

demanda por novos equipamentos, por um lado, barateando o computador para o 

consumidor de baixa renda mediante isenção de impostos; por outro, adquirindo 

equipamentos para a burocracia federal e escolas públicas (COMIN; FREIRE, 2008). 

No entanto, a partir de 2008, observa-se sinalização  de  que  referido  Polo 

entrou em  declínio, resultado da convergência entre a crise mundial iniciada à época 

– o funcionamento das empresas instaladas dependiam da  importação de peças – 

                                                           
6 Lei de inovação (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm). 
7 Doença causada pelo fungo Crinipellis perniciosa (http://www.ceplac.gov.br/radar/cacau.htm). 
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com a  falta de investimento governamental em políticas públicas apropriadas (NOIA, 

2014). Mais precisamente, segundo matéria publicada no jornal “Correio24horas”8, 

“mais     de  vinte  empresas   deixam   de   se   instalar   a   cada  ano,  por  precariedade  

da infraestrutura e logística local”. Ainda no mesmo sentido, argumento perfilhado se 

viu na revista B+9, a seguir resumido: “Polo de Informática de Ilhéus corre risco de 

acabar por falta de infraestrutura e logística”.  

 

2.2.2  A relevância das políticas públicas nos arranjos produtivos locais - 

APL 

 

As políticas públicas exprimem ações voluntárias de instituição governamental 

agindo em questão de interesse público, cujos atores (econômicos, políticos e sociais) 

interessados, quando presentes nos arranjos produtivos locais, potencializam 

referidos estímulos. Por isso, tais espaços representam relevante instrumental 

disponível aos governos para a implementação de ações que pretendam atrair novos 

empreendimentos, tornando-os ótimas possibilidades de localização industrial 

(CARIO; NICOLAU, 2012; FINATT, 2014; JUNIOR, 2012; WEISZ, 2016). 

Vale considerar que a instalação de aludida organização industrial desperta 

atração de empreendimentos com atividades diversas, o que desencadeia demanda 

pela absorção de progresso tecnológico, fortalecendo a ascensão do aglomerado. 

Contudo, a descontinuidade da política, assim como a desarticulação e 

descoordenação na implementação das ações de estímulo entre o governo federal, 

estadual e municipal são problemas que emperram os arranjos produtivos (LOPES et 

al., 2013; KUBOTA; MAYER; OLIVEIRA, 2013). 

Do exposto, infere-se que as ações dos órgãos governamentais, por um lado,  

têm o viés de incentivar o crescimento industrial e desenvolvimento social, quando 

estimulam a inovação e o empreendedorismo; mas por outro, podem  refletir 

empecilhos para o ambiente de negócios (ACOSTA et al., 2012).  Nesse aspecto, 

Chagas (2018)  exalta  o  Decreto  nº nº 9.283,  de 2018, ao  reconhecer  tratamento  

                                                           
8 Afirmação do presidente da Associação das Indústrias de Eletroeletrônicos, Telecomunicações e   

Informática do Polo de Ilhéus em 24/11/2012; 
9 Manifestação da colunista Lívia Cabral em 23/04/2015. 
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peculiar dado pela administração pública às empresas de inovação tecnológicas, 

caracterizado pela dispensa de várias exigências documentais e cadastrais comuns 

aos demais empreendimentos. 

Ressalta-se que é notório o reconhecimento de que a tecnologia é um dos 

fatores de contribuição para o crescimento econômico, o que  tem provocado os 

países a incorporarem essa  variável em suas políticas públicas (BARROS; CLARO; 

CHADDAD, 2009). Nesse aspecto, vale transcrever registro do Manual de Oslo 

(OCDE, 1997, p. 158, traduzido pela FINEP), que traz entendimento correlato: 

Em países em desenvolvimento, a principal razão para a condução de 
pesquisas sobre inovação é informar a concepção das políticas públicas e a 
formulação das estratégias de negócios, com o principal foco na geração, 
difusão, apropriação e uso dos novos conhecimentos nas empresas. 

Nesse aspecto, é de se notar grande estreitamento entre a Lei de inovação 

brasileira (Lei nº 10.973, de 2004) e a sinalização supracitada, pois o direcionamento 

apontado mira a transferência de tecnologia por meio da extensão universitária 

aplicada nas empresas privadas. Quanto a isso, segundo Etzkowitz e zhou (2017), 

além do ensino e pesquisa tradicionais, a universidade está passando a ter papel 

relevante na geração de novas empresas e indústrias, tornando-se fonte de 

empreendedorismo. 

 

2.2.3  Os estímulos à pesquisa e inovação na Lei nº 10.973, de 2004 

 

Referido ordenamento legal pretendeu estimular a inovação e a pesquisa 

científico-tecnológica no ambiente produtivo, tendo por premissa o princípio da 

cooperação e interação entre o público e o privado. Nesse pressuposto, até o ano de 

2015, seus principais aspectos estavam  nos sete capítulos a seguir: (a) Disposições 

preliminares – Capítulo I;  (b) Do estímulo à construção de ambientes especializados 

e cooperativos de inovação – Capítulo II;  (c) Do estímulo à  participação das ICT’s  

no processo de inovação – Capítulo III; (d) Do estímulo à inovação nas empresas – 

Capítulo IV; (e) Do estímulo ao inventor independente – Capítulo V; (f) Dos fundos de 

investimento – Capítulo VI; e (g) disposições finais – Capítulo VII. 

Assim entendido, inicialmente ela traz definições relevantes ao objetivo que se 

propõe, que é o estímulo à pesquisa e inovação, tais como: agência de fomento, 

criação, criador, inovação, instituição científica e tecnológica (ICT), núcleo de 
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inovação tecnológica (NIT), instituição de apoio, pesquisador público e inventor 

independente (Capítulo I - art. 2º, incisos I a IX). 

Em seguida, vêm os estímulos à construção de ambientes especializados e 

cooperativos de inovação, abrangendo a constituição de alianças estratégicas para 

desenvolvimento de projetos cooperativos voltados para a pesquisa (Capítulo II - arts. 

3º ao 5º). Da mesma forma, a participação das ICT’s no processo de inovação 

mediante a celebração de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento 

para outorga do direito de uso ou exploração de criação também é objeto de estímulo 

(Capítulo III - arts. 6º, 8º, 10, 11 e 16). 

Ainda na ordem, vêm os estímulos à inovação nas empresas (Capítulo IV – art. 

19) e ao inventor independente (Capítulo V – art. 22). Nos primeiros, a União, ICT’s e 

agências de fomento deverão incentivar o desenvolvimento de produtos e processos 

inovadores. Nos últimos, é facultado ao inventor que comprove depósito de pedido de 

patente solicitar sua criação por ICT com vistas a futuro desenvolvimento do produto 

pelo setor produtivo. 

Por fim, de um lado, fica autorizada a instituição de fundos de investimentos em 

empresa que tenha por atividade principal a inovação, cujas normas gerais de 

funcionamento serão adotas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM (Capítulo 

VI – art. 23). De outro, referido Ato Legal dispõe que as ICT’s que contemplem o 

ensino entre suas atividades principais deverão articular as disposições aqui previstas 

com a formação de seus recursos humanos (Capítulo VII – art. 26). 

 

2.3  METODOLOGIA 

 

A construção de estratégia metodológica visando alcançar os objetivos 

propostos nesta pesquisa levou em consideração a lição de Oliveira (2011, p. 7), 

segundo a qual a metodologia “literalmente refere-se ao estudo sistemático e lógico 

dos métodos empregados nas ciências, seus fundamentos, sua validade e sua relação 

com as teorias científicas”. Some-se, ainda, que o método adequado, além de 

operacionalmente exequível, é capaz de oferecer elementos teóricos para a 

construção e análise dos dados (RITA et al. 2016). 

Nessa seara, o presente percurso metodológico foi embasado nas 

classificações que Prodanov e Freitas (2013) dão ao método científico e à pesquisa 

em si. No que dizem, o primeiro (método) considera duas acepções, quais sejam: as 
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bases lógicas - caracterizadas por abstração mental visando norma genérica aplicável 

- e os meios técnicos, aí consideradas as etapas específicas da investigação. Já a 

segunda (pesquisa) leva em conta, além da forma de abordagem do problema, os 

objetivos almejados e os procedimentos necessários à obtenção dos dados. 

 

2.3.1  A Classificação dos métodos e da pesquisa usados 

 

Na linha de Mikosz (2017), a presente investigação adotou o método histórico 

ao investigar fatos pretéritos que refletem no futuro, e monográfico, já que o caso 

estudado tem potencial de aproveitamento  em  outros arranjos produtivos. Noutra 

vertente, quanto aos objetivos, aludido trabalho se classificou como exploratório, ao 

expor as intercorrências  do Polo, mediante procedimentos bibliográfico (análise de 

livros, artigos, dissertações e teses) e documental (consulta de documentos sem 

tratamento científico).  

 

2.3.2  A coleta de dados 

 

Ocorreu pesquisa documental e bibliográfica nas  fontes secundárias abertas 

ao público na internet, tais como no Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos, 

Eletroeletrônicos, Computadores,  Informática e Similares de Ilhéus e Itabuna 

(SINEC)10, na Associação das Indústrias de Eletroeletrônicos, Telecomunicações e 

Informática do Polo de Ilhéus (ASSIPI)11 e dos  dados estatísticos disponíveis nos 

diversos órgãos públicos, artigos científicos, relatórios e legislação afim.  

Nessa configuração, as tabelas, fontes de dados usadas para a elaboração dos 

gráficos, foram construídas a partir de informações coletados nos seguintes 

repositórios: a) da variação no emprego formal, junto ao Ministério do Trabalho e 

Emprego (RAIS/ CAGED) e Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 

Bahia (SEI); b) da arrecadação da Previdência Social, no Ministério da Economia 

(Secretaria de Previdência Social); c) do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

disponível no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e Fundação João 

Pinheiro – FJP; d) Produto Interno Bruto  (PIB municipal bruto e per capita), assim 

                                                           
10 http://www.sinec.org.br/ 
11 http://fieb.org.br/Noticia/814/criada-a-associacao-das-industrias-do-polo-de-informatica-de-
ilheus.aspx 

http://www.sinec.org.br/
http://fieb.org.br/Noticia/814/criada-a-associacao-das-industrias-do-polo-de-informatica-de-ilheus.aspx
http://fieb.org.br/Noticia/814/criada-a-associacao-das-industrias-do-polo-de-informatica-de-ilheus.aspx
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como a composição representada pelos impostos (PIB impostos bruto e per capita); 

pelo setor industrial (PIB indústria bruto e per capita) e pelo setor  agropecuário (PIB 

agropecuária bruto e per capita), no Instituto Brasileiro de Economia e Estatística 

(IBGE) e Ministério da Saúde (DATASUS).  

Por oportuno, vale justificar que tais indicadores são  relevantes para a presente 

proposta de estudo, na medida em que sinalizam avanços e retrocessos 

socioeconômicos ocorridos na região geográfica delimitada. Assim considerado, é 

razoável pensar na variação do emprego formal (empregos no período – desempregos 

no período = saldo do período), assim como no desempenho da  arrecadação da 

Previdência Social, já que refletem, diretamente, o cenário econômico  e social 

estabelecido na amostra considerada. Ainda no mesmo sentido, referido panorama 

estabelecido influencia a quantificação do Produto Interno Bruto  (PIB) e do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), embora não definitivos em si, porque presentes 

outras variáveis, mas pertinentes perante o objeto que se pretendeu estudar. 

 

2.4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A localização das empresas é influenciada pelas disponibilidades oferecidas 

nos diversos mercados, razão pela qual estímulos econômico-tecnológicos 

disponíveis terminam se traduzindo em oportunidades de negócio. Nesse aspecto, os 

arranjos produtivos surgem vinculados ao avanço tecnológico, implicando novos 

modelos de inter-relacionamentos entre as empresas instaladas  e o ambiente 

externo, o que modifica  a organização do setor produtivo (BARRETO; GUZMAN; 

SANTOS, 2016; JUDICE; LOPES; MUYLDER, 2011; PAULA; SANTOS, 2012). 

A trajetória dessas aglomerações reflete o crescimento individual das 

empresas, assim como a relevância das instituições que geram conhecimento e novas 

tecnologias. Por isso, o compartilhamento de esforços na execução de projetos em 

parceria resulta ganho de escala nos resultados. Daí, ser relevante a presença do 

poder público e suas políticas de estímulo, como também o é  a existência de 

universidades e institutos de pesquisa  naquelas  localidades que aspiram atrair tal 

modelo de produção industrial (ARAÚJO; SANTOS, 2008; BOTELHO; CARRIJO; 

OLIVERIA, 2013; FIGUEIREDO; PEREIRA; TRINDADE, 2017). 
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Na linha do que está posto, visando restabelecer o cenário vigente no auge da 

lavoura cacaueira, o governo baiano criou o Polo de Informática de Ilhéus em 1995, 

estimulando a instalação de empresas por meio da concessão de incentivos fiscais e  

promessa de melhorias estruturais. Ocorre que somente houve cumprimento de 

parcela dessa política pública prometida, e ainda de  forma bastante precária. Com 

isso, o razoável interesse despertado inicialmente nos empreendedores foi sendo 

superado pela decepção decorrente da falta de oferecimento da estrutura prometida 

(COSTA, 2008; COMIN; FREIRE, 2009; MAHONY, 2007). 

O contexto precedente associado a reflexos da economia brasileira e mundial 

resultaram períodos instáveis no arranjo local, alternando ascensão com estagnação 

e declínio. É que, no começo, apareceram vários empreendimentos interessados nos 

incentivos fiscais ofertados, ainda que a infraestrutura  continuasse carente. Na 

sequência, a economia setorial teve aquecimento razoável, motivado pela política 

econômica do governo federal, que estimulou a demanda do mercado pelos 

microcomputadores fabricados no Polo (DUNCE, 2012; FIGUEIREDO; PEREIRA; 

TRINDADE, 2017; JÚNIOR; SANTOS, 2006;). 

Nessa perspectiva, a produção industrial foi bastante ampliada, proporcionando   

aumentos do emprego e da renda, ainda que ausente solução efetiva para os 

problemas estruturais. No entanto, a crise internacional refletida no câmbio, assim 

como o surgimento de outras localidades concorrendo com estímulos mais eficazes, 

iniciaram a estagnação e o posterior declínio de tal arranjo produtivo (COMIN; 

FREIRE, 2008; MELLO; OLIVEIRA; SILVA, 2013; NOIA, 2014). 

Do exposto, ressalta-se que houve fragilidades estruturais relevantes, as quais 

contribuíram para o resultado vivenciado no mencionado Polo, na medida em que os 

incentivos fiscais por si sós não foram capazes de suprir a carência logística revelada 

pela precariedade da estrutura física oferecida. Ademais, conforme Santos (2005), a 

localização e a forma de acesso ao mercado consumidor dos produtos eletrônicos, 

assim como o afastamento dos fornecedores especializados, traduziram-se em 

empecilhos relevantes ao atingimento do desenvolvimento esperado. 

No tocante à análise dos estímulos advindos com a edição da Lei de Inovação 

(Lei nº 10.973, de 2004), conforme se registrou na metodologia,  vale considerar os 

gráficos sequenciados, que têm por bases de dados as tabelas construídas a partir 

das informações coletadas em diversos órgãos governamentais, a exemplo da 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), do Instituto 
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Brasileiro Geografia e Estatística (IBGE),  do Ministério da Saúde (DATASUS), do 

Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS/ CAGED), Ministério da Economia 

(Secretaria de Previdência Social) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 

e Fundação João Pinheiro - FJP.  

Por oportuno, considerando que o município de Itabuna está localizado no 

mesmo eixo Regional, não tem Polo de informática, mas possui índices sociais 

relativamente semelhantes ao de Ilhéus, é razoável utilizá-lo como parâmetro de 

comparação. Afinal, além do fato de se localizarem na mesma microrregião (Região 

Cacaueira), tratam-se de duas cidades dotadas de indicadores sociais e econômicos 

muito aproximados. Logo, o primeiro (Itabuna) servirá de parâmetro para o estudo do 

segundo (Ilhéus). 

A propósito, no ano de 2010, a população em idade ativa de Ilhéus era 155.072 

habitantes, enquanto a de Itabuna somava 175.027. Desse universo, conforme quadro 

abaixo (mercado de trabalho formal), as populações economicamente ativas eram 

87.718 e 98.549 habitantes das primeira e segunda respectivamente. Ademais, em 

cenário mais elástico, as populações de Ilhéus e Itabuna no ano de 2010 somavam 

184.236 e 204.667 habitantes respectivamente.  

Quadro 2 – Mercado de trabalho formal 

Atividade Municípios 
Estoque de emprego formal Renda média formal (R$) 

2010 2014 2010 2014 

Indústria 
Ilhéus 3.846 3.719 1.054,00 1.595,50 

Itabuna 5.308 5.126 870,00 1.266,10 

Serviço 
Ilhéus 10.701 12.621 1.339,10 1.955,20 

Itabuna 13.909 15.795 1.183,80 1.782,40 

Comércio 
Ilhéus 6.175 6.628 732,90 1.045,90 

Itabuna 10.053 11.400 805,70 1.158,80 

Agropecuária 
Ilhéus 1.935 1.702 590,20 877,00 

Itabuna 1.520 1.534 614,90 880,90 

Fontes: Quadro construído com dados obtidos no IBGE (2018); SEI.BA e RAIS (2018)  

Do exposto, infere-se razoável o parâmetro de comparação, já que os dados 

sociais sinalizam proximidade. No espaço temporal disponibilizado nas fontes de 

pesquisa, 2010 e 2014, o “estoque de emprego formal” de Itabuna supera um pouco 

o de Ilhéus, exceto na atividade agropecuária. Por outro lado, a “renda média formal” 

de Ilhéus supera a de Itabuna somente nas atividades da indústria (nos dois anos) e 

de serviços (em 2010). Logo, na forma proposta, parece ratificada mencionada base 

comparativa de indicadores socioeconômicos. 
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Nessa conjectura,  o presente estudo se iniciará com a variação do emprego 

formal nos respectivos  períodos (admissões - demissões = saldo anual), seguindo 

com a análise do desempenho da  arrecadação da Previdência Social, abordagens 

ligadas diretamente ao panorama social e econômico. Na sequência, vêm  avaliações 

acerca do Produto Interno Bruto  (PIB) e do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

indicadores, também, relevantes para a proposta de estudo. 

 

2.4.1  Variação do emprego formal (admissões–demissões=saldos anuais)  

 

A presente base de dados foi construída a partir das informações existentes na 

Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e no Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados, bem como na Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 

da Bahia (SEI), repositório de informações estaduais. A RAIS se caracteriza como um 

controle administrativo que tem por finalidade registrar informações sociais 

necessárias ao acompanhamento da administração governamental. O CAGED, trata 

das informações necessárias ao acompanhamento governamental atinente à 

admissão e dispensa dos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT). 

Figura 1 – Variação do emprego formal na atividade industrial

 

Fonte: base construída a partir de dados da RAIS, CAGED e SEI (2018) 

Relativamente aos anos de 2004 a 2008, 2010 e de 2013 a 2015, embora se 

note que referidas barras rumam em igual  sentido positivo, os indicadores sinalizam 

avanços e retrocessos ora favoráveis a um município, ora ao outro. Mais 

detalhadamente, considerando-se os totais variados nos dois municípios (soma dos 

saldos anuais), Ilhéus se destacou positivamente em relação a Itabuna em 2004, 2005 
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e 2007. Nesse sentido, enquanto o saldo positivo do primeiro foi na ordem aproximada 

de 61%, 74% e 75% nos respectivos anos, o do segundo atingiu apenas os patamares 

de 39%, 26% e 25% na ordem de tais anos. 

Nos anos de 2006 e 2010, embora o indicador tenha variado positivamente nos 

dois municípios, não se observou destaque de um sobre o outro. Assim sendo,  o 

deslocamento se manteve bastante equilibrado, embora Itabuna tenha superado 

Ilhéus ligeiramente, pois seu estoque positivo em 2006 e 2010 foi na ordem de 56% e 

51% respectivamente, enquanto o de Ilhéus alcançou a ordem de 44% e 49% 

relativamente a tais períodos ordenados. 

Analisando os anos de 2008, 2013, 2014 e 2015, o indicador aponta resultado 

negativo (demissões superando admissões) relativamente aos dois municípios. No 

contexto, o prejuízo social de Itabuna supera o de Ilhéus nos anos de 2008, 2013 e 

2015, pois representa negatividade na ordem de 58%, 98% e 60% respectivamente, 

enquanto o patamar de Ilhéus, na ordem de tais anos, fica em torno de 42%, 2% e 

40%. Por outro lado, quanto ao ano de 2014, Ilhéus se apresenta em plena 

desvantagem perante Itabuna, na medida em que seu estoque negativo representa 

96% do total da amostra, e o de Itabuna tangencia  meros 4% desse montante. 

Por fim, nos anos de 2009, 2011 e 2012, o indicador se apresenta com sinais 

divergentes relativamente aos dois municípios, já que um aponta positivamente e o 

outro negativamente e vice-versa. Assim compreendido, em 2009 e 2012,  a métrica 

de Itabuna sinaliza positivamente, mas a de Ilhéus aponta negativamente. No caso, o 

primeiro tem saldo positivo de 226 empregos, e o segundo varia negativamente em 

174. Contudo, contrariamente a isso, no ano de 2011, Ilhéus positiva 95 vagas de 

trabalho, época em que Itabuna amarga a perda de 115 empregos.  

Do exposto, referido indicador não sinalizou correlação entre a edição da Lei 

de Inovação em 2004, objeto do presente estudo, e suposto incremento 

socioeconômico local nos anos subsequentes. Nesse sentido, embora Itabuna, a 

princípio, supostamente  não seria beneficiada diretamente pelo aludido Ato Legal, já 

que, diferentemente de Ilhéus,  inexistente Polo de Informática local, os dois 

municípios se apresentaram em performance constantes. Assim, na comparação, ora 

um se destaca, ora o outro. 

Nesse entendimento, em síntese, de 2004, 2005 e 2007, Ilhéus manteve  saldo 

positivo no estoque de emprego superior ao de Itabuna, com leve acréscimo dos dois 

anos subsequentes em face do primeiro, embora em patamar bastante humilde. Em 
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2006, a performance de Ilhéus cai, aproximando-se daquela do município paradigma.   

Em 2008, também nada relevante se observa, pois ambos municípios se apresentam 

com saldos negativos em  patamares aproximados. Em 2009, 2012 e 2013, ao 

contrário do esperado, Itabuna se apresenta infinitamente em melhores condições, na 

medida em que tem estoque positivo, enquanto Ilhéus negativa seus saldos. Nada 

relevante em 2010 e, em 2011, 2013 e 2015, embora se destaque do município 

vizinho, não se vislumbra um avanço constante e equilibrado, pois vez cai, vez se 

eleva, ainda que em melhor performance do que o vizinho. 

 

2.4.2  Arrecadação da Previdência Social incidente sobre o trabalho 

 

Esta base de dados foi construída a partir das informações existentes no 

Ministério da Economia (Secretaria de Previdência Social). Mais especificamente, 

tratam-se de receitas previdenciárias decorrentes dos recolhimentos efetivados por 

meio das Guias da Previdência Social (GPS), o que, de pronto, sinaliza afastado de 

suposto recolhimento decorrente de regime dos servidores públicos que possuem 

regimento próprio. Nessa condição, representam os recolhimentos atinentes ao 

trabalho, tanto efetivados pelas empresas como pelos trabalhadores em geral. 

Figura 2 – Arrecadação da Previdência Social 

 

Fonte: base construída a partir de dados das GPS (2018) 

Embora se perceba a manutenção de trajetória relativamente semelhante entre 

os dois municípios, o indicador de Ilhéus se manteve inferior ao de Itabuna durante 

todo o período considerado, externando, entre outras variáveis, que a Lei em estudo 

pode não ter refletido o impacto esperado no Polo de Informática. Mais precisamente, 

além da inferioridade nominal já mencionada, a figura mostra que a arrecadação de 
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Ilhéus teve grande declínio a partir do ano de 2013, enquanto a de Itabuna se manteve 

estável e crescente.  

Nesse sentido, considerando que a arrecadação previdenciária decorre 

diretamente do nível de emprego presente na localidade, já que originária da empresa 

sobre a folha de pagamento ou da contratação de serviço autônomo, bem como  da 

cota em si do trabalhador, Itabuna se apresenta em condições infinitamente superior 

à de Ilhéus, ainda que não seja beneficiada diretamente dos supostos estímulos 

advindos com a Lei em estudo. Logo, não se constatou no mencionado indicador que 

houve correlação entre o Ato Legal e destaque socioeconômico advindo com o Polo 

de Informática de Ilhéus. 

 

2.4.3  Produto Interno Bruto – PIB bruto e PIB per capita 

 

A base de dados foi construída com as informações existentes no Instituto 

Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE), juntamente com aquelas disponíveis  no 

Ministério da Saúde (DATASUS). Este último, necessário à construção da 

parametrização per capita municipal, face aos subsídios armazenados em seu banco 

de dados. A análise do Produto Interno Bruto se desdobra em PIB bruto e per capita 

(Valor Adicionado total), assim como na composição representada pelos impostos 

(PIB impostos bruto e per capita); pela parcela do setor industrial (PIB indústria bruto 

e per capita), como também daquela decorrente do setor  agropecuário (PIB 

agropecuária bruto e per capita). 

Inicialmente, segue análise do perfil econômico e setorial do município de 

Ilhéus, na perspectiva do PIB bruto; do PIB impostos; do PIB indústria; e do PIB 

agropecuária; cujos cálculos se basearam na participação do valor adicionado bruto a 

preços correntes das respectivas  atividades econômicas. Logo, o estudo per capita 

comparativo com o município de Itabuna será visto a partir da análise seguinte. 

Vale consignar que, embora o estudo tenha por foco o espaço temporal 

compreendido entre 2004 (edição da Lei de Inovação) e 2015 (aprovação da Emenda 

Constitucional nº 85), a presente análise retroage ao ano anterior (2003), apenas para 

situar o leitor acerca do contexto vivenciado anteriormente à mencionada inovação 

legal. Nesse pressuposto serão apresentadas o Produto Interno Bruto municipal (PIB 

municipal), assim como as contribuições que lhes deram os impostos, a indústria e a 

agropecuária, ou seja, apresentam-se as parcelas que cada uma dessas rubricas 
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(impostos, indústria e agropecuária) contribuíram para a formação do PIB municipal, 

doravante também denominado Valor Adicionado Bruto (VAB). 

Figura 3 – Produto Interno Bruto (PIB) setorial do município de Ilhéus/BA 

 

Fonte: base construída a partir de dados do IBGE (2018) 

De pronto, nota-se que a parcela do Valor Adicionado Bruto decorrente da 

agropecuária se manteve sem evolução significativa durante o período do 

experimento, embora, como já discutiu na Revisão de Literatura, a economia Regional 

era totalmente agrícola até a crise causada pela “vassoura de bruxa”. No caso, 

manteve-se estável até o ano de 2009, elevando-se de forma inibida em 2010, mas 

mantendo esse patamar até o ano de 2015. Logo, referido segmento econômico não 

se mostrou, do ponto de vista macroeconômico, ter alavancado destaque no cenário 

municipal, pois se manteve razoavelmente estável. 

Já os demais marcadores econômicos (VAB, PIB indústria e PIB impostos) 

carregam certa equidistância entre si, ressaltando relativo movimento parelho em 

alguns períodos. Assim entendido, no espaço temporal entre 2003 e 2004, a parcela 

dos impostos (PIB impostos) e o PIB total andaram relativamente juntos, o que não foi 

observado em relação à contribuição da indústria (PIB indústria), que teve 

direcionamento mais suave. No recorte de 2004 a 2009, embora o PIB e a indústria 

tenham se mantido em patamares estáveis, houve uma significativa queda dos 

impostos, o que demandaria nova investigação (outra pesquisa) a fim de se identificar 

suas motivações. Adite-se também que, de 2010 a 2015, os impostos e a indústria 

seguiram equilibrados, embora o Valor Adicionado Bruto tenha ressalto decorrente de 

outras fontes, o que caberia igualmente nova investigação, a fim de se detectar sua 

origem. 
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À vista do exposto, não se percebeu frutos significativos para o Polo local 

supostamente advindos com a edição de aludida lei (Lei de Inovação), pois não houve 

incremento econômico no VAB do período estudado (2004 a 2015). Nesse sentido, 

descendo aos detalhes, de 2004 a 2008, a curva se manteve estável; de 2008 a 2010, 

houve leve sinalização de crescimento, que foi estagnada dali até o final do estudo, 

no ano de 2015.  

Avançando, segue análise do perfil social e setorial do município de Ilhéus, na 

perspectiva do Valor Adicionado Bruto (VAB) per capita; do PIB impostos per capita; 

do PIB indústria per capita e do PIB agropecuária per capita. Todos, calculado com as 

estimativas intercensitárias a partir de dados disponibilizados no DATASUS (Ministério 

da Saúde) e IBGE.  

Nesse pressuposto, segue o parâmetro do Valor Adicionado Bruto per capita 

dos municípios de Ilhéus e Itabuna (Figura 4) com seus respectivos perfis sociais, aí 

se considerando as estimativas intercensitárias a partir de dados disponibilizados no 

DATASUS (Ministério da Saúde) e IBGE. 

Figura 4 – Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Ilhéus e Itabuna – R$/habitantes 

 

Fonte: base construída a partir de dados do IBGE e DATASUS (2018) 

Embora se perceba a manutenção de trajetória relativamente semelhante entre 

os dois municípios, o indicador de Ilhéus se manteve inferior ao de Itabuna entre os 

anos de 2004 a 2009, sinalizando, entre outras variáveis, que a Lei em estudo pode 

não ter refletido o impacto esperado no Polo de Informática. Afinal, embora Itabuna 

não sendo beneficiada diretamente, os cenários, até então, estabelecidos nos dois 

municípios apontaram manutenção de performance estável durante esse período. Do 

exposto, conforme se destacou na análise dos valores nominais anteriormente (Figura 
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3), o Valor Adicionado per capita de Ilhéus se destacou a partir do ano de 2010, como 

reflexo de outros fatores, tal como se registrou precedentemente.  

Avançando na análise, apontamos estudo da participação dos impostos na 

composição do PIB por habitantes nos aludidos municípios - PIB impostos per capita.  

Figura 5 – PIB impostos per capita de Ilhéus e Itabuna – R$/habitantes 

 

Fonte: base construída a partir de dados do IBGE e DATASUS (2018) 

Nota-se que o indicador de Itabuna se mantém em trajetória constante, 

enquanto o de Ilhéus sinaliza movimento ascendente, mas reflexo do Valor Adicionado 

Bruto (visto na Figura 3). Nesse sentido, desponta somente após o ano de 2009, 

acompanhando a evolução do PIB total. Portanto, mantendo contribuição inferior 

àquela garantida pelo município vizinho, que o supera entre os anos de 2005 e 2009.  

A propósito, ainda que não seja objeto da presente pesquisa, a instabilidade 

vista na presente figura (Figura 5) sugere outros estudos acerca do assunto, já que, 

enquanto o indicador referente ao município de Itabuna se mantém ascendente e 

relativamente constante, a imagem aponta que Ilhéus vem passando por rumos 

diferenciados. Tem um pico entre 2003 e 2005, mantendo se estável e em patamares 

abaixo de Itabuna até o ano de 2009, quando há novo salto, verticalizando até 2010. 

Dali em diante, retoma uma trajetória ascendente e constante. Portanto, não se pode 

afastar a entrada de novos atores no cenário econômico local, bem como eventuais 

alterações refletidas em benefícios fiscais concedidos.  

Na continuidade vêm  dois estudos relevantes ao caso, que são as análises 

dos PIB indústria (participação da indústria no PIB) e o PIB agropecuária (contribuição 

da agropecuária no PIB), porque a agropecuária reflete igualmente nos dois 
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municípios e não foi influenciada com a edição da Lei de Inovação.  De outro modo, a 

Lei nº 10.973, de 2004, teve o propósito de alavancar os polos de tecnologia existentes 

no País, aí se inserindo beneficiário potencial o município de Ilhéus. 

Figura 6 – PIB indústria e agropecuária per capita de Ilhéus e Itabuna– R$/habitantes 

 

Fonte: base construída a partir de dados do IBGE e DATASUS (2018) 

 Conforme já havíamos sinalizado, tratam-se de municípios situados em região 

agropecuária, como tal não existindo privilégios entre um e outro. De outro modo, a 

existência do Polo de Informática de Ilhéus supostamente colocaria mencionada 

cidade em patamar, infinitamente, vantajoso em face de sua vizinha Itabuna, haja vista 

os estímulos potenciais advindos com a Lei de Inovação, que pretendeu beneficiar a 

ciência, tecnologia e inovação.  

Nesse cenário, a Figura 6 nos mostra que a participação agropecuária no PIB 

per capita tanto de Ilhéus como de Itabuna mantiveram perfis sociais basicamente 

estáveis e parelhos durante todo o período analisado, exceto quanto a um discreto 

deslocamento da curva de Ilhéus no último ano da pesquisa (2015). Por outro lado, 

quanto à perspectiva da participação da indústria, onde Ilhéus supostamente teria 

potencial de se despontar de Itabuna, conforme já se manifestou anteriormente, nada 

relevante pode ser notado. 

No caso, tal como anteriormente, os indicadores se deslocaram mantendo certo 

equilíbrio entre si, ressaltando eventuais deslocamentos em alguns períodos. 

Inicialmente, Itabuna à frente de Ilhéus (entre 2004 e 2009), sendo ligeiramente 

superada dali em diante, ou seja, não se observou destaque relevante de um 

município sobre o outro. Ademais,  conforme se viu no estudo do Valor Adicionado 
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Bruto (Figura 3), nesse período, entraram outros fatores para alavancar o PIB 

Ilheense. 

 

2.4.4  Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

 

Os dados foram extraídos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010, 

divulgados no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013),  publicados pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, catalogados no 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Fundação João Pinheiro (FJP). 

Sua métrica considera os indicadores de longevidade, renda e educação, com 

variação entre 0 e 1. Assim sendo, quanto mais próximo de 0 e de 1 for referido Índice, 

pior e mais alto será o desenvolvimento humano do  município respectivamente. 

Figura 7 – Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 

 

Fonte: PNDU - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Disponivel em: 

http://www.deepask.com/goes?page=Veja-o-IDH-Municipal---indice-de-desenvolvimento-humano---

do-seu-municipio 

 Embora o estudo tenha por espaço temporal os anos de 2004 e 2015, a  figura 

sinaliza que os indicadores se deslocaram mantendo certo equilíbrio entre si. Com 

efeito, o município de Itabuna esteve sempre à frente do de Ilhéus no tocante a tal 

Índice. Nesse sentido, nada se pode afirmar que o desenvolvimento humano de Ilhéus 

melhorou em face do marco legislativo objeto deste estudo. Afinal, embora vigente de 

2004 a 2010, a constante equidistância mantida entre os indicadores  de Itabuna e de 

Ilhéus, assim como a primazia da primeira sobre a segunda, ratificam o que está posto 

no início deste parágrafo. 

  

2.5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho refletiu sobre os avanços e retrocessos vivenciados pelo 
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e o ano de 2015, quando foi aprovada a Emenda Constitucional nº 85, de 2015, marco 

relevante na legislação brasileira que trata da ciência, tecnologia, pesquisa e 

inovação. A presente busca analisou as políticas públicas existentes no Arranjo 

Produtivo, como também estudou suposto aproveitamento das potencialidades 

trazidas para o mencionado Polo pela Lei da Inovação, aprovada em 2004 e 

modificada substancialmente em 2016, por meio da Lei nº 13.243, de 2016. 

Nos resultados, não se conseguiu observar se os incentivos fiscais  foram 

suficientes para alavancar o desenvolvimento pretendido, mas se verificou que  há 

necessidade da apresentação de outras melhorias estruturais. Nesse sentido, 

inicialmente houve demanda razoável de empresas querendo se instalar no 

Aglomerado, o que foi se reduzindo perante o enfrentamento da realidade local no 

passar dos anos. Assim sendo, o referido Polo viveu momentos instáveis distribuídos 

entre ascensão e declínio, destacando-se a política econômica do governo federal que 

estimulou a demanda do mercado pelos microcomputadores, nada tendo a ver com a 

proposta de desenvolvimento local. Portanto, bastou ocorrer estresse na política 

cambial, assim como o surgimento de outros concorrentes, que os incentivos fiscais 

locais se tornaram insignificantes do ponto de vista da atração de novos 

empreendedores. 

Na análise do cenário socioeconômico, não ficou constatado que houve 

evolução decorrente das potencialidades que a Lei de Inovação poderia possibilitar 

para os Polos de Informática. Vale dizer que os indicadores estudados (estoque de 

empregos, arrecadação da Previdência Social,  Produto Interno Bruto e  Índice de 

Desenvolvimento Humano) não se destacaram positivamente durante o período 

estudado, o que dificilmente teria ocorrido houvesse alavancagem no 

desenvolvimento Regional patrocinada pelo aproveitamento dos benefícios previstos 

na mencionada Lei. 

Por fim, ressalta-se que o objeto estudado é bastante amplo e envolve 

inúmeras variáveis. Nesse contexto, é notório que a ausência de resultado conclusivo 

já era uma possibilidade com razoável possibilidade de ocorrência, o que de fato 

ocorreu. Contudo, espera-se que haja grande contribuição para o avanço regional, na 

medida em que se pretendeu despertar interesses, do ponto de vista acadêmico, 

como também das autoridades públicas e dos empreendedores, para estudos 

complementares. Afinal, legalmente, o Polo de Informática de Ilhéus existe há 
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décadas, mas parece que ainda carece se mostrar, socioeconomicamente, a razão 

de sua existência. Dizer pra que veio!  
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CAPÍTULO 3  

 

ACORDOS DE COOPERAÇÃO ICT-UESC E EMPRESAS:  potencialidades 

de desenvolvimento 

 

RESUMO 
 

 
As perspectivas da sociedade do conhecimento sinalizam a necessidade da 

formação de pesquisadores, com vistas à alavancagem da capacitação científica e 
tecnológica nas empresas privadas. Por isso, governos, empresas privadas e 
instituições de pesquisa apontam a necessidade da construção de acordos tratando 
de projetos cooperativos. Nesse aspecto, o estudo analisou a viabilidade de  interação 
entre as empresas situadas no Polo de Informática de Ilhéus e a ICT - UESC, 
objetivando construir subsídios úteis à tomada de decisão por ambas as partes,  a 
partir do conhecimento das  potencialidades atuais de desenvolvimento, aí se 
incluindo além da inovação legislativa, os incentivos fiscais e os programas de 
fomento à pesquisa e inovação. Para tanto, foi realizada pesquisa exploratória 
baseada em aspectos qualitativos decorrentes do estudo bibliográfico de outras 
pesquisas já realizadas sobre o Arranjo, assim como da pesquisa documental nas 
diversas fontes secundárias disponíveis ao público. Os dados secundários objeto do 
presente estudo foram obtidos por meio de acesso eletrônico a leis, documentos, 
periódicos e revistas disponibilizados na rede mundial de computadores. Os 
resultados mostraram que há espaço e estímulos para a construção da suposta 
parceira, o que se traduziria em potencial oportunidade de desenvolvimento Regional.  

 
Palavras-chave: Interação ICT – Empresa. Arranjo Produtivo.  Incentivo fiscal. 

Brasil. 
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ICT-UESC AND COMPANY COOPERATION AGREEMENTS: development 
potential 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The perspectives of the knowledge society signal the need for the training of 

researchers, with a view to leveraging scientific and technological capacity building in 
private companies. For this reason, governments, private companies and research 
institutions point out the need to build agreements on cooperative projects. In this 
aspect, the study analyzed the viability of interaction between the companies located 
in the Information Technology Center of Ilhéus and the ICT - UESC, aiming to construct 
useful subsidies for decision making by both parties, based on the knowledge of the 
current development potentialities, there including in addition to legislative innovation, 
tax incentives and research and innovation promotion programs. For that, an 
exploratory research was conducted based on qualitative aspects resulting from the 
bibliographic study of other research already done on the Arrangement, as well as the 
documentary research in the various secondary sources available to the public. The 
secondary data object of the present study were obtained by means of electronic 
access to laws, documents, periodicals and magazines made available in the world-
wide computer network. The results showed that there is space and stimuli for the 
construction of the supposed partner, which would translate into potential opportunity 
for Regional development. 

 
Keywords: Interaction ICT - Company.  Productive Arrangement. Development. 

Fiscal Incentive. Brazil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

3.1  INTRODUÇÃO 

 

O estudo analisa as potencialidades de desenvolvimento do Polo de Informática 

de Ilhéus, na perspectiva da construção de supostos acordos de cooperação das 

empresas ali localizadas com a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Nesse 

contexto, a Lei nº 13.243, de 2016 (novo marco legal da inovação), assim como os 

incentivos fiscais e os programas de fomento à pesquisa científica, tecnológica e 

inovação são estudadas sob o ponto de vista da interação entre Instituições 

Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e empresas privadas. 

A análise realizada possibilitou o conhecimento dos recursos disponíveis na 

mencionada ICT – UESC que poderão ser compartilhados ou usados pelas empresas 

do Arranjo produtivo local. No mesmo sentido, foi conhecido o arcabouço jurídico 

aplicável aos supostos ajustes de cooperação, assim como os incentivos fiscais sobre 

impostos e contribuições federais, além dos programas de fomento que visam 

estimular a pesquisa tecnológica, científica e à inovação. 

A compreensão obtida na pesquisa possibilitou se construir fundamentos com 

potencial de estimular o desenvolvimento Regional, mediante subsídios relevantes à 

tomada de decisão por parte das empresas interessadas nos supostos acordos de 

cooperação, como também pela ICT – UESC. Isso, de uma parte, pela socialização 

em si da possibilidade de construção dos acordos de cooperação; de outra, pelas 

informações acerca do detalhamento legislativo que trata do assunto, especialmente 

do novo marco legal da inovação, como também dos incentivos fiscais e instituições 

com seus respectivos programas de fomento à pesquisa e inovação tecnológica e 

científica.  

Relativamente ao aspecto da tomada de decisão, é pertinente salientar que 

mencionado ato produz os melhores efeitos quando, além de praticado no tempo 

adequado, é traduzido de forma direta, em linguagem fácil de ser entendida por parte 

dos seus destinatários, financeiramente razoável e justificadamente fundamentada 

em fatos e dados (JUDICE; LOPES; MUYLDE, 2011). Portanto, a divulgação das 

informações obtidas nesta pesquisa sinaliza expressiva contribuição à disposição 

tanto das empresas localizadas no referido Polo como da ICT – UESC.  Afinal, têm o 

potencial de fundamentar as respectivas decisões, partes inerentes aos supostos 

ajustes de cooperação.  
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Vale considerar que os dados obtidos neste estudo procuram contribuir para os 

responsáveis pelas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação públicas, pois 

subsidiam o estabelecimento das diretrizes e objetivos que nortearão o 

compartilhamento e uso dos seus recursos pelas empresas privadas. Fatores de 

impacto na gestão e no planejamento estratégico empresarial e da ICT, na medida em 

que abordam obrigações leais dotadas de protocolos próprios, de cumprimento 

obrigatório pelos operadores na forma e prazos estabelecidos na Lei.  

É pertinente salientar que o estado da arte objeto da pesquisa foi analisado em 

18 de março de 2018, mediante levantamento bibliométrico na base de dados do 

Portal de Periódicos CAPES/MEC. Na oportunidade, ficou constatado não existir 

pesquisa tratando da problemática que se almeja propor solução neste artigo. Logo, 

tratou-se de estudo abarcando temática carente de avanço científico. Assim 

considerado, justificadamente oportuna a pesquisa realizada. 

Ao que se viu, é oportuna e relevante a construção de subsídios úteis à tomada 

de decisão por parte dos atores que possam representar a ICT – UEC e as empresas 

localizadas no mencionado Aglomerado local, quando da construção dos supostos 

acordos de cooperação. Com efeito, potencializam a inovação12 pelo ingresso de 

novidade no ambiente produtivo e social que resulte o surgimento de novos produtos; 

como também o empreendedorismo, a partir da manipulação dos fatores de produção 

almejando aumento de produtividade e, consequentemente, da margem de lucro 

(BAGGIO, 2014). 

Por tudo isso, infere-se que, além dos benefícios possibilitados para as partes 

supostamente acordantes (ICT – UESC e empresas do Polo), há de se considerar a 

viabilidade de manifestado experimento local servir de parâmetro para futura 

replicação nacional, materializando especial contribuição, não só para o Arranjo 

produtivo local, como também para a Região, podendo se refletir, por que não, em 

todo o Território Nacional. 

 

3.2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

O estudo procurou informações que têm o potencial de estimular a interação 

ICTs – empresas mediante uso dos recursos disponíveis nas primeiras por parte das 

                                                           
12 - Lei nº 10.973, de 2004 (art 2º, inciso IV). 
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segundas, almejando o fortalecimento organizacional destas (empresas) e a 

otimização dos recursos daquelas (ICTs). Por consequência, sua fundamentação 

teórica está nas publicações já existentes sobre assuntos conexos ao mencionado 

objeto, a respeito das quais discorremos nas temáticas sequenciadas, quais sejam: 

(a) O compartilhamento dos recursos das ICTs pelas empresas e os ajustes de 

cooperação; (b) A tríplice hélice e os avanços brasileiros; (c) Os aspectos da inovação; 

(d) Os aspectos do empreendedorismo. 

  

3.2.1  O compartilhamento dos recursos das ICTs pelas empresas e os 

ajustes de cooperação 

 

De acordo com Corrêa e Marinho (2016), há de se ter cautela na formatação 

do relacionamento entre ICT e empresa, pois cada parte tem objetivos específicos na 

interação ajustada. Como fundamento, acrescentam que, enquanto a Instituição 

Científica almeja, prioritariamente, os resultados acadêmicos advindos com o avanço 

científico e tecnológico; o empreendimento visa, essencialmente, o lucro a ser obtido 

com o fruto do trabalho realizado. 

O alerta é pertinente, mas não pode inibir a inovação, já que, na opinião de 

Migosky e Pereira (2016), por um lado, ela impede o esgotamento de certos recursos 

naturais e, por outro, facilita a superação das injustiças sociais. Portanto, dada a 

importância do fato, os autores defendem que governo, universidade e empresa 

assumam suas responsabilidades com a sociedade, bem como perante uns aos 

outros. No tocante a isso, infere-se que o Brasil  avançou em tal quesito a partir da 

vigência do novo marco legal da inovação. 

As universidades e instituições de pesquisa deverão convergir suas ações de 

investigação com as necessidades das respectivas comunidades, pois parcerias 

estabelecidas entre tais instituições e empresas são de fundamental relevância para 

a obtenção de sinergias, tanto no avanço do ensino superior como na economia das 

sociedades (OCDE, 2013).  

Assim, embora existam diferentes formas de inovação, o produto ou processo 

inova somente quando gera valores econômicos ou sociais. Nessa linha, a inovação 

se traduz na exploração da invenção, e não somente no ato em si de inventar. Daí, 

sobressai a relevância da interação entre ICTs e empresas, berço do pretendido ajuste 

de interesses, que possibilita a potencialização do aproveitamento de recursos 
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disponíveis nas primeiras e o fortalecimento organizacional das segundas (CORRÊA; 

MARINHO, 2016; ZEN et al., 2017). 

No caso, são relevantes os papéis assumidos pelas organizações com vistas 

ao desenvolvimento de   suas políticas e estratégias de melhoramentos no processo 

de inovação. É que o contexto organizacional das empresas e instituições decorre do 

conjunto de comportamento por elas adotado, o qual é influenciado  tanto pelas  

lideranças pessoais e  pelas entidades de apoio e financiamento, quanto por 

imposições presentes na legislação vigente (CALIARI; OLIVEIRA; RAPINI, 2016; 

COUTINHO, 2017; MACEDO; TEIXEIRA; ZANUZZI, 2017). 

Considerando a influência mencionada acima, na ótica de Ferraz e Siqueira 

(2016), a aproximação entre governo, empresa e universidade possibilita a  

construção de modelo organizacional que favoreça a transformação do conhecimento 

acadêmico em progresso tecnológico aplicável no setor produtivo. Por se encaixar ao 

contexto, vale considerar o estímulo dada à interação ICT - empresa pela extensão 

tecnológica, definida como (DINIZ; NEVES, 2016, P. 12): “atividade que auxilia no 

desenvolvimento, aperfeiçoamento, na difusão de soluções tecnológicas e na sua 

disponibilização à sociedade e ao mercado”. 

 

3.2.2  A tríplice hélice e os avanços brasileiros  

 

As concepções de pesquisa e de desenvolvimento científico e tecnológico nos 

países desenvolvidos, como Japão, distanciam-se daquelas presentes na América 

Latina. Nos primeiros, os esforços são voltados para a formação dos pesquisadores, 

com vistas à alavancagem da capacitação científica e tecnológica nas empresas 

privadas. Na outra vertente, fica evidente que a pesquisa é centrada, eminentemente, 

no seio das universidades, em dissonância com o setor produtivo e com as 

necessidades da sociedade (SOUZA, 2011). 

Na leitura de Rauen (2016), tal fato parece ser mais acentuado no Brasil, onde 

o modelo adotado pelas universidades e institutos de pesquisa desestimulam a 

implementação de projetos inovadores no mercado produtivo. Explica, a autora, serem 

privilegiadas as pesquisas que dão vantagens competitivas em face da publicação de 

artigos científicos em periódicos indexados. Isso, sintetiza, favorece o  modelo de  

avaliação institucional e de desempenho individual dos professores e pesquisadores 

em detrimento da esperada interação entre ICT e empresa. 
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A propósito, de acordo com Braga e Costa (2016), a eficiente capacidade de 

gerar e introduzir novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo é de 

fundamental relevância para o desenvolvimento econômico nacional. Assim, sob esse 

novo olhar, o  Brasil  vem adotando  medidas estruturantes que têm a  pretensão de 

alavancar a capacitação científica e tecnológica e à inovação, a partir do incremento 

da interação entre governo, universidade e empresa (tríplice hélice) criado por Henry 

Etzkovitz na década de 90 e revisada por Etzkovitz e Zhou (2017) 

 

3.2.3  Os aspectos da inovação  

 

Inicialmente, vale consignar que o novo marco legal da inovação logrou 

detalhar referida conceituação quando alterou a Lei nº 10.973, de 2004 (art 2º, inciso 

IV), conforme   transcrição abaixo: 

Inovação é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 
produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou 
que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a 
produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e 
em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. 

Na mesma linha, inovação, segundo o Manual de Oslo (OCDE, 1997, p. 55, 

traduzido pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP):  

É a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas. 

Numa acepção restritiva, a inovação está circunscrita à tecnologia, 

modernidade, produtos eletrônicos e de alta tecnologia, diferenciando-se pelo estágio 

em que se encontra o desenvolvimento tecnológico, sem influência dos cenários 

político, social e cultural. Por outro lado, sua dimensão ampliada considera os reflexos 

sociais observados a partir da intensidade dos novos benefícios  patrocinados    à  

sociedade  (CRUBELLATE;  MACHADO;  SARTORI,  2017;  NOGAMI;  VELOSO; 

VIEIRA, 2018). 

Ainda nessa linha as inovações são alimentadas pelo retorno dado às 

empresas, tais como redução de custo, aumento de faturamento e  fortalecimento 

perante concorrentes. No raciocínio, os autores consideram que referido avanço 

protege a humanidade, pois o aperfeiçoamento do ambiente produtivo - melhoria dos 

produtos e processos - evita o esgotamento dos recursos naturais e supera as 

fragilidades sociais. Disso, concluem que nações com maior arsenal de conhecimento 
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inovador terminam por dominar as mais fragilizadas nesse aspecto, tornando-as suas 

dependentes (BRAGA; COSTA, 2016; MIGOSKY; PEREIRA, 2016; SOUZA, 2011). 

Pelo exposto, infere-se que a inovação é propulsora do desenvolvimento das 

regiões, na medida em que afeta o cenário econômico por meio da melhoria nos meios 

de produção. Nesse sentido, o avanço tecnológico e, naturalmente, o oferecimento de 

mão de obra especializada, além de estimular a capacidade produtiva em seu aspecto 

quantitativo, resultam agregação de valor nos frutos produzidos. Portanto, revela ser 

o combustível que potencializa os avanços alcançados mediante a interação entre  

ICTs e  empresas. 

 

3.2.4  Os aspectos do empreendedorismo 

 

O empreendedorismo se caracteriza pela atitude de realização ágil e inovadora 

com vistas ao incremento de novas oportunidades no ambiente empreendedor. Por 

conseguinte, nas oportunidades surgidas, o empreendedor  manipula os fatores de 

produção almejando aumento de produtividade e, consequentemente, da margem de 

lucro, sem desconsiderar as potencialidades de riscos advindos com as supostas 

ações implementadas (BAGGIO; BAGGIO, 2014; BARRETO; GUSMAN; SANTOS, 

2016; STIPP, 2017). 

Ante o exposto, o impacto da invenção ocorre quando ela proporciona avanços 

no mercado, fazendo surgir novos negócios, especialmente em segmentos correlatos. 

Logo, as políticas públicas estimulantes da inovação que se reflete em 

empreendedorismo, são relevantíssimas para o dinamismo dos arranjos produtivos 

locais. De tal modo, o empreendedor, enquanto gerador de emprego e riqueza, é um 

forte parceiro na política de desenvolvimento econômico e social (DIEGUES et al., 

2015; PAULA; SANTOS, 2012). 

Nessa trilha, facilidades concedidas ao empreendedor refletem no ambiente de 

negócios, impactando positivamente no desenvolvimento econômico e social. 

Refinando mais, o empreendedorismo de base tecnológica   se destaca em referido 

desenvolvimento, razão por que há de se enaltecer a interação entre as empresas e 

instituições de ensino e pesquisa. Fato em expansão, que vem proporcionando o 

aparecimento de novos negócios originários, essencialmente, na substituição da 

pesquisa, puramente, acadêmica em extensão universitária aplicada no ambiente 
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produtivo (ACOSTA et al.; 2012; BOTELHO; CARRIJO; OLIVEIRA, 2013; DINIZ; 

NEVES, 2016; KUBOTA; MAYER; OLIVEIRA, 2013; PAULA; SANTOS, 2012). 

 

3.3  METODOLOGIA 

 

A construção de estratégia metodológica visando alcançar os objetivos 

propostos nesta pesquisa levou em consideração a lição de Oliveira (2011, p. 7), 

segundo a qual a metodologia “literalmente refere-se ao estudo sistemático e lógico 

dos métodos empregados nas ciências, seus fundamentos, sua validade e sua relação 

com as teorias científicas”. Some-se, ainda, que o método adequado, além de 

operacionalmente exequível, é capaz de oferecer elementos teóricos para a 

construção e análise dos dados (RITA et al. 2016). 

No caso em tela, o percurso metodológico foi embasado nas classificações que 

Prodanov e Freitas (2013) dão ao método científico e à pesquisa em si. No que dizem, 

o primeiro (método) considera duas acepções, quais sejam: as bases lógicas - 

caracterizadas por abstração mental visando norma genérica aplicável - e os meios 

técnicos, aí consideradas as etapas específicas da investigação. Já a segunda 

(pesquisa) leva em conta, além da forma de abordagem do problema, os objetivos 

almejados e os procedimentos necessários à obtenção dos dados. 

Com tal entendimento, na linha de Mikosz (2017), foi adotado o método 

monográfico, já que o caso estudado tem potencial de aproveitamento em outros 

arranjos produtivos. Noutra vertente, quanto aos objetivos, aludido trabalho se 

classificou como exploratório, ao apontar fatos relevantes ao propósito esperado,  

mediante procedimentos bibliográfico (análise de livros, artigos, dissertações e teses) 

e documental (consulta de documentos sem tratamento científico). 

Posta assim a questão, o percurso deste estudo foi divididos nas seguintes 

etapas: (a) Análise dos principais aspectos do novo marco legal da inovação; (b) 

Análise dos programas de fomento à pesquisa e inovação; (c) Análise dos incentivos 

fiscais federais estimulando a  pesquisa tecnológica, científica e inovação;  (d) 

listagem dos laboratórios disponíveis na ICT-UESC, juntamente com seus respectivos 

dados relevantes, tais como: cursos, departamentos,  linhas de pesquisa de atuação 

e (e) levantamento dos acordos de cooperação estabelecidos  sob a coordenação do 

NIT-UESC. 

 



52 
 

3.4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.4.1  O surgimento do novo marco legal da inovação 

  

O Direito traz um notório escalonamento verticalizado de normas, mediante o 

qual as de hierarquia inferior buscam seu fundamento de validade naquelas de ordem 

superior, até chegar à Constituição (DIAS; MARAFON, 2015; LENZA, 2012). Nesse 

pressuposto, a legislação infraconstitucional – aí incluídas todas as normas legais e 

infralegais tem sua validade fundamentada por meio dos preceitos constitucionais 

(MOTTA, 2013).  Logo, a matriz de todo o ordenamento jurídico vigente no País está 

Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB)13. 

Ressalta-se que a evolução da sociedade exige ajustamento do texto 

constitucional, visando à manutenção de sintonia estável entre o mandamento formal 

e as novas aspirações sociais advindas no contexto histórico. Nesse aspecto, a 

Emenda Constitucional é o instituto jurídico apropriado para a efetivação de referida 

atualização.  Do contrário, o suposto engessamento decorrente da inação posta, 

afetaria a legitimidade de tais fundamentos constitucionais, por estarem afastados da 

evolução dos novos anseios demandados nas respectivas épocas (MASSON, 2015).  

Sob tal perspectiva, o legislador constituinte entendeu por bem proporcionar 

ajustamento do tratamento, até então, dado à produção científica e tecnológica do 

País, pois aprovou a Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Fato relevantíssimo para 

a produção científica e tecnológica brasileira, uma vez ter avançado na amplitude e 

adequação das matérias ali avalizadas. Todas atualizadas e apropriadas das 

necessidades surgidas com a nova ordem social estabelecida na atualidade (CUNHA; 

NOVELINO, 2016; CZELUSNIAK; DERGINT; STANKOWITZ, 2017).  

 Eis que, de modo geral, a CRFB passou a destacar (BRASIL, Constituição, 

1988): (a) os meios estruturantes para o acesso à tecnologia, à pesquisa e à inovação 

(arts. 23, V; 24, IX, e 219-B, § 2º); (b) a flexibilização na aplicação de recursos 

financeiros (arts. 167, § 5º, e 213, § 2º); (c) a priorização e estímulo à capacitação 

científica e tecnológica e à inovação, inclusive mediante articulação tanto entre   entes 

públicos quanto privados (arts. 218; §§ 1º, 3º, 6º e 7º); e (d) a instituição do Sistema 

Nacional de Ciência e Tecnologia - “SNCT” (arts. 219; 219-A e 219-B). 

                                                           
13 Doravante, também, designada CF/88, Constituição e Carta Magna. 
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Por oportuno, vale considerar que algumas normas constitucionais não têm 

eficácia plena e aplicabilidade imediata, carecendo de leis integrativa ou tratando de 

normas gerais para a produção da totalidade dos efeitos jurídicos que lhes são 

próprios (ALEXANDRINO; PAULO, 2015; LENZA, 2012). Nessa lógica, transcreve-se 

mandamento constitucional inaugurado pela Emenda tratada no parágrafo anterior   

(art. 219-B, § 1º), qual seja: “Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI” 

(BRASIL, Constituição, 1988). 

Com aludida moldura jurídica, foi aprovada a Lei nº 13.243, de 2016, que 

implementou modificações  substanciais no ordenamento legal vigente  à época, 

visando  estimular  a  pesquisa  e  o  desenvolvimento  científico, a  capacitação  e a         

Inovação. Em consequência, a Lei nº 10.973, de 2004 (Lei de Inovação), sofreu 

alterações significativas, como também foram alteradas, ainda que pontualmente, 

outros atos legais vigentes - a exemplo, as leis que tratam de licitações, do 

estrangeiro, da importação de bens, das contratações e do magistério federal 

(CORRÊA; MARINHO, 2016).  

Segundo Diniz e Neves (2016), referida inovação legal foi batizada pela 

expressão “marco legal da inovação”, sob o fundamento de patrocinar estímulos à 

transferência de conhecimento científico e tecnológico inovadores.  Entretanto, no 

entendimento de Rauen (2016), sem desconsiderar o potencial inovador discutido, 

ainda há espaço para a implementação de melhorias referentes  às parcerias  

estabelecidas entre as  ICTs e as empresas, especialmente quanto ao fomento 

empresarial e aquelas ações ligadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação por 

órgãos ou entidades públicas. 

Regulamentando a presente ordem legal, foi editado o Decreto nº 9.283, de 

2018, que, entre outros aspectos relevantes, detalhou a operacionalização das 

diversas políticas públicas e interações a serem estabelecidas entre ICTs e empresas 

privadas,  com o propósito de incrementar o desenvolvimento tecnológico e aumentar 

a competitividade no mercado.  Portanto, ao que se vê em aludido Instrumento 

Jurídico, são destacadas duas perspectivas diferentes, mas que se complementam, 

sendo elas: (a) as acepções que envolvem o processo de inovação; e (b) aquelas 

atinentes à geração do empreendedorismo. 

Mencionado Ato infralegal traz em seu bojo, de forma bastante específica, 

disposições direcionadas para a administração pública direta e agências de fomento, 

no sentido de que apoiem a criação, implantação e consolidação de ambientes 
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promotores da inovação (art. 6º). Mais especificamente, esclarece que tais espaços 

se balizam na busca do conhecimento, como também pelo estímulo à articulação 

entre governo, ICT e empresa (art. 2º, inciso II). Ainda quanto a tais ambientes, 

revelada Norma destaca sua dimensão denominada ecossistema de inovação, entre 

outros, compreendidos como polos e parques tecnológicos (art. 2º, inciso II, alínea 

“a”). 

Pelo exposto, há de se convir que os instigamentos ao incremento das políticas 

públicas, bem como à construção de alianças visando o desenvolvimento de projetos 

cooperativos a serem estabelecidos entre empresas e ICTs, por si sós,  expressam a 

relevância desse Decreto. Tanto é que, referindo-se a ele, Prata (2018) manifesta se 

tratar de ato infralegal estimulante da inovação e da capacitação científica e 

tecnológica, com potencial de alavancar significativos avanços em referidas 

Instituições de ensino e pesquisa, bem como no desenvolvimento do sistema 

produtivo brasileiro. 

Referido ordenamento (Lei n° 10.973, de 2004, alterada pela Lei n° 13.243, de 

2016) pretendeu estimular a inovação e a pesquisa científico-tecnológica no ambiente 

produtivo, tendo por premissa o princípio da cooperação e interação entre o  público 

e o privado (art. 1º, § único, V). Contudo, em virtude das peculiaridades próprias do 

primeiro, vistas na sequência, a Norma trouxe regras específicas para a administração 

estatal, resultando formatação distinta no tratamento dado às ICTS públicas e aquele 

implementado nas Instituições privadas. 

A ICT pública poderá compartilhar ou permitir que empresas usem seus 

recursos disponíveis, desde que sob condições definidas legalmente. Mais 

precisamente, o ajuste de cooperação deverá: (a) ser por tempo determinado; (b) ser 

nos termos postos em contrato ou convênio; (c) ter objeto visando à inovação 

tecnológica que não conflite ou prejudique a atividade finalística; e (d) respeitar as 

prioridades, critérios, requisitos e disponibilidades da respectiva instituição, assim 

como a igualdade de oportunidade entre os interessados (Lei n° 10.973, de 2004, art. 

4º). 

Em igual trilha, referida Lei determina, entre outros, que as ICTs públicas têm 

obrigação de instituir política de inovação voltada à organização e à gestão de 

transferência de tecnologia no ambiente produtivo. Para tanto, terá de  estabelecer as  

diretrizes e os objetivos, entre outros, que disciplinem o compartilhamento e 
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permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, equipamentos, recursos 

humanos e capital intelectual  (Lei n° 10.973, de 2004, art. 15-A). 

Além disso, embora a CRFB estabeleça que ao particular é lícito fazer tudo o 

que a lei não proíba, falta-lhe enunciado específico referente à legalidade para fins de 

atuação da administração pública. Contudo, face ao corolário da indisponibilidade do 

interesse público perante ao privado, o administrador público tem obrigação de agir 

nos termos, condições e limites determinados por lei. Logo, contrariamente do 

aplicável ao particular,  a legalidade pública tem conteúdo  restritivo, já que aquele 

pode fazer tudo o que a lei não veda, enquanto esta terá  atuação, estritamente,  

vinculada às determinações legais (ALEXANDRINO; PAULO, 2015). 

Nessa esteira, infere-se que o comando legal “deverá instituir sua política de 

inovação...” (art. 15-A, caput), assim como “deverá estabelecer diretrizes...” (art. 15-

A, inciso IV, § único) afasta a possibilidade de quê, o administrador público, avalie a 

conveniência de tais instituição e estabelecimento. Por isso, sob pena de cometerem 

infração disciplinar, independentemente de vontade própria, os responsáveis por ICTs 

públicas terão de adotar tais providências.   

A extensão do ensino tem apoio no seio Constitucional brasileiro, conforme se 

depreende da leitura dos excertos constitucionais abaixo transcritos (BRASIL, 

Constituição, 1988):  

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio 
de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

(...) 
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e 
tecnológica. 

 

Por sua vez, a Lei nº 9.394, de 1996, estabelece que a promoção da presente 

extensão, além de estar inserida no contexto dos cursos e programas da educação 

superior, apresenta-se como uma de suas finalidades (arts. 43, inciso IV, e 44, inciso 

IV). Nessa condição, devendo  as universidades e institutos de pesquisa incluí-la, 

formalmente, em seus planos, programas e projetos didáticos (art. 53, inciso II). 

A alteração implementada na Lei de inovação (Lei nº 10.973, de 2004) teve o 

viés de estimular a  pesquisa científico-tecnológica, a partir da  interação entre o  

público e o privado (art. 1º, § único, V). Nessa premissa, face às especificidades 
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próprias do ente público, a presente Norma definiu regras de cumprimento obrigatório 

pelas ICTs públicas, quando dos ajustes referentes ao compartilhamento ou 

permissão de uso dos seus recursos humanos e materiais (art. 4º).  

A propósito, considerando a existência de sujeições distintas para as ICTs 

públicas e as privadas, é razoável se conhecer a exata dimensão de uma e da outra, 

o que é dado nas transcrições abaixo: 

Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT): órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado 
sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e 
foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social 
ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou 
tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos 
(Lei n° 10.973, de 2004, art. 2º, inciso V). 

Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação pública - ICT pública - aquela 
abrangida pelo inciso V do caput do art. 2º da Lei nº 10.973, de 2004, 
integrante da administração pública direta ou indireta, incluídas as empresas 
públicas e as sociedades de economia mista (Decreto nº 9.283, de 2018, art. 
2º, inciso IV); e 

Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação privada - ICT privada - 
aquela abrangida pelo inciso V do caput do art. 2º da Lei nº 10.973, de 2004, 
constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins 
lucrativos (Decreto nº 9.283, de 2018, art. 2º, inciso V). 

 

Da leitura do inciso V do caput do art 2º da Lei nº 10.973, de 2004, combinado 

com os incisos IV e V do art. 2º do Decreto nº 9.283, de 2018, infere-se que as ICTs 

públicas são compostas pelos órgãos da administração pública direta ou indireta, aí 

consideradas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Noutro 

sentido, são ICTs privadas as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos 

legalmente constituídos sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que incluam 

em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica 

ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos 

produtos, serviços ou processos. 

 

3.4.2  As instituições promotoras e seus respectivos programas de 

fomento 

 No Brasil, segundo Sampaio e Santos (2017), as principais instituições 

e respectivos programas de empreendedorismo são o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), a Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP), a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX), 
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assim como programas de crédito especiais oferecidos pelo Banco do Brasil (BB), 

Itaú, Caixa Econômica Federal (CEF) e Bradesco. 

Segundo os autores, no CNPQ, destacam-se o Programa Agentes Locais e 

Inovação (ALI) e o Programa de Formação de Recursos Humanos em Áreas 

Estratégicas (RHAE). O primeiro resulta de parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Mico e Pequenas Empresas (Sebrae) e tem por objetivos o desenvolvimento da 

cultura de inovação dentro dos pequenos negócios. O outro, em parceria com o 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), objetiva 

capacitar e captar pessoal em atividade de Pesquisa e Desenvolvimento nas 

empresas. 

Já o BNDS, afirmam os pesquisadores, oferece os programas de Microcrédito 

e Capital de Giro por um lado e o Cartão BNDS por outro. Nesse aspecto, enquanto o 

microcrédito visa alavancar os empreendimentos o Cartão se propõe oferecer crédito 

rotativo e pré-aprovado com vistas à aquisição de bens. De forma semelhante, 

anunciados autores expõem a potencialidade de alavancagem dos empreendimentos 

supostamente patrocinados pelos programas de Microcrédito, Capital de Giro e 

Empréstimos oferecidos pelas Instituições Financeiras retrocitadas (BB, CEF, Itaú e 

Bradesco). 

Na mesma linha, manifestaram que a FINEP desponta com três programas 

relevantes, o “INOVA”, objetivando a elevação da produtividade da economia; o 

“INOVAR”, visando a disseminação de melhores práticas relacionadas ao capital de 

risco; e o “PROINFRA”, apoiando projetos na área de infraestrutura de pesquisa de 

Instituições Científicas e Tecnológicas.  Igualmente, ao se referirem à APEX, 

informam a existência de ações visando a exportação e atração de investimentos, 

fortalecendo a marca Brasil no mercado internacional. 

 

3.4.3  Os incentivos fiscais do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ); 

da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), do Imposto sobre Produto 

Industrializado (IPI) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRFonte). 

 

O incremento de estímulo à inovação por meio de incentivos fiscais se tornou 

uma tendência internacional, porque, embora não sejam perfeitos, apresentam 

vantagens que os tornam atraentes quando da formulação de políticas públicas. 

Nesse aspecto, são baseados em alocação de mercado (o investimento e a decisão 
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de investir cabem à empresa), assim como também, além do baixo custo 

governamental de implementação, não discriminam setores, já que isonomicamente 

disponíveis aos empreendedores14. 

No Brasil, o fortalecimento do desenvolvimento tecnológico tem sido fomentado 

por meio de incentivos fiscais, apoiando o aumento de investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) nas empresas15. No caso, as pessoas jurídicas  se aproveitam 

do mencionado privilégio, ainda que referidas atividades não estejam enquadradas 

em suas atividades fins. Contudo, há uma série de exigências que têm de ser 

atendidas, a exemplo, classificar-se como “pesquisa básica dirigida”, entendida como 

aquela que objetiva a aquisição de conhecimento sobre a compreensão de novos 

fenômenos com vistas ao desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas 

inovadores. 

Mais precisamente, destaca-se aquilo que está posto no Capítulo III, da Lei nº 

11.196/2005, tida como “Lei do Bem”, objeto de regulamentação por meio do Decreto 

nº 5.798/2006, cuja síntese, permite aproveitamento de parcela dos dispêndios com 

P&D na apuração: (a) do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ); (b) da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); (c) do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI); e (d) do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRFonte). Para 

tanto, manifestada permissão legal reflete nas figuras jurídico-tributárias: deduções, 

exclusões, depreciações, amortizações e redução de alíquota a zero. 

Nessa seara, a Lei nº 13.674/2018 inovou ao autorizar empresas de tecnologia 

da informação e comunicação a receber isenção tributária caso invistam em atividade 

de pesquisa, desenvolvimento e informação. Trata-se de estímulo específico para a 

inovação, o que se traduz em ferramental relevante ao processo competitivo do Brasil 

no mercado interno e no internacional. Afinal, as atividades de pesquisa dos 

concorrentes estrangeiros, como se viu, especialmente no continente asiático, estão 

infinitamente mais amadurecidas do que as brasileiras. 

 

3.4.4  Os laboratórios existentes na ICT – UESC 

                                                           
14 Informação disponível no portal do IPEA 
(http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/radar/100826_radar09_cap1.pdf) 
15 Informação disponível no portal do  MCTIC 
(http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/perguntas_frequentes/Lei_do_Bem.html) 

 

http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/radar/100826_radar09_cap1.pdf
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/perguntas_frequentes/Lei_do_Bem.html
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Na sequência, segue amostra dos laboratórios de referida ICT16, com suas 

respectivas informações relevantes, quais sejam: (a) A identificação; (b) O endereço 

eletrônico; (c) As atividades; (d) A confirmação de atuação na área de pesquisa e 

extensão; (e) O curso de vinculação; e (f) Os equipamentos. 

Identificação: Materiais e meio ambiente 

Site: Informação não disponibilizada no site 

Atividades: 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Laboratório 
de Materiais Poliméricos (Lapos-UESC), Universidade de São 
Paulo (USP), Laboratório de Corrosão 

Pesquisa: Sim 

Extensão: Não 

Cursos: 
Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, 
Engenharia Química  

Equipamentos: 

Microfiltrador pressurizada, gerador de corrente, balança, 
dessecador, panela para banho maria, deionizador de água e 
reservatório de 10l, potenciostato galvanostato, lixadeira politriz, 
ensaio de impacto, prensa hidráulica com aquecimento, 
durômetros,  raio x, extrusora monorosca, moinho de faca, 
guilhotina, misturador e balança 

 

Identificação: Laboratório de preparo de amostras  

Site: Informação não disponibilizada no site 

Atividades: Informação não disponibilizada no site 

Pesquisa: Sim 

Extensão: Não 

Cursos: Química 

Equipamentos: 

Geladeira, freezer, balança analítica, balança micro analítica, 
balança semi analítica, centrifuga sl 700, agitador magnético, 
estufa de esterilização e secagem, bloco digestor, liofilizador e 
destilador de ácido 

 

Identificação: Laboratório de visualização matemática 

Site: https://sites.google.com/site/gpemac/Home 

Atividades: 

Pesquisa matemática, produção de modelos concretos, 
modelagem paramétricas de pcoc materializados na impressora 
3d, exposição de materiais didáticos, iniciação científica, 
desenvolvimento de pesquisas de mestrados, seminários de 
pesquisa 

Localização: Pavilhão de Ciências Exatas e Tecnológicas 

                                                           
16 Disponível em: http://nit.uesc.br/uesc360/home. <Acesso em dezembro de 2018>. 

http://nit.uesc.br/uesc360/home
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Pesquisa: Sim 

Extensão: Não 

Cursos Matemática 

Equipamentos: Impressora 3D Cubex Duo 

 

Identificação: Laboratório de filmes finos  

Site: Informação não disponibilizada no site 

Atividades: IST - Instituto Superior Técnico (Lisboa), CEPEDI. 

Pesquisa: Sim 

Extensão: Não 

Cursos: Física 

Equipamentos: Rf sputtering- evaporadora pv600, estufa, balança e capela 

 

Identificação: Laboratório de estatística computacional - LEC 

Site: http://nbcgib.uesc.br/lec/ 

Atividades: Informação não disponibilizada no site 

Localização: Pavilhão Juizado Modelo 

Pesquisa: Sim 

Extensão: Sim 

Cursos Agronomia e Ciências da Computação 

Equipamentos: Não disponibilizada no site 

 

Identificação: Laboratório de manufatura – Laman 

Site: Informação não disponibilizada no site 

Atividades: INPE ( Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). 

Pesquisa: Sim 

Extensão: Sim 

Cursos: Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica 

Equipamentos: 

Forno, laminadora, torno universal de bancada, mini torno de 
bancada, furadeira de bancada, moto esmeril, prensa hidráulica, 
fresadora, gerador de energia, máquina de solda e pirômetro 
óptico 

 

Identificação: 
Laboratório centro de armazenamento de dados e computação 
avançada da UESC  

Site: http://nbcgib.uesc.br/nbcgib/ 

Atividades: Informação não disponibilizada no site 
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Localização: 
NBCGIB - Núcleo de Biologia Computacional e Gestão de 
Informações Biotecnológicas 

Pesquisa: Sim 

Extensão: Não 

Cursos Ciência da computação 

Equipamentos: 
C.A.C.A.U.- Centro de armazenamento de dados e computação 
avançada da uesc ; Centro de computação científica – Altix 350 

 

Identificação: Laboratório de ensino em ciências e matemática  

Site: Informação não disponibilizada no site 

Atividades: Informação não disponibilizada no site 

Pesquisa: Sim 

Extensão: Sim 

Cursos: Ciências Biológicas, Física, Matemática e Química 

Equipamentos: Microscópio 

 

Identificação: Laboratório de física óptica espectroscopia atômica  

Site: Informação não disponibilizada no site 

Atividades: Informação não disponibilizada no site 

Localização: Pavilhão Manoel Fontes Nabuco 

Pesquisa: Não 

Extensão: Não 

Cursos Engenharia Mecânica e Física 

Equipamentos: 
Laser pointer, conjuntos de lentes esféricas, banco ótico linear, 
conjuntos de lentes e filtro polaroide girante e medidor de 
intensidade de luz 

 

Identificação: Laboratório de análise por RX 

Site: http://www.uesc.br/centros/ctr/index.php 
 

Atividades: Informação não disponibilizada no site 

Pesquisa: Sim 

Extensão: Sim 

Cursos: Física 

Equipamentos: 
Fluorescência de raios x, difratômetro de raio x, circulador de baixa 
temperatura, mini tubos de raio x, detector de rx, espectrômetro de 
raio x e processador de pulsos digitais 

 

Identificação: Laboratório de preparação de amostras  

Site: ttp://www.uesc.br/centros/ctr/ 
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Atividades: Informação não disponibilizada no site 

Localização: 
CPqCTR - Centro de Pesquisas em Ciências e Tecnologias das 
Radiações 

Pesquisa: Sim 

Extensão: Sim 

Cursos Física 

Equipamentos: Estufa de esterilização e secagem, deionizador elétrico 

 

Identificação: Laboratório de computação e modelagem 

Site: http://www.uesc.br/centros/ctr/index.php 

Atividades: Informação não disponibilizada no site 

Pesquisa: Sim 

Extensão: Sim 

Cursos: Física  

Equipamentos: 
Alicate amperímetro digital, frequencímetro digital, furadeira de 
impacto ½, osciloscópio digital, osciloscópio, micrômetro e 

multímetro digital portátil 

 

Identificação: Laboratório sala de desenvolvimento 

Site: http://nbcgib.uesc.br/cacau/ 

Atividades: Informação não disponibilizada no site 

Localização: Informação não disponibilizada no site 

Pesquisa: Sim 

Extensão: Não 

Cursos Ciências Da Computação 

Equipamentos: Informação não disponibilizada no site 

 

Identificação: Laboratório de computação cientifica  

Site: http://nbcgib.uesc.br/cacau/ 

Atividades: Informação não disponibilizada no site 

Pesquisa: Sim 

Extensão: Não 

Cursos: Ciências Da Computação 

Equipamentos: Informação não disponibilizada no site 

 

Identificação: Laboratório núcleo de inovação tecnológica  

Site: http://nit.uesc.br/ 
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Atividades: 

Orientação em propriedade intelectual; avaliação dos requisitos de 
patenteabilidade; busca de anterioridades; prospecção 
tecnológica; prospecção de mercado; assessoria jurídica para 
contratos de transferência tecnológica; 

Localização: Torre Administrativa 

Pesquisa: Sim 

Extensão: Sim 

Cursos Outros 

Equipamentos: Não possui equipamentos  

 

Identificação: Laboratório de ensaios mecânicos e resistência dos materiais  

Site: Informação não disponibilizada no site 

Atividades: Informação não disponibilizada no site 

Pesquisa: Sim 

Extensão: Não 

Cursos: 
Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica, Física 

Equipamentos: 

Máquina de ensaios, shaker de bancada, balança analítica, 
sistema de aquisição de dados, prensa hidráulica, balança de 
ensaios e microscopia,  bancada de extensometria, bancada de 
marcenaria, conjunto hidráulico, torno – fresadora,  furadeira de 
bancada, arga massadeira, misturador e peneirador, guincho, 
autoclave e estufa, betoneira e serra de bancada 

 

Identificação: Laboratório de pesquisa e inovação de materiais avançados 

Site: Informação não disponibilizada no site 

Atividades: 

Projetos de colaboração com UFPE (departamento de química), 
bioenergia - grupo UESC, análise térmica - cpqctráreas atendidas 
engenharias, química, física, pós graduação em química, 
multiusuário não ensino não pesquisa sim extensão não 
localização pavilhão juizado modelo 

Localização: Pavilhão Juizado Modelo 

Pesquisa: Sim 

Extensão: Não 

Cursos 
Engenharia Civil, Engenharia De Produção, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Física e Química 

Equipamentos: 
Espectrofotômetro, espectrofotômetro infravermelho, analisador 
térmico, calorímetro diferenciado de varredura, espectro 
fluorímetro, evaporadora química pv300 e balança analítica 

 

Identificação: Laboratório observatório  
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Site: http://www.uesc.br/projetos/observatorio/ 

Atividades: Informação não disponibilizada no site 

Localização: Pavilhão de Ciências Exatas e Tecnológicas 

Pesquisa: Sim 

Extensão: Sim 

Cursos Física 

Equipamentos: Refletor Newtoniano, Schmidt-Cassegrain e Refrator Solar 

 

Identificação: Laboratório de automação  

Site: Informação não disponibilizada no site 

Atividades: Informação não disponibilizada no site 

Localização: Pavilhão de Ciências Exatas e Tecnológicas 

Pesquisa: Não 

Extensão: Não 

Cursos Engenharia Elétrica 

Equipamentos: Kit simulador eletro-pneumático e planta industrial 

 

Identificação: Laboratório de Eletroeletrônica  

Site: Informação não disponibilizada no site 

Atividades: Informação não disponibilizada no site 

Localização: Pavilhão Agroindústria 

Pesquisa: Sim 

Extensão: Sim 

Cursos 
Engenharia Civil, Engenharia De Produção, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica e Engenharia Química 

Equipamentos: 
Motor de indução trifásico, transformador trifásico de distribuição, 
gerador, motor de indução monofásico, servomotor, soft-starter e 
inversor de frequência 

 

3.4.5  NIT-UESC  e acordos de cooperação estabelecidos   

 

As características dos laboratórios da UESC revelam o seu potencial de 

inovação, cujo  levantamento demonstra as possibilidades de ambientes de inovação 

que são e poderão ser criados. No entanto, a concretização do presente propósito 

pareceu bastante tímida, conforme quadro a seguir contendo o quantitativo de projetos 

de inovação tecnológica geridos pelo NIT-UESC (convênios NIT – empresas privadas) 

no recorte temporal de 2011 a 2018, o que sinaliza oportunidade de avanços: 
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Quadro 3 – de projetos de inovação tecnológica geridos pelo NIT-UESC  

Ano 
Quant. 

projetos 

2011.................................................................................................................................. 01 

2012.................................................................................................................................. 06 

2013.................................................................................................................................. 08 

2014.................................................................................................................................. 04 

2015.................................................................................................................................. 01 

2016.................................................................................................................................. 00 

2017.................................................................................................................................. 00 

2018.................................................................................................................................. 03 

Fonte: NIT-UESC, 2018. 

 

3.5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo tratou dos estímulos à interação Instituição Científica e 

Tecnológica – UESC e as empresas localizadas no Polo de Informática de Ilhéus, cuja 

análise foi trilhada no eixo dado pela legislação que trata do assunto. Assim, os 

incentivos fiscais incidentes sobre os tributos federais foram avaliados, bem como os   

programas de fomento à pesquisa e inovação mais os recursos existentes em dita 

Instituição de pesquisa científica e tecnológica que poderão ter o compartilhamento e 

uso franqueados às empresas do Arranjo local. 

Nesse sentido, foi possível se constatar que a UESC poderá ser um vetor de 

potencial desenvolvimento Regional a partir de sua interação com as empresas 

localizadas no Polo de Informática. Isso, porque a estrutura legalizada pelo novo 

marco legal da inovação (Lei nº 13.243, de 2016), assim como os incentivos fiscais 

existentes e os diversos programas de fomento, todos direcionados a essa articulação 

entre a academia e os empreendedores locais, favorecem sobremaneira a construção 

de mencionadas parcerias. 

Os resultados mostram que há um enorme potencial a ser explorado, os quais 

têm por propósito o estímulo à pesquisa científica, tecnológica e a inovação. Portanto, 

resta os atores envolvidos se manifestarem e efetivarem as articulações necessárias 

à construção dos futuros acordos de cooperação, bem como analisarem suas 
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respectivas peculiaridades, afim de se identificar os diversos incentivos fiscais 

possíveis de serem apropriados aos casos concretos. Na mesma linha, aos 

mencionados interessados, cabe procurarem os órgãos ou agências de fomento, para 

conhecerem o perfil dos produtos oferecidos e suas condicionantes.  
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