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ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO
TEMA -

CAPTAÇAO DE RECURSOS PARA A AUTONOMIA DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INOVADOR

APONTAMENTOS
1) PAPEL DOS ATORES NO PROCESSO DE P&D, TT E INOVAÇÃO
2) NECESSÁRIA INTEGRAÇÃO ENTRE OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS E INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO NAS
POLITICAS DE INOVAÇÃO (FOCO NAS ICTS)

CASES - Portaria 4.382/Outros
TESE - É fundamental avançar a capacitação e implementação dos
instrumentos financeiros do Marco Legal, para facilitar o acesso aos recursos
do mercado de capitais para financiamentos de longo prazo em projetos de
PD&I, infraestruturas de pesquisa, ambientes de inovação e startups.

DO CONCEITO
ALIANÇAS ESTRATÉGICAS
(ALIANÇAS PUBLICO-PRIVADAS PARA A INOVAÇÃO - LEI 10.973 DE 2004)
Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas agências de fomento poderão
estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo
empresas, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que
objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão de tecnologia. (Redação
pela Lei nº 13.243, de 2016)
Parágrafo único. O apoio previsto no caput poderá contemplar as redes e os projetos internacionais de pesquisa
tecnológica, as ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação, inclusive incubadoras e
parques tecnológicos, e a formação e a capacitação de recursos humanos qualificados. (Redação pela Lei nº 13.243, de
2016).

LEI 11.079 DE 2004 - PPP é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa.

1 - PAPEL DOS ATORES NO PROCESSO DE INOVAÇÃO
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Gráfico 2 – Atividades da política de inovação
Fonte: FORMICT/MCTIC
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Constatações no FORMICT 2017 e 2018
BR precisa mais ter mais estratégia efetividade em mover a tripla e
quadrupla Hélice, visando consolidar os Ecossistemas de Inovação
orientados ao desenvolvimento local/regional.
ICTs precisam:
1) Alçar da Política de Gestão da PI para a Gestão da Política de Inovação.
2) Superar o gap de capacitação institucional para desenvolver Alianças
Estratégicas usando a gestão do conhecimento, Prospecção de PI e TT
integradas com as ferramentas de captação de recursos privados no mercado
de capitais.
Efeitos = "desorçamentarização" de projetos, desintermediação bancária,
profissionalização da gestão da captação de recursos, geração de receitas.
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Captação = Gestão da Política de Inovação das ICTs
Fase 1 – Estratégia Empreendedora da ICT –

definição de objetivos, visão,
missão e indicadores, considerando as competências e estruturas de pesquisa para suportar
estratégias de produção de conhecimentos e transferência de tecnologia. Mapeamento e
prospecção de tecnologias, negócios, parceiros e mercados, para a definição de linhas de
atuação, programas e recursos (E3P), gestão e governança da Política.

Fase 2 – Implementação da Política e Alinhamento do Ecossistema –

Regulamentação dos instrumentos, remoção de barreiras, posicionamento do NIT,
desenvolvimento de competências e requisitos, implantação dos processos e equipes de
gestão para dinamizar a mobilização de atores, captação de recursos, construção de
parcerias e alianças.

Fase 3 – Consolidação e Internacionalização –

avaliação das fases 1 e 2,
aperfeiçoamento das estratégias, cultura organizacional, incentivos e instrumentos.
Definição de diretrizes de expansão, especialização e diversificação usando estratégias e
parcerias internacionais.

Instrumentos da Lei de Inovação
a) Para estímulo à construção de ambientes de inovação com participação das ICTs
I - Alianças Estratégicas (ou Alianças Publico Privadas para a Inovação)
II - Apoio a criação, a implantação e a consolidação de ambientes promotores da inovação
III - Atração de centros de P&D de empresas estrangeiras
IV - Permissão de usos e compartilhamento de infraestruturas de pesquisa
b) Para estímulo à inovação nas empresas (Artigo 19 da Lei 10.973 de 2004 reformada pela 13.243 de 2016)
I - subvenção econômica;
II - financiamento;
III - participação societária;
IV - bônus tecnológico;
V - encomenda tecnológica;
VI - incentivos fiscais;
VII - concessão de bolsas;
VIII - uso do poder de compra do Estado;
IX - fundos de investimentos;
X - fundos de participação;
XI - títulos financeiros, incentivados ou não;
XII - previsão de investimento em P&D em concessão de serviços públicos e regulações setoriais.

§ 6º As iniciativas de que trata este artigo poderão ser estendidas a ações visando a: (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)
I - apoio financeiro, econômico e fiscal direto a empresas para as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica.
II - constituição de parcerias estratégicas e desenvolvimento de projetos de cooperação entre ICT e empresas e entre empresas, em atividades de
pesquisa e desenvolvimento, que tenham por objetivo a geração de produtos, serviços e processos inovadores;
III - criação, implantação e consolidação de incubadoras de empresas, de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação;
IV - implantação de redes cooperativas para inovação tecnológica;
V - adoção de mecanismos para atração, criação e consolidação de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas brasileiras e estrangeiras;
VI - utilização do mercado de capitais e de crédito em ações de inovação;
VII - cooperação internacional para inovação e para transferência de tecnologia;
VIII - internacionalização de empresas brasileiras por meio de inovação tecnológica;
IX - indução de inovação por meio de compras públicas;
X - utilização de compensação comercial, industrial e tecnológica em contratações públicas;
XI - previsão de cláusulas de investimento em pesquisa e desenvolvimento em concessões públicas e em regimes especiais de incentivos econômicos;
XII - implantação de solução de inovação para apoio e incentivo a atividades tecnológicas ou de inovação em microempresas e em empresas de pequeno porte.
§ 7º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão utilizar mais de um instrumento de estímulo à inovação a fim de conferir
efetividade aos programas de inovação em empresas. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm

Instrumentos Financeiros da Lei de Inovação
Participação Societária
Fundos de Investimentos
Fundos de Participação
Títulos Financeiros, incentivados ou não

University
Ventures

Complemento Regulamentar
Lei Complementar 182 de 2021 - Marco Legal das Startups
FIPs da Lei de Informática - Portaria MCTI 5.894 de 2018
Lei 13.800 - Fundos Patrimoniais/Portaria MCTI 5918 de 2019
Títulos Financeiros e Fundos Incentivados pela Lei 12.431 de 2011

Ação da SEFIP
Portaria MCTI 4382
de 2021

Avançar a Política de Inovação das ICTs
implementando os Instrumentos para
Alianças Estratégicas e Captação de Recursos

Plataformas Tecnológicas, Consócios e Redes
Centros de PD&I em Parceria
Contratos de P&D, Encomendas Tecnológicas, Compras de Inovação
Uso de Incentivos Fiscais a PD&I (Lei do Bem e Rota 2030)
Hubs de TT para articular Ecossistemas e Inovação
Participação no Capital Social de Empresas (Startups e Joint Ventures)
Fundos FI, FIPs e Endowement
Títulos Financeiros

CASES

PORTARIA MCTI 4.382, DE 14 DE JANEIRO DE 2021
REGULAMENTA O ENQUADRAMENTO DE
PROJETOS PRIORITÁRIOS DE INVESTIMENTO
EM PRODUÇÃO ECONÔMICA INTENSIVA EM PD&I
Disciplina procedimentos e requisitos para a aprovação de projetos de investimento, para fins de emissão de debêntures
incentivadas, e para fins de investimento no território nacional em novos projetos de produção econômica intensiva em
pesquisa, desenvolvimento e inovação por parte de Fundos de Investimento em Participações na Produção Econômica
Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FIP-PD&I), nos termos do § 1o-A do art. 1o da Lei no 11.478, de
29 de maio de 2007.

Segundo Grupo de Enquadramento - Parcerias e Alianças Estratégicas
Projetos apresentados por SPE que configurem o financiamento de alianças estratégicas e projetos de
cooperação, nos termos da Lei no 10.973, de 2004 e seu regulamento, com destaque para aqueles que:
I - envolvam as obrigações legais de PD&I nos serviços públicos regulados, conforme o disposto no § 5o
do art. 3o do Decreto no 9.283, de 2018;
II - envolvam a participação minoritária de ICT pública no capital social da SPE, conforme o disposto no
art. 5o da Lei no 10.973, de 2004, e no art. 4o do Decreto no 9.283, de 2018; e
III - visem à implantação e consolidação de centros de pesquisa, as ações de empreendedorismo
tecnológico e de criação de ambientes promotores da inovação, incluídos os parques e os polos
tecnológicos e as incubadoras de empresas.

Estruturas financeiras para alavancagem de recursos para implementar e consolidar
Ambientes de Inovação

Fonte: Gargione 2011
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Decreto nº 8269

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 8.269, DE 25 DE JUNHO DE 2014
Institui o Programa Nacional de
Conhecimento e seu Comitê Gestor.

Plataformas

do

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI,
alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de Plataformas do Conhecimento  PNPC, com os seguintes
objetivos:
I  realizar encomenda tecnológica destinada à solução de problema técnico específico ou à obtenção de
produto ou processo inovador, de bens ou serviços, que envolva risco tecnológico; e
II  estimular a parceria entre empresas e instituições de pesquisa científica e tecnológica.
Art. 2º Considerase plataforma do conhecimento a empresa, o consórcio ou a entidade privada sem fins
lucrativos que reúna agentes públicos e privados que atuem em conjunto para obter resultados concretos para a
solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador de elevado risco
tecnológico, com metas e prazos definidos.
Art. 3º O PNPC será gerido por:
I  Comitê Gestor;
II  Comitê Técnico; e
III  Instituições Executoras.
Art. 4º O Comitê Gestor definirá as estratégias do PNPC e a ele caberá:
I  recomendar ao Presidente da República, a partir de proposições do Comitê Técnico, o problema técnico
específico, o produto ou o processo inovador que será objeto de contratação nos termos do PNPC;
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Essay 1

Figure 5: Knowledge filters and financing gap in the knowledge spillover process
Source: Own illustration based on Guerrero and Urbano (2014), Block et al. (2013), Acs and Sanders (2012),
Carlsson et al. (2009), Auerswald and Branscomb (2003)

1.2.2. Patent-based investment funds
Technology intermediaries and other players providing early stage financing
A wide range of intermediaries exists in the concept and early stage technology development
stages of the invention-to-innovation process. Business models of these players are very het-

CONCLUSAO
APPs - podem viabilizar o financiamento e implementação de programas, plataformas, consórcios e
joint ventures que estruturam projetos estratégicos de PD&I, com impacto junto aos setores
produtivos, alinhados a políticas de desenvolvimento local e regional, social e ambiental.
Há a necessidade de acumular expertise em project finance e demandam estruturas técnicas de alto
nível, especializadas em parcerias e captação de recursos, nacionais e internacionais, e seus
instrumentos técnicos, econômicos, legais e jurídicos.
Aprender a utilizar as APPs - clausulas setoriais de P&D, incentivos fiscais, fundos de investimento e
de participações, gerir ativos societários nas ICTs, estruturar e coordenar ambientes de inovação, gerir
encomendas tecnológicas junto ao Estado - é um passo fundamental para construir a autonomia
tecnológica e produtiva do país.
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