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! A Inovação desempenha um papel
crucial no desenvolvimento econômico
e na competitividade das empresas
= processo de criação de
conhecimento novo acrescido
de valor de mercado.

! Inovação depende de pesquisa = risco
e alto custo

! Conhecimento restrito ao
ambiente acadêmico

→ aplicação às necessidades das
empresas e do mercado.

- Necessidade de criação de um
ecossistema de inovação.



Legislação



Emenda Constitucional nº 85, de 26 de 
fevereiro de 2015

- Inseriu a expressão “inovação” no capítulo
relativo à Ciência e Tecnologia, criando o
Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação;
- Representa um marco no estreitamento
das relações entre o Estado, as empresas e
as instituições de pesquisa, pois
instrumentaliza políticas voltadas à
conjugação de esforços do governo e
iniciativa privada, mediante alianças
estratégicas para a geração de produtos,
processos e serviços inovadores, além da
transferência e difusão de tecnologia.



ATUAÇÃO NO AMBIENTE REGULATÓRIO

• Marco Legal da C, T & I – promove maior integração entre entes públicos e privados em
atividades de P&D.

• As alterações promovidas na Lei de Inovação visaram ampliar e conferir melhor
tratamento aos instrumentos de estímulo à inovação, nos termos da Emenda
Constitucional n° 85/2015.

• COOPERAÇÃO - A lei passa a regular uma série de relacionamentos contratuais entre
entidades privadas e públicas, que podem ser graduados dos mais simples (como mera
disponibilização de laboratórios e equipamentos) até os níveis mais complexos (como a
participação societária).
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- incorporar de forma efetiva as atividades de
ciência, tecnologia e inovação aos processos
produtivos;

- maior segurança jurídica para os agentes do
processo = redução dos custos de transação.

- Investimento em políticas públicas de CT&I =
estratégia para a geração de vantagens competitivas
associadas às mudanças tecnológicas.

HÉLICE TRÍPLICE

A participação integrada e cooperativa da

Academia (universidades e instituições de

pesquisa), do Governo e das Empresas é a força

motriz da operacionalização de um dos pilares do

desenvolvimento tecnológico.



Destacar textos em Trebuchet 
Regular, podendo variar entre 
corpo 18 e corpo 20.

Destacar texto de apoio em Trebuchet Bold, 
podendo variar entre corpo 14 e corpo 16.

Figura 2. Elementos conceituais do modelo da Hélice Tríplice (Triple Helix) para a promoção da inovação tecnológica / Fonte:
(ETZKOWITZ, H.; LEYDESDORFF, L. 2000).



Estrutura do Sistema 
Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação

Figura 3. Gráfico da estrutura do
Sistema Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação / Fonte:
(PRETE, 2018).



a. Burocracia nos procedimentos, especialmente
na gestão dos projetos;

b. Associação da Inovação ao Risco;

c. Falta de cultura das empresas nos
investimentos em P, D & I;

d. Escassez de recursos humanos;

e. Entraves na conversão das teses e dissertações
de pesquisa em inovações;

f. Entre outros ...

ALGUNS GARGALOS PARA C, T & I



Marco Legal da C, T & I

- Estímulo à constituição de alianças estratégicas;

- Autorização para a administração pública direta, as agências de fomento e as ICT’s apoiar

a criação, a implantação e a consolidação de ambientes promotores de inovação;

- Facilidades para a transferência de tecnologia de ICT pública para o setor privado;

- O NIT poderá ser constituído com personalidade jurídica própria, como entidade privada

sem fins lucrativos, inclusive sob a forma de fundação de apoio;



- Permissão de uso de despesas de capital na subvenção econômica, regulamentação da

encomenda tecnológica;

- Previsão da possibilidade de transposição, remanejamento ou transferência de recursos

entre categorias de programação;

- Prestação de contas simplificada;

- Tratamento prioritário para o processo de importação e de desembaraço aduaneiro de

bens e produtos utilizados em pesquisa ou em projetos de inovação.
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SUBVENÇÃO 
ECONÔMICA

APOIO A 
PROJETOS

3

ENCOMENDA 
TECNOLÓGICA

4

BÔNUS 
TECNOLÓGICO

ESTÍMULO DA INOVAÇÃO NAS EMPRESAS
Decreto n° 9.283/18



ACORDO DE PARCERIA PARA P, D & I
I. COM REPASSE PARCEIRO PRIVADO PARA PÚBLICO

II. SEM REPASSE

TERMO DE OUTORGA
I. CONCESSÃO DE BOLSA / AUXÍLIO

II. BÔNUS TECNOLÓGICO

III. SUBVENÇÃO ECONÔMICA

CONVÊNIO PARA PESQUISA, 
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

AQUISIÇÃO OU 
CONTRATAÇÃO DE 
PRODUTO, BEM OU 

SERVIÇO PARA P, D & I

INSTRUMENTOS JURÍDICOS
Lei n° 10.973/04 e Decreto n° 9.283/18



ACORDO DE 
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

PARA P, D & I

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS EM P, D & I

CONTRATO DE 
TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA

INSTRUMENTOS JURÍDICOS
Lei n° 10.973/04 e Decreto n° 9.283/18

OUTORGA DE USO DE 
LABORATÓRIOS, EQUIPAMENTOS, 

INSTRUMENTOS, MATERIAIS E 
INSTALAÇÕES DAS ICTs PÚBLICAS



LEGISLAÇÃO ESTADUAL

● LEI Nº 5.361, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008 - DISPÕE SOBRE INCENTIVOS À
INOVAÇÃO E À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NO AMBIENTE PRODUTIVO NO
ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI FEDERAL 10.973/04  X  LEI ESTADUAL 5.361/08

• A lei estadual não fala de princípios, tal como a lei federal;
• A lei federal, ao tratar das alianças estratégicas, permite, além da utilização de

laboratórios, o uso do capital intelectual em projetos de PD&I, enquanto a lei estadual
fala apenas em compartilhamento de laboratórios;



Figura 4. Princípios previstos nos incisos do artigo 1o da Lei no 10.973/04, alterada pela
Lei no 13.243/16 / Fonte: (PRETE, 2018).



LEI FEDERAL 10.973/04  X  LEI ESTADUAL 5.361/08:

• A lei federal, ao tratar dos acordos de parceria, fala da possibilidade de criação de bolsas
de estímulo à inovação, que a bolsa é caracterizada como doação e não configura vínculo
empregatício. A lei estadual não fala em bolsa.

• No capítulo que trata da cessão dos direitos sobre a criação, a lei federal possibilita que a
ICT ceda os seus direitos ao criador ou a terceiro, mediante remuneração. A lei estadual
fala que a cessão pela ICT ou Faperj só podem ser feitas ao criador, a título oneroso.

• A lei federal afirma que os custos de produção, despesas, encargos e obrigações legais são
deduzidas dos royalties; a lei estadual não insere os custos de produção.



LEI FEDERAL 10.973/04  X  LEI ESTADUAL 5.361/08:

• A lei federal faculta ao pesquisador público o afastamento para prestar colaboração a
outra ICT, desde que compatíveis com o seu cargo e assegurado o seu vencimento. A lei
estadual só fala do pesquisador público do magistério e a gratificação só será garantida se
o pesquisador se manter na atividade docente.

• Ao tratar da encomenda tecnológica, a lei federal fala que o pagamento será efetuado
proporcionalmente à execução dos trabalhos e dispensa licitação para o fornecimento em
escala; enquanto a lei estadual atrela o pagamento aos resultados obtidos e estabele
apenas uma margem de preferência para a aquisição do objeto da encomenda.



PROJETOS DE LEI ESTADUAL

● ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO - ALERJ

- PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25/2019 - ALTERA VÁRIOS DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS PARA INCLUIR A INOVAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES A SEREM
FOMENTADAS PELO ESTADO, JUNTAMENTE COM A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

- PROJETO DE LEI Nº 1768/2019 (Poder Executivo – Wilson Witzel) - ALTERA A LEI
ESTADUAL Nº 5.361, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008, PARA ESTABELECER MEDIDAS DE
INCENTIVO À INOVAÇÃO, À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NO AMBIENTE
PRODUTIVO.
- Apresentado em dezembro de 2019 e sem tramitação legislativa.



- PROJETO DE LEI Nº 278/2019 (governo Pezão – discussão pelo Forum de
Desenvolvimento) - DISPÕE SOBRE INCENTIVOS À INOVAÇÃO E À PESQUISA CIENTÍFICA,
TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO E ALTERA AS LEIS N.º 5.361, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008
QUE DISPÕE SOBRE ESTÍMULOS AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, À PESQUISA, À
CAPACITAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E À INOVAÇÃO E N.º 1.288, DE 12 DE ABRIL
DE 1988.

- PROJETO DE LEI Nº 2022/2016 (apenso ao PROJETO DE LEI Nº 1623/2019) - DISPÕE
SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL DE ESTÍMULO, INCENTIVO E PROMOÇÃO AO
DESENVOLVIMENTO DE STARTUPS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

- PROJETO DE LEI Nº 482/2019 - EMENTA: DISPÕE SOBRE O ESTÍMULO AO
EMPREENDEDORISMO ESPECIALMENTE AOS NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO,
DENOMINADOS STARTUPS E SCALEUPS, NA FORMA QUE MENCIONA.



LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

● LEI Nº 6.788, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020 - Dispõe sobre sistemas, mecanismos e
incentivos às atividades científica, tecnológica, inovativa e da economia criativa, visando o
desenvolvimento sustentável do Município do Rio de Janeiro e dá outras providências.

• Cria o Ecossistema Municipal de Inovação - EMINOV, com os seguintes integrantes:
I - o Sistema Municipal de Inovação - SMINOVA;
II - o Conselho Municipal de Inovação - CMINOVA;
III - o Fundo Municipal de Inovação - FINOVA;
IV - o Plano de Inovação do Executivo Municipal;
V - a Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro S/A – FOMENTA RIO.

• Ao tratar da encomenda tecnológica, não dispensa o procedimento licitatório e
condiciona o pagamento do projeto aos resultados alcançados.



A lei abre a porta das universidades para a
inovação, sem prejuízo da sua função básica
de pesquisa, e permite que essa interação
ocorra num ambiente de transparência e
segurança jurídica.

- Antes o direito da propriedade intelectual
sobre os resultados da criação ficava com a
instituição pública, que era obrigada a abrir
uma concorrência para licenciar a tecnologia
→ Cessão ao parceiro privado da totalidade
dos direitos de propriedade intelectual.



Obrigada!

Tatiana Abranches
tabranches@firjan.com.br
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