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“Não deixa de ser um sintoma 
da historicamente fraca 
cooperação entre indústria 
e academia no Brasil que o 
processo do MLCTI tenha sido 
o primeiro esforço extenso 
de articulação das lideranças 
destes segmentos da sociedade 
na defesa de interesses comuns 
junto aos poderes Executivo e 
Legislativo. Há quem diga que 
este distanciamento histórico 
somente poderia ser vencido 
pelo terror imposto pela 
burocracia brasileira.”

processo que resultou na Emenda Constitucional 85/2015 e na Lei 
13.243/2016, apelidada de Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Ino-

vação (MLCTI), foi importante por uma série de razões, além dos próprios me-
canismos implantados ou aperfeiçoados e da expectativa que estes criaram de 
modernização dos setores envolvidos. Duas destas razões certamente merecem 
destaque: a primeira é o fortalecimento da relação entre as diversas entidades 
do (macro) setor de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), que envolvem desde 
representações da academia, do empresariado, dos ambientes especializados de 
inovação (incubadoras, parques e outros), do Governo (segmento civil e militar) e 
terceiro setor. A segunda envolve uma alteração na relação deste macrossetor de 
CT&I com os poderes do Estado, em particular com o Congresso Nacional.

Desde sempre, cada uma das representações destes segmentos se relaciona 
e estabelece pautas de suas demandas junto ao Governo, normalmente em se-
parado. Não deixa de ser um sintoma da historicamente fraca cooperação entre 
indústria e academia no Brasil que o processo do MLCTI tenha sido o primeiro 
esforço extenso de articulação das lideranças destes segmentos da sociedade na 
defesa de interesses comuns junto aos poderes Executivo e Legislativo. Há quem 
diga que este distanciamento histórico somente poderia ser vencido pelo terror 
imposto pela burocracia brasileira.

Cerca de dez anos antes do MLCTI entrou em vigor a Lei de Inovação (Lei 
10.973, de 02 de dezembro de 2004), uma verdadeira revolução, particularmen-
te no ambiente acadêmico do País. Esta Lei, a mais extensamente revista pelo 
MLCTI, legitimou a cooperação entre estes setores e a prestação remunerada 
de serviços pelas Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs, como passaram 
a ser designadas as universidades, institutos de pesquisa, laboratórios isolados, 
etc.), permitiu a implantação de incubadoras de empresas, o uso de laboratórios 
de instituições públicas por empresas, a subvenção econômica e outras ações 
antes proibidas ou que sofriam diversas restrições, por razões que envolviam 
o entendimento corrente da relação academia-empresas como intrinsecamente 
conflitiva ou  simplesmente “perigosa”. 

Mesmo em instituições nas quais esta relação já não era novidade, em rela-
tivamente poucos casos a colaboração duradoura com empresas deixou de ser 
limitada a setores e grupos específicos. Raramente se percebia estas como ações 
necessárias para o País e para o desenvolvimento institucional. Quando muito 
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“Dada à fraquíssima cultura 
de Propriedade Intelectual no 
Brasil (em particular o ramo 

da Propriedade Industrial, 
onde estão as patentes), o que 

se pode facilmente constatar 
pelo pífio número de patentes 
depositadas por brasileiros no 

exterior e no próprio órgão 
brasileiro do setor, o Instituto 

Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI), os NITs 

concentraram muito de seus 
primeiros esforços aprendendo 

e disseminando PI.”

era vista como uma conveniente fonte alternativa de recursos em situações mais 
ou menos agudas de fragilidade orçamentária.

Após a Lei de Inovação, este cenário passou por uma transição lenta, mas que 
progressivamente foi tornando a cooperação academia-empresa lugar-comum 
e, para espanto de alguns, celebrada abertamente.

A Lei de Inovação obrigou a criação ou adoção de Núcleos de Inovação Tec-
nológica nas ICTs públicas, o que foi copiado por várias instituições privadas e 
até mesmo algumas empresas. Os NITs foram inspirados nos escritórios de trans-
ferência de tecnologia (Technology Transfer Offices – TTO’s) de universidades de 
países mais desenvolvidos, mas já havia alguns casos no Brasil, frequentemente 
com os nomes de Núcleos de Informação Tecnológica ou Agências de Inovação. 

Dada à fraquíssima cultura de Propriedade Intelectual no Brasil (em parti-
cular o ramo da Propriedade Industrial, onde estão as patentes), o que se pode 
facilmente constatar pelo pífio número de patentes depositadas por brasileiros 
no exterior e no próprio órgão brasileiro do setor, o Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial (INPI), os NITs concentraram muito de seus primeiros esfor-
ços aprendendo e disseminando PI. Dada a ausência de uma política de pessoal 
permanente para os NITs, na grande maioria das instituições (a maior parte do 
pessoal envolvido ainda se constitui de bolsistas), poucos núcleos conseguiram 
migrar com êxito para a etapa mais importante, a da transferência da tecnologia 
(TT) para sua aplicação “fora da bancada”, mesmo apesar do grande esforço de 
vários coordenadores efetivamente convencidos da importância de sua missão 
diferenciada e estratégica na academia. Hoje, a maior parte das patentes deposi-
tadas por brasileiros é de ICTs públicas.

Neste mesmo período, o País viu crescerem os recursos direcionados à pes-
quisa científica e tecnológica, especialmente os recursos públicos. Havia ainda 
problemas sérios a resolver. Um deles consistia em que apesar de não ser mais 
proibido cooperar, vender serviços ou mesmo ativos de propriedade intelectual 
ao setor privado (e até mesmo gerar empresas), as regras para a execução destes 
recursos permaneciam as mesmas ou até tornavam-se progressivamente mais 
inflexíveis, para o desespero de boa parte da comunidade científica, frustrada por 
não conseguir realizar seu trabalho. Desta vez não tanto pela falta de recursos, 
mas pela falta de um ambiente regulatório que valorizasse a busca do melhor 
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“A percepção é a de que os 
instrumentos de controle 
geram, muitas vezes, o mesmo 
desperdício de recursos 
que foram criados para 
evitar, além do desperdício 
de talentos e uma perda 
de oportunidades talvez 
impossível de avaliar.”

“A necessidade de impulsionar 
a competitividade do País e 
da geração da capacidade de 
desenvolvimento autônomo 
de soluções sustentáveis 
para os problemas sociais 
ou de mercado, em um país 
inserido em uma economia 
global capitalista, diminuiu 
sensivelmente a histórica 
resistência da academia 
brasileira a um diálogo com 
o empresariado, ou mesmo 
à ideia de formar seu aluno 
como um futuro empresário ao 
invés de um futuro colega ou 
sucessor na pesquisa.”

“A agenda da inovação na 
indústria se fortaleceu e 
foram criadas estruturas 
próprias dentro do segmento 
empresarial, como a ANPEI 
(Associação Nacional de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
das Empresas Inovadoras) e o 
MEI (Movimento Empresarial 
pela Inovação, da CNI) que 
entendem a aproximação  
com a academia como 
necessidade natural.”

resultado e da melhor qualidade técnica, por órgãos de controle mais preocu-
pados com procedimentos desconectados da lógica da pesquisa e por etapas 
obrigatórias, invariavelmente lentas e, frequentemente, inalcançáveis na prática. 
A percepção é a de que os instrumentos de controle geram, muitas vezes, o mes-
mo desperdício de recursos que foram criados para evitar, além do desperdício de 
talentos e uma perda de oportunidades talvez impossível de avaliar.

A descriminalização do suporte acadêmico à inovação, aliada ao retorno à 
agenda nacional das ideias de política de desenvolvimento industrial, trouxeram 
às ICTs, especialmente àquelas que já contavam com NITs atuantes, bem como 
incubadoras de empresas e parques tecnológicos, uma paulatina normalização 
das atividades de cooperação da academia com o empresariado, em especial nas 
engenharias e ciências exatas e da vida, mas até mesmo em setores de ciências 
humanas e sociais aplicadas, historicamente mais refratárias. 

A necessidade de impulsionar a competitividade do País e da geração da ca-
pacidade de desenvolvimento autônomo de soluções sustentáveis para os pro-
blemas sociais ou de mercado, em um país inserido em uma economia global 
capitalista, diminuiu sensivelmente a histórica resistência da academia brasileira 
a um diálogo com o empresariado, ou mesmo à ideia de formar seu aluno como 
um futuro empresário ao invés de um futuro colega ou sucessor na pesquisa. 
Passa a ser, inclusive, uma ferramenta de empoderamento, proteção e provimen-
to de perspectivas reais a uma juventude cada vez mais pluralmente inserida no 
ambiente universitário e desejosa de horizontes mais amplos de atuação. 

Do lado do empresariado, passou a ser mais comum o relacionamento com os 
acadêmicos e o entendimento de que, apesar da diferente lógica de sucesso e dos 
“tempos” diferentes, não se pode mais descartar a possibilidade de boas oportu-
nidades advindas de soluções criadas na academia ou, ao menos, a conveniência 
do uso de uma infraestrutura que apenas se justificaria como perene no ambien-
te acadêmico. A agenda da inovação na indústria se fortaleceu e foram criadas 
estruturas próprias dentro do segmento empresarial, como a ANPEI (Associação 
Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras) e o MEI (Mo-
vimento Empresarial pela Inovação, da CNI) que entendem a aproximação com a 
academia como necessidade natural.
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“Em paralelo, as assessorias 
parlamentares de entidades 
representativas dos setores 

e instituições de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e 

Educação oportunamente 
se organizaram em um 

fórum de debates e troca de 
informações, inicialmente 

organizado pelas assessorias 
de CNPq, SBPC e MCTI, 

que logo contou com 
a adesão de ABC, AEB 

(Agência Espacial Brasileira), 
ANDIFES (Associação dos 
Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior), 
ANPEI, CAPES (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior), 

CNI (Confederação Nacional 
da Indústria), CONFAP, 
CONSECTI, EMBRAPA 
(Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária), 
FORTEC (Associação Fórum 

Nacional de Inovação e 
Transferência de Tecnologia) 
e várias outras entidades. O 

ForumCTIE teve sua primeira 
reunião em setembro de 

2011 e continua crescendo 
até hoje, contando com 

quase 50 membros.”

A maior parte dos excessos da burocracia no macrossetor afeta mais direta e 
frequentemente o trabalho do pesquisador público. Com isso, o texto inicial apre-
sentado ao Congresso Nacional foi preparado por entidades majoritariamente 
ligadas às instituições públicas, o CONFAP (Conselho Nacional das Fundações de 
Amparo à Pesquisa) e o CONSECTI (Conselho Nacional de Secretários Estaduais 
para Assuntos de CT&I), que o redigiram como evolução de um processo inicial 
de demandas da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) e da 
ABC (Academia Brasileira da Ciências) ao presidente Lula, que comprometeu-se 
então a apoiar as soluções eventualmente propostas. Dessa forma, os temas que 
dominaram o projeto inicial do que se chamou então de Código Nacional de CT&I 
(PL adotado pela Câmara com o número de 2177/2011) naturalmente concen-
traram-se na esfera pública, o que suscitou muitas críticas de articuladores da 
inovação no segmento empresarial.

Em paralelo, as assessorias parlamentares de entidades representativas dos se-
tores e instituições de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação oportunamente 
se organizaram em um fórum de debates e troca de informações, inicialmente 
organizado pelas assessorias de CNPq, SBPC e MCTI, que logo contou com a adesão 
de ABC, AEB (Agência Espacial Brasileira), ANDIFES (Associação dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior), ANPEI, CAPES (Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior), CNI (Confederação Nacional da Indús-
tria), CONFAP, CONSECTI, EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), 
FORTEC (Associação Fórum Nacional de Inovação e Transferência de Tecnologia) e 
várias outras entidades. O ForumCTIE teve sua primeira reunião em setembro de 
2011 e continua crescendo até hoje, contando com quase 50 membros.

Quando da nomeação do deputado Sibá Machado (PT-AC) para a relatoria 
do PL 2177/2011 e da sua importante primeira decisão de implantar um Grupo 
de Trabalho multissetorial, o trabalho prévio de organização da discussão entre 
entidades representadas no ForumCTIE facilitou em muito o rápido crescimento 
e a natural acomodação das entidades que já se conheciam e já debatiam em 
conjunto boa parte dos problemas tratados pelo PL. No início, o GT não contava 
com representação do empresariado e essa ausência foi naturalmente percebida 
e sanada por iniciativa dos próprios membros, inicialmente com a entrada da 
ANPEI. O “GT do Código” contou, nas dezenas de debates, reuniões e audiências 
públicas (com maior ou menor grau de assiduidade), com a participação de quase 
60 entidades e instituições de todos os segmentos (ver lista abaixo). 
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“Por tudo isso, um dos 
mais importantes destaques 
da PEC-290/2013, 
assinada pela deputada 
Margarida Salomão (PT-
MG), foi a adição do § 
5º do art. 167, que agora 
permite ao Executivo os 
remanejamentos entre 
categorias de despesas e 
rubricas nos orçamentos, 
antes uma prerrogativa 
exclusiva do Legislativo. 
Após intenso esforço 
do GT e do deputado 
Sibá Machado junto às 
lideranças dos partidos e 
com a ajuda do deputado 
Izalci Lucas (PSDB-DF), 
relator da PEC, o Congresso 
concordou em abrir mão 
desta prerrogativa exclusiva 
(uma excepcionalidade 
restrita às atividades 
de CT&I), entendendo 
ser essa uma condição 
necessária para um sistema 
racional de financiamento 
e acompanhamento da 
pesquisa. No momento 
em que abriu mão de 
prerrogativa exclusiva 
própria, o Congresso 
Nacional demonstrou grande 
maturidade e fez uma 
efetiva aposta na construção 
do Brasil como uma 
economia do conhecimento.”

Enquanto examinava cada porção do PL 2177 original, a metodologia de ela-
boração ou aperfeiçoamentos dos instrumentos seguiu prioritariamente o trata-
mento de problemas já detectados em situações reais elencadas pelas várias repre-
sentações. Um quadro mais completo destes problemas, com o olhar dos diversos 
segmentos, resultava no pronto debate sobre as melhores e mais estáveis alter-
nativas, ainda que resultassem na alteração profunda do texto legal em vigor ou 
na inclusão de novos instrumentos legais a serem alterados, o que aconteceu em 
muitos casos. Chegou-se rapidamente à conclusão de que havia entraves constitu-
cionais que precisariam ser resolvidos, sendo mais urgentes os casos dos remane-
jamentos e do caráter nacional (e não apenas federal) da nova Lei, para desmontar 
a fragmentação e a incompatibilidade de normas entre as esferas e lançar as bases 
de um verdadeiro Sistema Nacional de CT&I. Nestes e em diversos outros casos, foi 
fundamental a ajuda da assessoria técnica da Câmara.

Por tudo isso, um dos mais importantes destaques da PEC-290/2013, assina-
da pela deputada Margarida Salomão (PT-MG), foi a adição do § 5º do art. 167, 
que agora permite ao Executivo os remanejamentos entre categorias de despe-
sas e rubricas nos orçamentos, antes uma prerrogativa exclusiva do Legislativo. 
Após intenso esforço do GT e do deputado Sibá Machado junto às lideranças 
dos partidos e com a ajuda do deputado Izalci Lucas (PSDB-DF), relator da PEC, 
o Congresso concordou em abrir mão desta prerrogativa exclusiva (uma excep-
cionalidade restrita às atividades de CT&I), entendendo ser essa uma condição 
necessária para um sistema racional de financiamento e acompanhamento da 
pesquisa. No momento em que abriu mão de prerrogativa exclusiva própria, o 
Congresso Nacional demonstrou grande maturidade e fez uma efetiva aposta na 
construção do Brasil como uma economia do conhecimento.

Após a aprovação da PEC 290/2013 (transformada em Emenda Constitucional 
85/2015) e a subsequente finalização e aprovação do PL 2177/2011 (no Sena-
do PLC 77/2015 e finalmente Lei 13.243/2016), vieram, com certa surpresa, oito 
vetos, que fragilizaram alguns avanços e que se espera serem corrigidos pelo 
PLS 226/2016, ainda em tramitação no Senado e que carrega também algumas 
oportunidades de aperfeiçoamentos cujas necessidades foram detectadas após a 
aprovação do PL na Câmara. Foi priorizado de maneira unânime o encerramento 
deste primeiro processo no Senado sem alterações de mérito, para evitar um 
retorno completo à Câmara. 
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“Este mesmo espírito de 
tratamento das discordâncias e 
aproveitamento das diferentes 
percepções permanece no que 

agora chamamos de Aliança 
pelo Marco Legal de CT&I, 

municiada e potencializada 
por um ForumCTIE mais 
fortalecido e atuante na 

troca de informações e na 
análise técnica conjunta 

das potenciais ameaças e 
oportunidades.”

As muitas discussões no âmbito deste GT e nos seminários e audiências pú-
blicas realizados em Brasília e em vários estados, além das discussões abertas em 
eventos das próprias entidades e a participação de diversos especialistas, pesso-
almente ou na forma do envio de pareceres e sugestões, resultaram num pro-
gressivo consenso amadurecido, com pleno convencimento de todos os envolvi-
dos de que o texto refletia o ponto de equilíbrio possível e representaria avanços 
consideráveis para o trabalho de quem faz do conhecimento e da tecnologia sua 
missão de vida ou um meio importante de tornar-se viável e competitivo.

Apesar de todas as turbulências que se seguiram, neste que foi um dos mais 
traumáticos períodos de nossa República, o mesmo espírito de negociação e co-
laboração aberta do GT e a habilidade dos parlamentares envolvidos no suporte 
ao processo (com destaque merecido ao deputado Sibá Machado), facilitaram 
a percepção deste esforço como um processo apartidário em que lideranças do 
Governo e da oposição se revezaram para resolver cada potencial problema. Este 
mesmo espírito de tratamento das discordâncias e aproveitamento das diferen-
tes percepções permanece no que agora chamamos de Aliança pelo Marco Legal 
de CT&I, municiada e potencializada por um ForumCTIE mais fortalecido e atuan-
te na troca de informações e na análise técnica conjunta das potenciais ameaças 
e oportunidades.

Há ainda uma série de desafios a serem resolvidos, desde a adequada regula-
mentação da Lei 13.243/2016 no âmbito federal; o entendimento de sua aplicação 
com caráter nacional nos estados e no Distrito Federal; as atualizações coerentes 
dos instrumentos legais estaduais, distritais e (em alguns casos) municipais e a 
harmonização das interpretações nos órgãos de assessoramento e controle. Todos 
estes passos são importantes para vencermos um dos grandes obstáculos ao Sis-
tema Nacional de CT&I (SNCTI): a fragmentação, na prática, em subsistemas pouco 
compatíveis e por isso incapazes de ampla colaboração em projetos. 

Há ainda o PLS 226/2016, de autoria do senador Jorge Viana (PT-AC) e rela-
toria do senador Cristovam Buarque (PPS-DF), além de dois projetos ainda não 
elaborados, a Lei do Sistema Nacional (necessariamente uma lei complementar) 
e um novo modelo de financiamento deste mesmo Sistema, o que pode se dar 
num único instrumento. 
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Para cada uma destas etapas, a união e o entendimento que permearam todo 
o processo até aqui são essenciais, bem como as lições de todo tipo aprendidas, 
especialmente a de que, mesmo com todas as diferenças de opinião e interes-
ses, temos muito em comum para realizar. Apenas assim lançaremos bases para 
transformarmos o Brasil num país em que uma boa ideia e sua competente im-
plementação valem muito mais do que um código de rubrica.

LISTA DAS ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS QUE 
PARTICIPARAM DOS DEBATES E REUNIÕES DO GT DO PL 
2177/2011.

1. Academia Brasileira de Ciências – ABC;
2. Agência Espacial Brasileira – AEB;
3. Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa, Tecnologia e Inovação – ABIPTI;
4. Associação Brasileira das Universidades Comunitárias – ABRUC;
5. Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais – ABRUEM;
6. Associação Nacional das Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – ANPROTEC;
7. Associação Nacional das Universidades Particulares – ANUP;
8. Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras – ANPEI;
9. Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES;
10. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – GGEE;
11. Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM;
12. Comando da Aeronáutica;
13. Comando da Marinha;
14. Comando do Exército;
15. Confederação Nacional da Indústria – CNI;
16. Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e 

Tecnológica – CONFIES;
17. Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB;
18. Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa – CONFAP;
19. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq;
20. Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED;
21. Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação – CONSECTI;
22. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES;
23. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA;
24. Federação das Indústrias do Estado da Bahia – FIEB;
25. Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP;
26. Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP;
27. Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia – FORTEC;
28. Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação – FOPROP;
29. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais –  FAPEMIG;
30. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP;
31. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre – FAPAC;
32. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo – FAPES;
33. Fundação Osvaldo Cruz – FIOCRUZ;
34. Grupo FarmaBrasil – GFB;
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35. Indústrias Nucleares do Brasil – INB;
36. Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de Engenharia – COPPE/UFRJ;
37. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO;
38. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE;
39. Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI;
40. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC;
41. Ministério da Defesa;
42. Ministério da Educação;
43. Ministério da Fazenda;
44. Ministério da Previdência Social;
45. Ministério da Saúde;
46. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC;
47. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
48. Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP;
49. Secretaria da Micro e Pequena Empresa – SMPE;
50. Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República – SRI;
51. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE;
52. Sociedade Brasileira de Física – SBF;
53. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC;
54. Tribunal de Contas da União – TCU;
55. Universidade de São Paulo – USP;
56. Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC;
57. Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.


