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RESUMO 

 

  

Os dados econômicos evidenciam que o Brasil vem perdendo competitividade. Embora seja 

um grande exportador, seus produtos têm pouco valor agregado, ou seja, falta incorporar 

conhecimento científico ao processo produtivo e não há uma participação efetiva do setor 

privado nas pesquisas básicas e aplicadas.  

Este trabalho tem o objetivo de analisar se a Lei nº 13.243/2016 poderá ou não contribuir para 

a formação de arranjos institucionais que promovam melhoria de desempenho econômico.  

Serão apresentados modelos de arranjos institucionais internacionais em Ciência, Tecnologia 

e Inovação (CTI) que possuem mecanismos que promovem um ambiente favorável às 

parcerias entre os setores científico, público e privado.  

Sobre alguns dos normativos existentes no País, a Lei nº 11.079/2004, de Parceria Público-

Privada, tem pouca aplicabilidade em CTI por ser rígida e pouco adaptativa. Já a Lei nº 

13.243/2016 - Novo Marco da CTI, embora seja considerada um avanço no sentido de 

promover uma série de ações para o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento científico e 

tecnológico, tem uma vigência que não garante que as interações entre os atores desse sistema 

serão estimuladas. 

 

Palavras-chave: Arranjos institucionais. Parceria Público-Privada. Unidade Mista de 

Pesquisa.  



 

 

ABSTRACT 

The economic data show that Brazil has been losing competitiveness. Despite of being a great 

exporter, its products have low added value, in other words, there's a lack of scientific 

knowledge incorporated into the productive process and there is not an effective involvement 

of the private sector on basic and applied researches.  

The goal of this academic work is to analyze whether the Law n. 13.243/2016 may or may not 

contribute to the formation of institutional arrangements that promote increased economic 

performance.  

Will be exposed some models of institutional arrangements in Science, Technology and 

Innovation (ST&I), which has measures that promote a friendly environment to partnerships 

between the scientific, the public and the private areas. 

Concerning to some regulatory acts that exist in Brazil, the Law nº 11.079/2004, from public-

private partnership, has short appliance on ST&I for being rigid and less adaptive. Already the 

law 13.243/2016 - New Landmark of ST&I although is considered a breakthrough on 

promoting a large number of actions to foster scientific and technologic research and 

development, has duration of this legal landmark that does not assure the interactions between 

the parts of this system will be encouraged 

 

Keywords: Institutional arrangements. Public-private partnerships. Mixed research unit. New 

legal mark of ST&I. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os indicadores econômicos evidenciaram a perda de competitividade brasileira e um 

dos fatores que justifica isso é o baixo fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI). A 

fim de estimular o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e 

tecnológica e a inovação, entrou em vigência a Lei n° 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que 

tem sido chamada de Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação.  

Alguns países, para melhorar o desempenho econômico, implementaram modelos de 

arranjos institucionais, por exemplo, as Parcerias Público-Privadas (PPP) e as Unidades 

Mistas de Pesquisa (UMP).  

Este trabalho é orientado pela seguinte pergunta de investigação: a Lei nº 13. 243/2016 

estimulará a formação de arranjos institucionais semelhantes aos modelos apresentados em 

países como Holanda, Austrália, Áustria e França, contribuindo para melhoria do desempenho 

econômico?   

Nesse sentido, o objetivo geral do trabalho é a analisar se a referida Lei poderá ou não 

contribuir para a formação de arranjos institucionais.   

A fim de alcançar o geral, os objetivos específicos são:  

 analisar o desempenho econômico brasileiro;  

 abordar os principais pontos favoráveis e desfavoráveis da Lei nº 13.243/2016;  

 apresentar modelos de arranjos institucionais no âmbito da CTI, mais especificamente 

PPP implementadas nos países Holanda, Austrália, Áustria e UMP na França.  

Para elaboração deste trabalho, foi utilizada pesquisa que compreendeu o 

levantamento bibliográfico e de dados e informações secundárias disponíveis em sítios 

eletrônicos, objetivando uma análise exploratória do problema. O estudo bibliográfico tem por 

propósito “conhecer as diversas formas de contribuições científicas existentes que foram 

realizadas sobre determinado assunto ou fenômeno” (Jung, 2004, p. 160). 

No que se refere à estrutura, o trabalho está organizado em cinco capítulos: I) 

Introdução – capítulo em que foi incluída a revisão bibliográfica; II) O investimento em CTI – 

em que se abordou o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, inovação tecnológica, 

investimentos públicos e privados; III) A Lei nº 13.243/2016 - Novo Marco da CTI; IV) 

Modelos de arranjos institucionais – no qual se apresentaram os modelos de PPP e UMP; e V) 

Considerações finais. 
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1.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os arranjos institucionais têm grande relevância para a formulação de políticas de 

desenvolvimento, principalmente aquelas que requerem cooperação do setor privado, e a 

implantação de um modelo adequado é condição para consecução de políticas públicas bem-

sucedidas.  

Constituem-se os arranjos institucionais por meio de transações econômicas, políticas 

e sociais estabelecidas entre os agentes. São, em outras palavras, um conjunto de regras que 

prevê a forma de cooperação e/ou competição entre os agentes econômicos (DAVIS; 

NORTH, 1971, p. 6 apud FIANI, 2013, p. 22-26). Além disso, os arranjos contribuem para o 

fomento à inovação e consequente ganho de competitividade.  

A inovação está relacionada à novidade e à capacidade de a organização gerar e 

implementar algo novo, produzido internamente ou externamente (MENDES, 2009). Ela 

também pode ser o resultado da interação colaborativa e compartilhada de conhecimento entre 

vários agentes, neste caso, denominando-se rede de inovação.  

Diversas são as maneiras como as redes de inovação se formam: organizações que 

captam recursos para apoio a inovadores; empresas que constituem redes de fornecedores e 

consumidores para melhorar produtos e serviços; redes formadas pelos setores público e 

privado, universidades, instituições, associações, etc. para discutir problemas específicos 

como, por exemplo, sustentabilidade, meio ambiente, entre outros. O trabalho em rede acelera 

o desenvolvimento científico, aplica o conhecimento para atender às demandas do mercado e 

estimula o surgimento de novas pesquisas, arranjos e conhecimentos. O sucesso das redes de 

inovações é determinado pelos atores envolvidos. Quanto mais complexa essa rede, mais 

complexa será a inovação, que dependerá de questões técnicas, organizacionais e econômicas 

(BARBIERI, 2015). 

No capítulo quatro, serão abordados modelos de arranjos institucionais de Unidade 

Mista de Pesquisa (UMP) e de Parceria Público-Privada (PPP). Este último pode ser definido 

como arranjos contratuais de longo prazo entre o Governo e um parceiro privado, sendo este 

fornecedor e financiador de serviços públicos, compartilhando os riscos associados. (OCDE, 

2012, p.18).  Já a UMP1 é uma estrutura administrativa que consiste em uma parceria entre 

diversas instituições de ensino superior e pesquisa, de recursos humanos e materiais, 

fundamentada em projetos científicos comuns. 

                                                           
1 IRD. Unités mixtes de recherche. Disponível em: <https://www.ird.fr/les-partenariats/instrument-de-la-

recherche-en-partenariat/structures-inter-organismes/unites-mixtes-de-recherche>. Acesso em: 16 ago. 2016. 

https://www.ird.fr/les-partenariats/instrument-de-la-recherche-en-partenariat/structures-inter-organismes/unites-mixtes-de-recherche
https://www.ird.fr/les-partenariats/instrument-de-la-recherche-en-partenariat/structures-inter-organismes/unites-mixtes-de-recherche
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2 O INVESTIMENTO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CTI) 

Neste capítulo, serão abordados: o ranking do PIB per capita, comparando Brasil com 

os países Argentina, França, Holanda, Áustria, Austrália e França; a perda de competitividade 

brasileira; o investimento público-privado em desenvolvimento, ciência, tecnologia e 

inovação no Brasil.  

De acordo com OCDE (2004), a inovação é determinante para o crescimento 

sustentável, sendo o PIB um indicador (output) possível para se medir esse desempenho. 

Conforme apresentado no gráfico 1, o Brasil, em 2015, ficou na 70ª posição do PIB per 

capita, atrás de todos os países comparados, inclusive da Argentina. 

 

Gráfico 1 – Comparativo do PIB per capita com outros países 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados do Fundo Monetário Internacional, 2015. 

 

Os estudos e dados de 2012 evidenciam que aproximadamente 48% das exportações 

brasileiras convergiam para agropecuária, extração mineral, madeira, petróleo e gás, ou seja, 

setores com pouca tecnologia agregada. De acordo com o relatório World Competitiveness 

Yearbook2, publicado pelo IMD Foundation Board, que mede o desempenho de um país com 

base em sua inovação tecnológica, o Brasil, em 2016, ocupava a 57ª posição, atrás da China 

(1ª), Suíça (2ª), Holanda (8ª), Austrália (17ª), Áustria (24ª), França (32ª) e Argentina (55º). 

                                                           
2 WORLD Competitiveness Yearbook. Disponível em: <https://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/ 

scoreboard.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2016. 

https://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/scoreboard.pdf
https://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/scoreboard.pdf
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Comparando com dados de 2012, o Brasil perdeu 11 posições, ou seja, o País está se tornando 

menos competitivo. (SENADO FEDERAL, 2012, p. 6-11). 

Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação no 

Brasil, em 2012 e nos nove anos anteriores, permaneceram em torno de 1% em relação ao 

PIB, alcançando, em 2013, 1,66%3. Os investimentos totais no Brasil não superam 18% do 

PIB geral e, conforme estudos de economistas, um patamar ideal seria entre 23% e 25%, 

considerando um crescimento econômico de 4% (CRESTANA; MORI, 2015, p. 76-77).  

De acordo com dados de 2011, o investimento aplicado pelas empresas brasileiras 

girava em torno de 0,55% do PIB, muito aquém, por exemplo, dos 2,65% da Coréia ou 1,22% 

da China. (SENADO FEDERAL, 2012, p. 24-25). 

Diante do exposto, é baixa a participação do setor privado no investimento de pesquisa 

e desenvolvimento. Desse modo, é necessário incentivar as empresas a investirem, entretanto 

as questões jurídicas e operacionais são fatores limitantes para a captação de investimentos 

privados nacionais e internacionais. 

Os indicadores acima evidenciam a perda de oportunidade e impacto negativo da 

eficiência da economia baseada no conhecimento. O desempenho do Brasil com base na 

inovação tecnológica piora a cada ano. No ranking IMD World Competitiveness Scoreboard, 

em 2012, o Brasil aparecia no 48º lugar e, em 2015, caiu para a 57ª posição. Entre os fatores 

que podem corroborar para esse resultado estão o investimento em ciência e tecnologia aquém 

do ideal e a baixa incorporação do conhecimento científico ao processo produtivo. Além 

disso, os investimentos em CTI públicos e privados não são suficientes para um crescimento 

econômico adequado.  

No Brasil, a partir de 1999, um dos principais instrumentos de financiamento dos 

projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação foram os Fundos Setoriais. As receitas 

provêm de royalties e de impostos federais, os quais são alocados no Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e administrados pela Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP).  Em princípio, esses recursos deveriam ser destinados às 

pesquisas com aplicabilidade prática e à infraestrutura.  

                                                           
3 BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação. Aumenta o investimento em C&T 

no Brasil. 2015. Disponível em: <http://www.mcti.gov.br/noticia/-/asset_publisher/epbV0pr6eIS0/content/ 

aumenta-o-investimento-em-c-t-no-brasil> acesso em 25 ago. 2016. 

http://www.mcti.gov.br/noticia/-/asset_publisher/epbV0pr6eIS0/content/aumenta-o-investimento-em-c-t-no-brasil
http://www.mcti.gov.br/noticia/-/asset_publisher/epbV0pr6eIS0/content/aumenta-o-investimento-em-c-t-no-brasil
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 Para estimular as interações entre instituições acadêmicas e empresas, em 2004, houve 

a aprovação da Lei da Inovação4 e, em 2005, com a vigência da Lei do Bem5, às empresas que 

investiam em inovação eram concedidos incentivos fiscais.  

O financiamento e a vigência das supracitadas Leis, segundo Schwartzman (2008), 

resultaram na expansão maior da pesquisa acadêmica do que do desenvolvimento da inovação 

tecnológica. Houve aumento substancial de artigos científicos publicados por brasileiros na 

literatura internacional. Por outro lado, o número de patentes de invenção depositadas 

anualmente por residentes no Brasil no escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos 

tem permanecido baixo. Conforme relatório anual da Organização Mundial de Propriedade 

Intelectual (WIPO), em 2013, o Brasil ocupava a 19ª posição com registro de patentes válidas, 

sendo o último classificado entre os países do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul). Outro problema em relação à propriedade intelectual é a insegurança jurídica:  

[...] parte das críticas ao regime de propriedade intelectual decorre de 

problemas com o sistema, que em muitos casos tem concedido títulos de 

maneira inadequada, sem avaliação confiável dos critérios de novidades, 

opera com custos elevados que inviabilizam a proteção para muitos 

legítimos detentores de direitos e demora a examinar e definir os 

pedidos de registros. Estes e outros problemas acabam gerando 

insegurança jurídica em relação à propriedade intelectual, com impactos 

sobre os custos e a dinâmica de inovação [...] (BUAINAIN; 

BONACELLI; MENDES, 2015, p.22-23) 

 

 O orçamento para as políticas de inovação provém, principalmente, do Ministério da 

Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio das agências de inovação e de pesquisa 

básica FINEP e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

sendo a primeira voltada ao financiamento de organizações de pesquisa e empresas e a 

segunda destinada a bolsas e auxílios a pesquisadores.  

 Outra fonte de recursos é a proveniente do Ministério da Indústria, Comércio Exterior 

e Serviços (MDIC), ao qual estão vinculados o Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

(INPI) e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(INMETRO).  Por fim, a terceira forma de financiamento se dá por meio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação do Ministério da Educação 

(MEC) que desempenha papel de apoiadora, financiadora e avaliadora do ensino superior.  

 Atinente à participação democrática, há vários conselhos constituídos para contribuir 

com as políticas de inovação. Dentre eles, estão: o Conselho Nacional de Política Industrial e 

Comercial (CNDIC), o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) e o Comitê 

                                                           
4 Lei nº 10.973, de 20 de dezembro de 2004 
5 Lei nº  11.196, de 21 de novembro de 2005 
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Permanente de Monitoramento da Lei de Inovação. Em âmbito estadual, há o Conselho 

Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa (CONFAP) e o Conselho Nacional de 

Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação (Consecti). Embora 

não tenha sido objeto deste trabalho a análise do papel desses conselhos na formulação e 

implementação de políticas públicas de inovação, é importante ressaltar ser um ponto 

relevante para investigações futuras.  

Quanto aos resultados das políticas de inovação, ARAÚJO (2011) destacou que a 

descentralização da CTI, a ausência de uma estrutura coordenada, a profusão de conselhos e 

de instâncias decisórias não contribuem para formação de uma governança de política de 

inovação. Além disso, não há uma gestão para resultados e o desenvolvimento de uma gestão 

de cooperação e coordenação encontra resistência dentro do próprio governo.  

 

[...] muitas metas das políticas de inovação são lançadas sem avaliações prévias de 

demanda e necessidades, bem como sem articulação com os objetivos das outras 

políticas (industrial, de comércio exterior, educacional etc.). Neste sentido, as metas 

das políticas de inovação são mais uma lista de desejos e ambições que um grupo de 

objetivos bem estruturados estritamente relacionados às medidas necessárias para 

alcançá-los. No fundo, os documentos de política acabam refletindo o desejo de 

diversos setores do governo e da sociedade, sem necessariamente haver uma 

articulação consistente entre esses desejos. (Botelho, 2009, p. 15, apud Araujo 2011, 

p.79) 

 
Uma boa gestão é medida por seus resultados. Entretanto a administração pública nem 

sempre se orienta para eles. Uma gestão para resultados compreende alinhamento dos arranjos de 

implementação, mecanismos de monitoramento e avaliação. Sobre isso, Martins e Marini (2010) 

destacam:  

 
Uma boa gestão é aquela que alcança resultados [...] Resultados não acontecem por 

acaso. Governos em geral, organizações públicas, políticas e projetos não são auto-

orientados para resultados [...] Gestão para resultados, por sua vez, não é apenas 

formular resultados que satisfaçam às expectativas dos legítimos beneficiários [...] 

significa, também, alinhar os arranjos de implementação para alcançá-los, além 

de envolver a construção de mecanismos de monitoramento e avaliação que 

promovam aprendizado, transparência e responsabilização. (Martins; Marini, 2010, 

p.29-30) 
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3 LEI Nº 13.243/2016 - NOVO MARCO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  

A Lei n° 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que dispõe sobre estímulos ao 

desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação, 

tem sido chamada de Novo Marco Legal de CTI porque promete reduzir amarras legais, dar 

maior flexibilidade às instituições que atuam nesse sistema, fortalecer a pesquisa e produção 

do conhecimento e estimular as interações entre ICT, empresa, universidades, pesquisadores, 

órgãos e agências de fomento.  

Essa Lei redefine conceitos previstos na Lei de Inovação nº 10.973/2004 e traz as 

principais alterações:  

 dispensa de licitação para aquisição de produtos para CTI; 

 faculta às entidades dedicadas à CTI a utilização do Regime Diferenciado de 

Contratação Pública;  

 admissão por contratação temporária de técnicos para projetos de pesquisa; 

 possibilita às fundações de apoio e aos Núcleos de Inovação Tecnológica o suporte a 

parques e polos tecnológicos, às incubadoras de empresas, às associações;  

 isenção de imposto de importação para projetos de CTI;  

 incorporação de bens ao patrimônio da ICT quando adquiridos com recursos externos;  

 permite que as ICT exerçam atividades de CTI no exterior (internacionalização das 

ICT públicas);  

 autoriza os entes federados e respectivas agências de fomento a estimular e apoiar a 

constituição de aliança inclusive com empresas estrangeiras;  

 admite aos entes federativos, agências de fomento e às ICT cederem imóveis para a 

instalação e consolidação de ambientes promotores da inovação a empresas, a entidades com 

ou sem fins lucrativos e a outras ICT. Admite, ainda, a participação da criação e da 

governança das entidades gestoras de parques tecnológicos;  

 sem necessidade de remuneração (antes obrigatoriamente era exigida contrapartida), as 

ICT públicas poderão compartilhar ou permitir o uso dos seus laboratórios com empresas, 

pessoas físicas ou outras ICT; 

 permite que os entes federativos participem do capital social de empresas que tenham 

propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores;  
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 prevê a possibilidade de as ICT prestarem serviço a instituições públicas ou privadas 

sem perder as condições de entidades sem fins lucrativos;  

 faculta à ICT celebrar acordos de parcerias com instituições públicas e privadas para 

realização de atividades conjuntas;  

 descentraliza o estímulo à inovação nas empresas, permitindo que Estados e 

municípios também incentivem projetos de CTI. Nesse sentido, foram definidos diversos 

mecanismos de incentivo, como subvenções, isenções e participações, a serem utilizados nas 

mais diversas atividades, incluindo apoio financeiro, implantação de parques, cooperação e 

internacionalização de empresas. 

Essa Lei redefine vários conceitos, entre eles o da inovação, reconhece e incorpora 

definições e funcionalidades de incubadoras de empresas, parques tecnológicos e polos 

tecnológicos. Além das entidades da administração pública, inclui também a pessoa jurídica 

de direito privado, desde que sem fins lucrativos. 

As ICT têm seu conceito ampliado e permitem que se estabeleçam diretrizes e 

objetivos relacionados à atuação institucional no ambiente produtivo, na relação público-

privada, no compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, 

equipamentos, recursos humanos e capital intelectual.  

Da mesma forma, expandem as competências e funções do Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT), que é uma estrutura instituída por uma ou mais ICT e passa a ter grande 

relevância no processo de transformação de conhecimento em inovações, especialmente no 

que tange à realização de estudos de prospecção tecnológica e desenho de estratégias para a 

transferência de inovação gerada pela ICT.  

Os impactos dessa Lei podem ser positivos, pois muitas oportunidades poderão ser 

possíveis para as instituições da CTI, dentre elas, a constituição de parcerias estratégicas e o 

desenvolvimento de projetos de cooperação; a criação, implantação e consolidação de 

incubadoras de empresas, de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores 

da inovação; a adoção de mecanismos para atração, criação e consolidação de centros de 

pesquisa e desenvolvimento de empresas brasileiras e estrangeiras; a cooperação internacional 

para inovação e para transferência de tecnologia.  

Contudo, a vigência desse novo Marco Legal talvez não garanta de forma plena sua 

efetividade no estímulo de arranjos institucionais como os que serão abordados no capítulo 

quatro (Modelos de Arranjos Institucionais). São ao menos três obstáculos a serem 

ultrapassados: primeiro, as linhas de pesquisas das universidades e institutos nem sempre 

convergem para as demandas do setor produtivo e, dessa forma, o setor privado dificilmente 
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contribuirá para uma agenda de pesquisa exclusivamente pública ou que não atenda às suas 

expectativas.  

 
Dentre os diversos motivos apontados como limitadores do florescimento da CTI no 

Brasil [...] encontram-se o isolamento da academia, o excesso de burocracia [...] 

(NAZARENO, 2016).  

 

Segundo, as flexibilizações introduzidas na administração pública são favoráveis e 

imprescindíveis, mas essa Lei carece de definições transparentes sobre as práticas e o modus 

operandis das parcerias. Por exemplo, quais seriam os instrumentos para o apoio a parques e 

polos tecnológicos; a internacionalização das ICT; o estímulo e apoio à constituição de 

aliança pelos entes federados; os acordos com o setor privado? Isso pode inibir a participação 

do setor privado, por falta de segurança jurídica, e dos gestores públicos, por sua vez, pela 

falta de amparo legal. É um risco que, talvez, não estejam sujeitos a enfrentar.  

Terceiro, conforme apresentado no capítulo dois, a Lei de Inovação, que tem parte de 

seus incisos reescritos no Novo Marco Legal, e a Lei do Bem – que objetivavam ampliar a 

inovação – não apresentaram resultados significativos. Além disso, o Novo Marco Legal 

reforça a descentralização, mas não prevê uma estrutura de governança coordenada.   
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4 MODELOS DE ARRANJOS INSTITUCIONAIS APLICADOS NA CTI 

Neste capítulo, será abordado o modelo de PPP implementado no Brasil, Holanda, 

Austrália e Áustria e o de UMP adotado na França. No caso dos países internacionais, a 

implementação desses arranjos institucionais foi a alternativa encontrada por aqueles 

governos para resolver alguns dos problemas enfrentados na área da CTI, tais como: ausência 

de integração com o setor privado, responsividade retardada frente às dinâmicas do mercado, 

carência de profissionais capacitados, falta de financiamento, etc. – os quais, de certa forma, 

são também desafios a serem enfrentados pela administração pública brasileira.  

4.1 BRASIL  

A PPP no Brasil é regida pela Lei nº 11.079/2004. Esta define PPP como o contrato 

administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. Na primeira, o 

parceiro privado planeja, executa e opera um serviço público e a remuneração é paga pelo 

parceiro público e pelos usuários do serviço. Na segunda, a administração pública é usuária 

do serviço público e remunera o parceiro privado integralmente.  

O contrato de PPP pode abarcar serviços ou obras públicas que tenham uma 

contraprestação pecuniária do parceiro público ao privado. A Lei veda a PPP para contratos 

cujos valores sejam inferiores a R$ 20 milhões, por período inferior a cinco anos e que 

tenham como objeto único fornecimento de mão de obra, fornecimento e instalação de 

equipamentos ou a execução de obra pública.  

Conforme RADAR PPP (2016), desde a vigência da Lei de PPP até 2016, a 

quantidade de projetos de PPP não ultrapassou a marca de 88 contratos assinados, 

representando, em termos de valores, R$ 147 bilhões, dos quais R$ 109 bilhões foram 

destinados aos seguintes segmentos: trem urbano, saneamento, resíduos sólidos, saúde e 

rodovia. Já para projetos de tecnologia, foram destinados somente R$ 978 milhões.   

Os dados acima evidenciam que as PPP não se alavancaram e, no segmento da 

tecnologia, os resultados são ainda mais pífios. Dentre os motivos, estão a limitação dos 

contratos em somente duas modalidades, administrativa ou patrocinada; a instabilidade do 

cenário econômico e político, que aumenta os riscos, pois envolve contratos de longo prazo, e 

aumenta a insegurança jurídica; o excesso de tributação; e a rigidez das leis pouco 
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adaptativas, como  a Lei de Licitação nº 8.666/93 e a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 

101/2000.  

Outra questão é o fato de que uma parceria não necessariamente precisa envolver 

somente recursos financeiros, mas humanos, materiais, financeiros ou cessão de imóveis ou 

compartilhamento ou utilização de laboratórios, etc. Tudo dependerá da forma de interação 

dos atores, seus pontos fortes e o que têm a oferecer em contrapartida. 

Ressalta-se que as PPP podem ser mecanismos imprescindíveis para a inovação. 

Cintra (2014) destaca que elas são instrumentos com potencial para assumir um importante 

papel no cenário do investimento público. No entanto, é preciso superar alguns aspectos que 

são entraves à sua expansão e consolidação, como a falta de flexibilização da legislação 

brasileira, a fragilidade financeira do setor público, a instabilidade de preços, a desconstrução 

da imagem da política e dos políticos, a tributação desestimulada, entre outros.  

Pelos motivos acima expostos, a Lei nº 11.079/2004 necessita de adaptações e, 

atualmente, pouco contribui para formação de arranjos institucionais na área de CTI 

semelhantes aos implementados em países como Holanda, Austrália e Áustria.  

 

4.2 EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 

4.2.1 Holanda6 

Na Holanda, o caso de PPP abordado aqui será o dos Leading Tecnology Institutes 

(LTI), em que foram formadas parcerias entre setor privado, institutos de pesquisas e 

universidades públicas para realização de pesquisa básica estratégica para o setor privado em 

áreas específicas, como setor agroalimentar, da indústria de metais, processamento de 

polímeros e pesquisa de longo prazo. Os LTIs foram pensados para suprir pesquisas não 

priorizadas pelo setor público e para suprir a incapacidade das universidades de atender às 

demandas do setor produtivo. Algumas metas do contrato voltavam-se à experiência 

internacional, tais como: a formação de quadro de pessoal com pesquisadores estrangeiros, a 

publicação em revistas internacionais, a participação científica em projetos estrangeiros, o 

intercâmbio internacional de pesquisadores, etc.  

O financiamento por parte do Governo era proporcional ao valor investido pelos LTIs. 

A captação de recursos pelos LTIs era diversa. Um dos Institutos emitia título, sendo que o 

                                                           
6 Fonte: OCDE. Public-Private Partneship for research and innovation: an evaluation of the dutch experience. 
2004. 
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adquirente tinha direito a voto no comitê para escolha do programa de pesquisa, o que 

garantia atualidade dos projetos, por se tratar de uma demanda do mercado. Em relação à 

gestão e governança, o único critério exigido pelo Governo foi o de o Instituto manter uma 

infraestrutura mínima de excelência científica. Os Institutos poderiam criar uma estrutura 

organizacional virtual (utilizando infraestrutura de parceiros), centros próprios ou mistos. 

Criou-se uma plataforma para a gestão do conhecimento, onde as pesquisas eram registradas e 

compartilhadas entre os parceiros, permitindo controle e monitoramento dos projetos. Os 

direitos de propriedade intelectual e patentes seguem as regras das parcerias.   

O objetivo do Governo holandês era que os LTIs adquirissem sustentabilidade 

financeira. O monitoramento e a avaliação eram realizados quadrienalmente. Os indicadores 

de avaliação foram elaborados com o propósito de avaliar a posição internacional, a 

relevância das pesquisas e publicações, a educação, a governança, a organização, os 

investimentos e a eficiência.  

Quanto a resultados, um dos objetivos era que o Governo holandês aumentasse a 

competitividade. De 1997, momento em que os LTIs iniciaram suas atividades, até 2007, ano 

em que estava previsto o encerramento dos subsídios governamentais a eles, o PIB7 per capita 

passou de U$ 26.437,6 para U$ 51.311,40.  

 

 

4.2.2 Austrália 

Na Austrália, um exemplo de PPP é o Programa de Centro de Pesquisa Cooperativa 

(CRC)8, que surgiu para suprir a baixa colaboração entre a pesquisa básica/aplicada e o setor 

produtivo.  O Programa consistia na centralização geográfica das atividades de pesquisa ou 

execução de trabalhos em rede e buscava fortalecer a pesquisa e estimular a participação do 

setor privado na área, aumentando a competitividade e produtividade.  Responsabiliza-se pelo 

programa o Governo Federal, com auxílio de um departamento e comitê específicos. Não há 

limite para financiamento por parte do Governo, mas é concedido, pelo prazo de cinco anos, 

limitado a 15 anos, e vincula-se às avaliações de desempenho, à comunicação dos resultados 

das pesquisas e ao crescimento econômico da Austrália. São pesquisas de médio e longo 

                                                           
7 Fonte: IMF World Economic Outlook (WEO), set. 2016  
8 Fonte:  INSTITUTO FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT. Public-Private Partnerships in Research and Innovation: 
Cases Studies From Australia, Austria, Sweden And The United States. 2015. 
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prazos. Previu-se a implantação de uma plataforma de tecnologia de informação que será base 

de colaboração e extensão dos Centros.  O modelo de gestão e governança é avaliado pelos 

Governos e deve comprovar boas práticas de operação e aplicação do CRC. Os direitos sobre 

propriedade intelectual devem ser negociados de forma a maximizar os benefícios para a 

Austrália, o CRC e os parceiros. A PPP CRC Water Sensitive Cites, a título de exemplo, 

iniciou com um orçamento de 120 milhões de dólares australianos e mais de 80 parceiros 

envolvidos. Entre eles: 12 organizações de pesquisa, 14 Governos Estaduais, 30 Governos 

locais, oito companhias de serviços de água, duas organizações training, quatro companhias 

privadas e quatro organizações de desenvolvimento agrário. O Centro é uma combinação 

multidisciplinar. 

No estudo realizado, o Instituto Fraunhofer apontou como fatores de sucesso do CRC 

a ênfase no setor produtivo (não sendo ele exclusivo, mas um referencial) e a capacidade de 

estabelecer uma rede de parcerias forte, de adequar a pesquisa à demanda do setor industrial, 

de manter uma fonte estável de pessoal qualificado em P&D e de incorporar no processo a 

participação do usuário final.  
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4.2.3 Áustria9 

Um exemplo de PPP na Áustria é o Competence Centers for Excellent Technologies 

(Comet), que são centros de competência voltados para o desenvolvimento de programa de 

pesquisa de alta qualidade, definida em conjunto com a ciência e o setor produtivo.   

O objetivo é reforçar a posição da Áustria como um local de pesquisa sustentável, 

aperfeiçoando os pontos fortes e integrando o conhecimento de pesquisa internacional.  

O consórcio tem que ser composto de, ao menos, três parceiros do setor produtivo e 

um da ciência e deve estar localizado próximo a universidades e empresas.  

As pesquisas devem estar voltadas para a inovação e ter orientação internacional ou 

regional.  

O financiamento público, que pode ser por até dez anos, gera em torno de 45%-55% 

(Federal e Estado), 40%-50% empresas participantes e 5% organizações de pesquisa.  

É importante destacar que, desde 1998, a Áustria vem articulando ciência e setor 

produtivo para desenvolvimento conjunto de pesquisas. É um programa de responsabilidade 

do Governo Federal, mas os Estados Federativos também o financiam por meio de fundos.  

Tem que se constituir na forma de pessoa jurídica. Quanto à governança, o objetivo é 

que tenha uma estrutura de gestão compartilhada e sem predomínio de um único proprietário. 

Os direitos de propriedade intelectual e patentes devem ser definidos em acordos com o 

Comet. 

Os projetos de médio e longo prazos estão sujeitos à audiência pública. As avaliações 

ocorrem ex-ante, intercalares e ex-post. Estas são bases para prorrogação ou encerramento dos 

projetos e para fins de financiamento.  

De acordo com o estudo realizado pelo Instituto Fraunhofer, os fatores de sucesso 

desse arranjo foram: alto nível de confiança entre ciência e setor produtivo, comprometimento 

de longo prazo com a pesquisa, envolvimento de longo prazo das organizações, gerentes de 

pesquisas nos centros, constituição formal dos centros, abertura para o ambiente internacional, 

seleção não realizada em cima de temas pré-determinados e promoção à competitividade.  

 

 

                                                           
9 Fonte: INSTITUTO FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT. Public-Private Partnerships in Research and Innovation: 
Cases Studies From Australia, Austria, Sweden And The United States. 2015. 
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4.2.4 França  

A UMP é um modelo de arranjo institucional implementado na França. Conforme 

Centro Nacional de Pesquisa Científica10 (CNRS), em 2016, havia 84511 Unidades Mistas de 

Pesquisa na França. Para se constituir uma UMP, é necessário que os interessados façam um 

projeto de pesquisa conjunto e o submetam ao Ministério de l’Enseignement Supèrior et la 

Recherche, que encaminha à sua agência Aeres, que analisa, dentre outros aspectos, a 

pertinência, a infraestrutura e a excelência em pesquisa. 

As condições básicas que regem as UMPs estão estabelecidas no documento 

denominado Convenção de Criação12. Este estabelece que é uma contratualização celebrada 

por um período de quatro anos, com possibilidade de renovação por igual período, entre o 

CNRS, organizações públicas de pesquisa e instituições privadas. O objeto é a realização 

conjunta de pesquisa científica, tendo os participantes a obrigatoriedade de assegurar os 

recursos materiais e humanos.  

Sobre governança, a direção da UMP será realizada por um diretor eleito por quatro 

anos, com possibilidade de recondução. Contará com um Comitê Científico, que dependerá da 

quantidade de membros e do regimento, respeitando as legislações locais, e terá atribuições de 

formulações de proposições científicas e respectiva aplicação. Também se previu a instituição 

de um Conselho de Laboratório, órgão consultivo com, no máximo, 30 conselheiros, cuja 

função será a de orientar sobre atribuição, organização e funcionamento da UMP.  

Durante a vigência do acordo, as partes são obrigadas a manter as condições de 

recursos humanos e materiais inicialmente pactuadas. As decisões sobre os direitos de 

propriedade e patentes são acordadas entre as partes. Por fim, a Convenção de Criação da 

UMP prevê que a avaliação será de acordo com normativos próprios.  

Para melhor ilustrar, será abordado o caso específico da UMP Amélioration Génétique 

et Adaptacion des Plantes Méditerranéeenes et Tropicales (AGAP). Esta Unidade de 

Pesquisa, criada em 2011, é coordenada pelas instituições de pesquisa e ensino superior La 

                                                           
10 CNRS. Instituição pública científica e tecnológica, está sob tutela do Ministério Nacional de Educação e 

Ensino Superior de Pesquisa. Disponível em: <http://www.cnrs.fr/fr/organisme/presentation.htm>. Acesso 

em: 18 ago. 2016. 
11 CNRS. Annuaire des laboratoires. Disponível em: <https://web-ast.dsi.cnrs.fr/l3c/owa/structure.frame_ 

recherche>. Acesso em: 22 ago. 2016. 
12 CONVENÇÃO de Criação. Disponível em: <https://www.dgdr.cnrs.fr/daj/modele/contrat/doc/100719_UMR_ 

plusieurs_tutelles.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2016. 

http://www.cnrs.fr/fr/organisme/presentation.htm
https://web-ast.dsi.cnrs.fr/l3c/owa/structure.frame_recherche
https://web-ast.dsi.cnrs.fr/l3c/owa/structure.frame_recherche
https://www.dgdr.cnrs.fr/daj/modele/contrat/doc/100719_UMR_plusieurs_tutelles.pdf
https://www.dgdr.cnrs.fr/daj/modele/contrat/doc/100719_UMR_plusieurs_tutelles.pdf
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Recherche Agronomique pour le Development (Cirad), L’Institut National de la Recherche 

Agronomique (Inra) e Montpellier SupAgro Universidade. Também participam o Institut 

National de Recherche en Informatique et Automatique (Inria), o Institut Français de Vigne et 

du Vin (IFV) e o Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBN). 

Segue uma sucinta apresentação dessas instituições:  

 Cirad13 é uma organização francesa de pesquisa agrícola e cooperação 

internacional voltada ao desenvolvimento sustentável das regiões tropicais e do mediterrâneo. 

Refere-se a uma instituição pública de caráter industrial e comercial e está sob a tutela do 

Ministério do Ensino Superior e da Pesquisa e do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O 

Cirad em números: quadro de pessoal de aproximadamente 1.650 funcionários, incluindo 800 

pesquisadores; atua em parceria com mais de 100 países; possui três departamentos científicos 

– Sistemas Biológicos, Desempenho da Produção Tropical e Sistemas de Processamento e 

Meio Ambiente; conta com 34 unidades de pesquisa; possui 12 escritórios na França, em 

territórios franceses e em parceiros europeus; cerca de cinco milhões de euros são destinados 

para formação de PHD’s; gradua mais de 300 alunos de doutorado anualmente; conta com um 

orçamento anual de 197 milhões de euros.  

 Inra14: instituto francês de pesquisa, fundado em 1946. O primeiro de 

agronomia da Europa e segundo em ciências agrárias do mundo. O Inra em números: conta 

com 250 laboratórios, 48 unidades experimentais, 13 departamentos científicos e 17 centros 

de pesquisa; possui um quadro de pessoal com 8.165 funcionários, 1.815 pesquisadores, 2.616 

estagiários, 522 doutores; possui um orçamento anual de 882 milhões de euros, dos quais 77% 

têm origem no Ministério da Pesquisa e 20% de outros créditos públicos.  

 SupAgro15 Montpellier Universidade: é  uma instituição pública científica, 

cultural e profissional sob a tutela do Ministério da Cultura e Ministério do Ensino Superior. 

O Montpellier SupAgro em números: em 2015, formaram-se na instituição 1.600 estudantes, 

sendo 750 em engenharia e 850 entre graduação, mestrado e doutorado; possuía quatro áreas 

de formação e pesquisa; existiam três institutos – institut des régions chaudes, institut des 

hautes études de la vigne et du vin e institut d’éducation à l’agro-environnement de Florac; 

ainda havia 22 unidades de pesquisa mista, três unidades mista tecnológica,  duas  unidades 

                                                           
13 CIRAD. L' unité. Disponível em: <http://umr-agap.cirad.fr/l-unite>. Acesso em: 19 ago. 2016. e CIRAD. Le 

Cirad, en bref. Disponível em: <http://www.cirad.fr/qui-sommes-nous/le-cirad-en-bref>. Acesso em: 19 ago. 

2016. 
14 INRA. Disponível em: <http://institut.inra.fr/>. Acesso em: 19 ago. 2016. 
15 SUPAGRO. En quelques chiffres. 2015. Disponível em: <https://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/01-

supagro/01-presentation/chiffres_cles_2015.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2016. e SUPAGRO. Disponível em: 

<https://www.supagro.fr/>. Acesso em: 19 ago. 2016. 

http://umr-agap.cirad.fr/l-unite
http://institut.inra.fr/
https://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/01-supagro/01-presentation/chiffres_cles_2015.pdf
https://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/01-supagro/01-presentation/chiffres_cles_2015.pdf
https://www.supagro.fr/
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agrícolas experimentais, uma universidade SupAgro Fondation, uma incubadora de empresas 

AgroValo Méditerranée, um centro de formação profissional e três residências de estudantes.  

 Inria16: é uma instituição pública científica e tecnológica sob supervisão dos 

Ministérios da Pesquisa e Ministério da Energia. O Inria em números: 2.600 funcionários, 

sendo 1.800 pesquisadores – dos quais 1.200 Ph.D.; oito centros de pesquisas; 4.600 

publicações por ano e 300 teses; orçamento anual de 230 milhões de euros, dos quais 27% são 

recursos próprios.  

 IFV17:  instituto público francês cuja missão é a realização de estudos de 

interesse da indústria da vitivinicultura. Está sob supervisão dos Ministérios da Pesquisa e 

Ministério da Agricultura. A sede do Instituto localiza-se na Domaine de l'Espiguette, Grau 

du Roi na Gard, que opera uma vinha de cerca de 40 hectares. Possui cerca de 140 

funcionários e um orçamento anual de 11 milhões de euros.  

 CBN18: conservatório instituído em 1979, realiza inventário da flora e dos 

habitats naturais e seminaturais em colaboração com uma rede de pesquisadores. Os recursos 

financeiros advêm de subvenções do Estado, doações e recursos próprios gerados pelas 

atividades; possui um orçamento anual de aproximadamente 1,2 milhões de euros.  

Sobre a UMP AGAP19, o projeto científico consiste no desenvolvimento de material 

vegetal de 20 principais espécies tropicais e mediterrâneas.  São três áreas temáticas: 

diversidades e genomas, desenvolvimento e adaptações de plantas, e abordagens para 

inovação de variedades.   

A AGAP conta com uma equipe de 295 funcionários, 13 equipes de pesquisadores, 

cinco plataformas e centros de recursos genéticos. Os funcionários são 219 da Cirad, 62 

INRA, nove Monpellier SupAgro, dois Inria, um do CBN e dois do IFV. A governança 

contempla um conselho administrativo, equipe de administração e conselho da unidade e 

comitê científico. A cada quatro anos, a UMP é avaliada pela AERES, agência responsável 

pela avaliação das organizações de pesquisa e outras instituições.  

Cabe mencionar a experiência brasileira da Unidade Mista de Pesquisa em Genômica 

Aplicada a Mudanças Climáticas (UMIP GenClima)20, parceria entre a Embrapa e a 

                                                           
16 INRIA. Disponível em: <https://www.inria.fr/institut/inria-en-bref/chiffres-cles>. Acesso em: 19 ago. 2016. 
17 IFV. Disponíveis em: <http://www.vignevin.com/linstitut.html>. Acesso em: 19 ago. 2016. 
18 CBN. Disponível em: <http://www.cbnmed.fr/pres/index.php?aff=pres>. Acesso em: 19 ago. 2016. 
19 UMP AGAP. Disponível em: <http://umr-agap.cirad.fr/equipes-scientifiques> Acesso em: 19 ago. 2016 

AERES. Evaluation de l’Aeres sur l’unite: AGAP. Montpellier, 2014. Disponível em: <https://www.aeres-

evaluation.fr/content/download/24167/371231/file/E2015-EV-0342222F-S2PUR150008557-006337-

RD.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2016. 
20 UMIP GenClima. Disponível em: <https://www.embrapa.br/informatica-agropecuaria/infraestrutura/unidade-

mista-de-pesquisa-em-genomica-aplicada-a-mudancas-climaticas-umip-genclima>. Acesso em: 26 ago. 2016. 

https://www.inria.fr/institut/inria-en-bref/chiffres-cles
http://www.vignevin.com/linstitut.html
http://www.cbnmed.fr/pres/index.php?aff=pres
http://umr-agap.cirad.fr/equipes-scientifiques%3e%20Acesso%20em:%2019%20ago.%202016
https://www.aeres-evaluation.fr/content/download/24167/371231/file/E2015-EV-0342222F-S2PUR150008557-006337-RD.pdf
https://www.aeres-evaluation.fr/content/download/24167/371231/file/E2015-EV-0342222F-S2PUR150008557-006337-RD.pdf
https://www.aeres-evaluation.fr/content/download/24167/371231/file/E2015-EV-0342222F-S2PUR150008557-006337-RD.pdf
https://www.embrapa.br/informatica-agropecuaria/infraestrutura/unidade-mista-de-pesquisa-em-genomica-aplicada-a-mudancas-climaticas-umip-genclima
https://www.embrapa.br/informatica-agropecuaria/infraestrutura/unidade-mista-de-pesquisa-em-genomica-aplicada-a-mudancas-climaticas-umip-genclima
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Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) que visa à união de esforços técnicos, 

científicos, materiais, operacionais e de recursos humanos voltados à geração de tecnologias 

genéticas e biotecnológicas, a partir da prospecção genômica, que serão utilizadas para o 

desenvolvimento de plantas melhor adaptadas às mudanças climáticas.  

No caso da UMP AGAP, as instituições que a compõem têm perfis bem diferentes 

umas das outras, mas que são complementares.  

Embora a UMP apresente características semelhantes às PPP, há diferenciais como a 

origem da proposição de projetos. No caso da UMP, os projetos são elaborados pelos 

consorciados e, no das PPP, é o Governo que os define. Na UMP, os parceiros se habilitam 

para realizar uma determinada pesquisa, sendo o objeto e as formas de interações entre os 

agentes sujeitos ao ambiente institucional criado por eles e com pouca interferência do 

Governo, mas com seu apoio.  
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4.3 COMPARAÇÕES ENTRE OS ARRANJOS INSTITUCIONAIS 

As experiências de PPP21 nos países Holanda, Austrália e Áustria tinham, dentre os 

principais objetivos, a incorporação do conhecimento científico ao processo produtivo, a 

formação de arranjos em formato de redes com a participação de diversos atores 

(universidades, setor público, privado nacional e internacional) na composição dos 

consórcios, a melhoria da competitividade internacional, a necessidade de condicionar o 

financiamento aos resultados, o direcionamento das agendas de pesquisa às demandas do setor 

privado.   

As PPP possuíam agendas de pesquisa predominantemente privada, tendo sido 

pensadas para suprir uma demanda de pesquisa básica e aplicada do setor produtivo.  

Um dos objetivos para instituição dos arranjos institucionais era o fomento à pesquisa 

envolvendo a incorporação do conhecimento científico ao processo produtivo.   

No caso das PPP, o financiamento do projeto podia ser realizado nas mesmas 

proporções que os parceiros. Ainda, os LTIs da Holanda tinham que adotar ações que 

direcionassem para a sustentabilidade financeira.  

O modelo da UMP AGAP, por envolver principalmente parceiros governamentais, 

tinha uma agenda de pesquisa e financiamento predominantemente públicos.  

As PPP, por estarem vinculadas a um projeto específico de coordenação dos 

ministérios, estavam sujeitas a processo seletivo para a escolha do consórcio. Por outro lado, a 

UMP é formada por iniciativa das instituições habilitadas, as quais elaboram um projeto de 

pesquisa e o submetem ao Ministério que, se considerar conveniente e oportuno, autoriza a 

instituição da Unidade.  

Na formatação e implementação dos arranjos institucionais, é importante que as 

melhores experiências sejam analisadas.  

                                                           
21 Conforme apresentado nas seções 4.2.1 a 4.2.4, 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve o objetivo de analisar se a Lei nº 13.243/2016 poderá ou não 

contribuir para a formação de arranjos institucionais que promovam aumento de 

competitividade. Foi orientado para responder a seguinte pergunta-chave: a Lei nº 13. 

243/2016 estimulará a formação de arranjos institucionais semelhantes aos modelos 

apresentados em países como Holanda, Austrália, Áustria e França, contribuindo para 

melhoria do desempenho econômico?   

Dois pressupostos foram levantados: a de que o Brasil perde competitividade e a de 

que o Novo Marco Legal da CTI contribuirá para formação de arranjos institucionais.  

Os indicadores econômicos confirmam a perda de competitividade brasileira. O 

resultado só não é pior devido às exportações. Entretanto, estas possuem baixo valor 

agregado. A solução encontrada por vários países para melhorar a competitividade foi a 

implementação de modelos de arranjos institucionais como PPP e UMP.  

Atinente ao segundo pressuposto, parcialmente comprovado, o Novo Marco da CTI 

incorporou novos atores, trouxe algumas flexibilizações à administração pública e importantes 

conceitos. Considerando que, no sistema jurídico brasileiro, a administração pública somente 

pode agir se estiver previsto em lei de forma explícita, as autorizações previstas na Lei nº 

13.243/2016 poderão ser uma janela de oportunidade para fomentar novos arranjos. 

Entretanto, pela ausência de menção dos instrumentos hábeis para a formalização das 

parcerias, acredito que dependerá do quanto os atores da CTI estiverem propensos a inovar.  

É importante destacar que a Lei de Inovação e a Lei do Bem, que tinham como um dos 

objetivos aumentar a interação entre universidades e empresas, conforme apontado no 

capítulo dois, não geraram grandes resultados positivos e uma causa apontada foi a ausência 

de uma estrutura de governança coordenada.  

Diante do analisado, dificilmente essa nova Lei será capaz de fomentar arranjos 

institucionais como os implementados na Holanda, Austrália, Áustria e França, e um principal 

motivo é a ausência de instrumentos que formalizem essa parceria. Os contratos de PPP, 

regidos pela Lei nº 11.079/2004, são limitados, uma vez que são rígidos e pouco adaptativos – 

restringem-se às modalidades patrocinada e administrativa, não podem ser celebrados por 

prazo inferior a cinco anos e devem ser superiores a R$ 20 milhões. Já uma parceria pode 

envolver recursos financeiros ou materiais ou humanos, durar poucos meses ou anos, 
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dependendo da forma de interação dos parceiros, seus pontos fortes e o que têm a oferecer em 

contrapartida. 

Para que o Brasil melhore seus indicadores econômicos e se torne competitivo, os 

arranjos institucionais são preponderantes para a sobrevivência num cenário globalizado e 

exponencialmente competitivo. As PPP são ferramentas que podem ter um papel relevante na 

conjuntura do investimento público, mas devem superar alguns entraves como, por exemplo, a 

adaptação e a flexibilização da Lei que as regem, além de outros normativos.  

Pelo exposto anteriormente, o Novo Marco Legal poderá fomentar parcerias, mas está 

aquém de estimular arranjos institucionais semelhantes aos modelos dos países internacionais 

que foram objeto de análise neste trabalho.  

Consequentemente, ainda permanece a lacuna por conta da ausência de instrumentos 

jurídico-institucionais que promovam a interação entre os atores públicos, privados, nacionais 

e internacionais e melhorem o desempenho econômico brasileiro.  
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