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RESUMO 

 

CORRÊA, Leandro Moreira. Inovações Científicas Custeadas pelo Estado e a Privatização 

dos Lucros. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação Gestão Pública e Controle 

Externo) – Escola de Contas e Gestão, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 

Niterói, 2015. 

 

A inovação depende da ousadia dos empreendedores. Mas geralmente quem assume os 

maiores riscos e conquista os maiores avanços não é o setor privado, mas, sim, o muito 

criticado Estado. A importância do papel do Governo está nas imensas incertezas, nos prazos 

longos e nos custos elevados associados à inovação fundamentada em pesquisas científicas. 

As companhias privadas não podem arcar com custos como esses, e não o fazem, em parte 

porque não estão certas de que haverá frutos a colher e, em parte, porque eles estão em um 

futuro distante. O setor privado não poderia ter criado a internet ou o GPS. Só as Forças 

Armadas americanas contavam com os recursos necessários a isso. O ponto em questão é que, 

quando essas pesquisas rendem frutos vitoriosos, com um possível mercado lucrativo a ser 

explorado, são transferidas a baixo preço para empresas privadas, que extraem grandes lucros 

dessas descobertas. E a conta acaba ficando toda com a sociedade, que não tem nem mesmo o 

retorno do custo destas pesquisas científicas. Os governos passaram cada vez mais a aceitar 

como natural que eles financiem os riscos e o setor privado colha as recompensas. O objetivo 

dessa pesquisa foi referenciar e contextualizar essa temática no cenário internacional, no 

cenário Brasileiro e no cenário do estado do Rio de Janeiro, através de sua Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Inovação, com foco no projeto Startups Rio, tendo procurado verificar 

se está emergindo um ecossistema de inovação verdadeiramente simbiótico, com garantia de 

um retorno mínimo à sociedade dos investimentos realizados pelo estado, ou um sistema 

parasitário. Constatou-se, através dos autores estudados e dos documentos verificados neste 

trabalho, que não está emergindo um ecossistema de inovação simbiótico no projeto Startups 

Rio, tendo sido realizadas sugestões de aperfeiçoamento nesse sentido. 

 

 

Palavra chaves: Inovação. Governo. Lucros.



 

ABSTRACT 

 

 

Correa, Leandro Moreira. Scientific innovations borne by the state and the privatization 

of profits. Work Completion of course (Graduate Public Administration and Oversight) - 

School Accounts and Management, the Court of the State of Rio de Janeiro, Niteroi, in 2015 

 

 Innovation depends on the boldness of entrepreneurs. But usually those who take the 

biggest risks and conquer the greatest advances are not the private sector, but rather the much 

criticized State. The importance of the role of government is in the huge uncertainties in long 

delays and high costs associated with innovation based on scientific research. Private 

companies can not afford costs like these, and do not, in part because they are not certain that 

there will be fruit to harvest and partly because they are in the distant future. The private 

sector could not have created the internet or GPS. Only the US military relied on the resources 

needed to do so. The point is that when these surveys yield victorious fruit, with a possible 

lucrative market to be explored, are transferred at a low price for private companies, which 

extract large profits from these findings. And the account ends up with the entire society, 

which has not even the return of the cost of scientific research. Governments have 

increasingly accepted as natural for them to finance the risks and the private sector to reap the 

rewards. The objective of this research was referencing and contextualize this issue in the 

international scenario, the Brazilian scenario and in the state of setting of Rio de Janeiro, 

through its Secretariat of Science, Technology and Innovation, focusing on Startups River 

project and sought verify that it is emerging from a truly symbiotic innovation ecosystem, 

guaranteed a minimum return to society of the investments made by the state, or a parasitic 

system. It was found , through the study authors and documents obtained in this study , which 

is not a symbiotic emerging innovation ecosystem in Startups Rio project , have been made 

suggestions for improvement in this regard. 

 

 

  

 

Keywords: Innovation. Government. Profits 
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1. O PROBLEMA 

 

 

A inovação tecnológica tornou-se o grande 

impulsionador da atividade humana, a partir da 

busca do crescimento econômico e do acúmulo 

de riqueza (MAZZUCATO, 2013). 

 

 

Neste capítulo, demonstra-se o problema que motivou a pesquisa. Inicia-se com uma 

breve introdução da relevância do tema proposto, descrevendo o ambiente atual de inovação 

tecnológica na grande parte dos países, de acordo com a autora Mazzucato (2013), 

concluindo-se com a formulação do problema de pesquisa, que diz respeito ao 

questionamento sobre o surgimento de um ecossistema de inovação verdadeiramente 

simbiótico ou um sistema parasitário quanto aos investimentos realizados pelo governo do 

Estado do Rio de Janeiro (ERJ) em inovações científicas. 

 

Em seguida, enumera-se o objetivo da pesquisa, a hipótese e a delimitação do estudo. 

 

O capítulo 2 trata da metodologia de pesquisa, analisando o tipo de pesquisa e os 

instrumentos de coleta de dados. 

 

O capítulo 3 versa sobre o referencial teórico que fornece a base para a pesquisa 

realizada, analisando tópicos sobre o desenvolvimento científico, o Estado empreendedor e 

fomentador, o financiamento pelo setor público, investimentos em inovação científica e a 

privatização dos lucros para o setor privado. 

 

No capítulo 4, são abordados tópicos quanto à contextualização da inovação científica 

em outros países, no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. 

 

Concluindo, no capítulo 5, demonstram-se as conclusões obtidas a partir do referencial 

teórico e da contextualização, sendo apresentadas sugestões sobre o projeto estudado. 
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1.1 Introdução 

 

Houve momentos em que inovação científica era uma expressão de sentido pejorativo, 

classificada como heresia pela Igreja da Inglaterra. A expressão passaria a ganhar sentido 

positivo com a Revolução Industrial e o crescente reconhecimento da importância de 

invenções técnicas, como era mais comum dizer a princípio. Com o passar das gerações, a 

sistemática de consumo faria o resto, com a ajuda dos grandes laboratórios de governo. 

 

Nos dias atuais, bem enraizada a ideia sobre inovações científicas, faltaria apenas 

organizar a retórica econômica e política que envolve o assunto. Segundo Mazzucato (2013), 

é necessário divulgar o entendimento claro da importância do Estado como responsável pela 

criação de tecnologia e dos modos como deve se dar sua atividade na área de inovação. 

 

Nesse contexto, para a autora, essa alteração do discurso deverá incluir a ideia central 

que propõe a rediscussão das relações entre Estado e empresas na busca de inovação, 

varrendo-as de mitos, para atualizar a equação que tem como variáveis os custos (grande parte 

socializados pelo Estado) e os benefícios (entregues ao setor privado). 

 

Dessa forma, infere-se que hoje se vive em um mundo globalizado economicamente, 

em que a inovação tecnológica, a sociedade, a política e a cultura estão constantemente se 

renovando, se reinventando, e diante da flexibilidade, acabam gerando alterações em diversos 

setores, refletindo diversas transformações em setores da sociedade e no cenário mundial.  

 

Devido a isso, é necessário que a administração pública procure meios de se adaptar 

aos novos modelos, para uma melhor execução de suas atividades. Assim, é imprescindível a 

constante qualificação e o aperfeiçoamento para poder atender melhor os anseios da 

coletividade.1 

 

Com isso, é importante se repensar e divulgar o papel do Estado na economia atual, 

pois, ainda há o entendimento de que as empresas são o grande “poder criativo”, enquanto, o 

velho e grande Estado ainda é visto como “pouco criativo e pouco inovador”, cabendo a ele 

                                                           
1
 Ibidem 
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apenas a manutenção da “força inicial”, necessária apenas para se fazer o “básico” e assim 

ficaria impedido pelo seu tamanho e peso excessivos de ser a “máquina inovadora”. 

 

Segundo Mazzucato (2013), admite-se que produzir inovação, não seja o papel 

principal do Estado. Mas, a demonstração de seu caráter inovador e dinâmico, sua histórica 

capacidade, em alguns países, de desempenhar um papel ‘empreendedor’, é talvez a maneira 

mais eficaz de defender sua existência e tamanho, de um modo proativo. 

 

Ainda nesse contexto, vem acontecendo a desconsideração de fatores importantes 

dessas inovações, como a grande participação dos investimentos governamentais, financiando 

custos e socializando os riscos, e a consequente e estranha privatização de seus lucros. Em 

decorrência disso, o presente trabalho tem o intuito de identificar e analisar os aspectos que 

norteiam as questões dessa socialização dos riscos pelo governo e a privatização dos lucros 

dessas inovações tecnológicas sob um olhar crítico dessa política. 

 

Nesse sentido, um elemento fundamental que será apresentado neste trabalho é que os 

governos passaram cada vez mais a aceitar como natural que eles assumam os riscos e o setor 

privado colha as recompensas. Devido a isso, o que emerge, portanto, não é um ecossistema 

de inovação verdadeiramente simbiótico, mas um sistema parasitário, no qual a maior parte 

dos elementos deficitários são socializados, enquanto os elementos de lucro são, no geral, 

privatizados.2 

 

Assim, insere-se o alerta de se refletir sobre essas questões atuais, seus 

condicionantes e efeitos. 

 

1.2 O problema da presente pesquisa é: 

 

• As inovações científicas financiadas com recursos do Estado, em especial o 

projeto Startups Rio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) do 

Governo do ERJ, estão emergindo em um ecossistema de inovação 

verdadeiramente simbiótico, com garantia de retorno à sociedade dos custos dos 

investimentos realizados ?  

                                                           
2
 Ibidem 
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1.3 Objetivo Final 

 

O objetivo final é um resultado a ser alcançado que, caso seja atingido, se traduz na 

resposta ao problema de pesquisa formulado (VERGARA, 2005). 

 

O objetivo final deste estudo possui o seguinte enunciado: 

 

• Verificar se o Projeto Startups Rio, ligado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (SECTI) do estado do Rio de Janeiro possui uma sistemática que garanta 

um retorno à sociedade sobre os lucros dos projetos vitoriosos de pesquisas 

científicas custeado com recursos públicos do ERJ. 

 

1.4 Objetivos Intermediários 

 

Os objetivos intermediários são metas de cujo atingimento depende o alcance do 

objetivo final (VERGARA, 2005). Neste estudo, os objetivos intermediários são: 

 

• Realizar uma revisão da literatura quanto ao desenvolvimento científico 

tecnológico, com apoio de recursos públicos em pesquisas sobre inovações 

tecnológicas e seu retorno social e financeiro; e 

 

• Coletar e analisar informações e documentos relativos à contextualização da 

inovação científica em outros países, no Brasil e no Governo do estado do Rio de 

Janeiro; e 

 

• Pesquisar informações com relação a financiamento de projetos de empresas 

startups com recursos públicos, notadamente quanto ao Projeto Startups Rio. 

 

1.5 Hipótese 

 

Presume-se que, não obstante alguns resultados positivos e inovadores de empresas 

privadas em desenvolvimento de inovações tecnológicas, na sua grande parte, acabam ficando 

a cargo do Estado as grandes e verdadeiras inovações, que levam a sociedade a um novo 
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patamar de desenvolvimento social, cultural e tecnológico. Mas, na tentativa de empreender a 

inovação científica financiada pelo Estado, os custos dessas inovações, seus riscos e possíveis 

lucros dessas descobertas tecnológicas pode estar se dando de uma forma não equilibrada ou 

não simbiótica. Certas dimensões, de respeito ao capital estatal investido, principalmente 

quanto à inovação e/ou projetos vencedores, que podem trazem grandes retornos financeiros 

aos seus idealizadores ou empreendedores, podem estar sendo menosprezadas ou não 

observadas, nesse caso, pelo Poder Público, implicando, diretamente, desperdício de uma 

grande oportunidade de se ressarcir o capital estatal investido nessas inovações ou em projetos 

de grande risco. 

 

1.6 Delimitação do Estudo 

 

Este estudo se propõe a entender e contextualizar a maneira como o apoio ou o 

incentivo à inovação científica tecnológica se desenvolveu em outros países, no Brasil e na 

SECTI do ERJ, em especial, no seu projeto STARTUPS RIO. 

 

O presente trabalho não abordou outras atividades exercidas pela SECTI, como: a 

capacitação de profissionais de graduação, pós-graduação e nível técnico; a participação em 

programas nacionais, aproximando empresas e instituições de pesquisa que promovam a 

inclusão social de comunidades; a concessão de bolsas de estudo a pesquisadores, 

privilegiando iniciativas de universidades, empresas e institutos de pesquisas; e a formação de 

recursos humanos em todos os níveis, inclusive em programas de extensão científica e 

tecnológica, visando à inclusão das camadas menos favorecidas da população. 
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2. METODOLOGIA 

 

 

Conforme Rodrigues (2007, p. 03), a metodologia “é um conjunto de procedimentos 

sistemáticos, baseados no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para os 

problemas propostos mediante o emprego de métodos científicos”. Por conseguinte, o 

desenvolvimento dessa pesquisa apresenta, em suas subseções, quais os procedimentos 

utilizados para obter os dados necessários ao resultado pretendido. 

 

Nesta seção, serão evidenciados alguns procedimentos metodológicos escolhidos para 

este trabalho. Será dado destaque ao tipo de pesquisa e aos instrumentos de coleta de dados. 

 

2.1. Tipo de Pesquisa 

 

Para qualificar o tipo de pesquisa, utilizou-se a taxonomia proposta por Vergara 

(2005), que classifica as pesquisas com base em dois critérios: quanto aos fins e quanto aos 

meios. 

 

Quanto aos fins, a pesquisa é: 

 

a. Pesquisa aplicada: motivada pela necessidade de resolver problemas concretos. 

Neste caso, possuiu finalidade prática e aplicável na realidade observada, pois buscou apontar 

ações concretas pelas quais o Governo do estado do Rio de Janeiro pode obter retorno nos 

investimentos em inovações científicas. 

 

Quanto aos meios, a pesquisa é: 

 

a. Pesquisa documental: pois envolveu a consulta a documentos, da Secretaria de 

Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do ERJ, em busca de ações executadas em estímulo 

à inovação científica e possíveis ações de retorno à sociedade do investimento estatal 

realizado; 

 

b. Pesquisa bibliográfica: pois foi desenvolvida com base em material publicado em 

livros, revistas, jornais e na rede mundial de computadores. 
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2.2. Coleta e Análise de Dados 

 

A coleta de dados teve início com a pesquisa bibliográfica e documental, por meio da 

análise da literatura selecionada, relacionada aos temas abordados na pesquisa, notadamente 

artigos publicados em revistas científicas, teses, dissertações, livros e a rede mundial de 

computadores.  

 

2.2.1.  Pesquisa documental 

 

Tendo em vista o escopo desta pesquisa, com vista à obtenção de resultado coerente 

com os objetivos traçados neste trabalho, o procedimento de coleta documental iniciou-se por 

meio de pesquisa literária, relacionada ao tema do trabalho, e finalizou-se com a análise de 

documentos relacionados ao projeto Startups Rio da SECTI do ERJ. 

 

2.2.2.  Análise dos dados 

 

 Optou-se pela análise de conteúdo do material obtido por meio de pesquisa 

documental. A análise de conteúdo, de acordo com Ludke e André (1986, p.41), corresponde 

a “um método de investigação do conteúdo simbólico das mensagens (...) abordadas de 

diferentes formas e sob inúmeros ângulos”.  

 

Franco (2003, p.10), por sua vez, argumenta que a análise de conteúdo, cada vez mais, 

tem sido “utilizada para produzir inferências acerca de dados verbais e/ou simbólicos, (...) 

obtidos a partir de perguntas e observações de interesse de um determinado pesquisador”. 

 

 A análise de conteúdo envolve o exame dos dados obtidos por meio de pesquisas 

documentais, a fim de reunir dados que caracterizem e ratifique o escopo da pesquisa. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Dividiu-se este capítulo em cinco tópicos, objetivando oferecer maior consistência e 

subsídios à pesquisa proposta. 

 

Este capítulo descreve temas referentes ao desenvolvimento científico, estado 

empreendedor e fomentador, financiamento pelo setor público, investimentos em inovação 

científica e privatizado dos lucros para o setor privado. 

 

3.1 Desenvolvimento científico 

 

Nos dias atuais, a humanidade tem vivido um momento de grande valorização do 

conhecimento, chamado era da informação, em que o recurso mais relevante é intangível, 

constituído principalmente pelo capital intelectual, exaltado pelo capital social, onde ciência e 

a tecnologia desempenham o papel de bens fundamentais para a competitividade dos países e 

seu desenvolvimento tecnológico (Freeman, 2004). 

 

Para Almeida (2006), o desenvolvimento científico, cada vez mais inseparável da 

ciência e da inovação, demanda a necessidade também de se autossustentar. Dessa forma, o 

meio mais propício para esse desenvolvimento só se configura com a ação concatenada e 

convergente de vários agentes, sejam eles organizações, grupos ou mesmo pessoas. Nesse 

contexto, as parcerias públicas privadas (PPPs), tornaram-se fundamentais e demonstraram a 

grande importância do papel indutor, fomentador e articulador do Estado. 

 

Segundo Freeman (2004), é importante considerar que esse papel no desenvolvimento 

científico do Estado obedece a um padrão em evolução de decisões individuais e mútuas 

tomadas por agentes participantes da rede de planejamento. Dentre esses participantes, se 

destaca o Estado, que tem como função primordial, embora não seja de controle, o 

desenvolvimento do apoio institucional que possibilite aos membros da população criar 

relações colaborativas de planejamento, além disso, o de contribuir com grande parte dos 

recursos necessários, em conjunto com os agentes não governamentais, para a criação de 

projetos conjuntos de ação que possam ter como resultado um planejamento participativo. 
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Nesse contexto, ainda de acordo com o autor, a heterogeneidade da sociedade, somada 

ao descompasso de crescimento de setores e a desequilíbrios de recursos, bem como ao 

elevado grau de inovação de determinadas esferas industriais, requerem uma grande rapidez, 

agilidade e articulação por parte de cidadãos com responsabilidades gerenciais, políticas, 

técnicas e organizacionais para que comine num efetivo desenvolvimento científico 

homogêneo no país. 

 

Para Melo (1986), dentro do ambiente de inovações científicas e tecnológicas no 

mundo, não obstante o esforço por uma política nacional de desenvolvimento científico e 

tecnológico, ainda cabe ao Brasil, em diversas circunstâncias, a exportação do conhecimento 

desenvolvido e produzido no país, porém sem a adequada proteção contra sua incorporação 

em produtos desenvolvidos no exterior e sem agregação de valor ao povo brasileiro. 

 

Além disso, são pequenos os esforços com o objetivo de incorporar esse 

desenvolvimento de conhecimento a produtos aqui criados. Assim, embora o Brasil tenha 

conquistado um patamar respeitável quanto ao seu desenvolvimento e produção científica, 

isso não se reflete nas estatísticas de inovação tecnológica aplicadas a produtos e serviços. 

 

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) constatou que o Brasil é o 

penúltimo país, numa lista dos 20 maiores escritórios de concessão de patentes, na relação do 

número de patentes válidas obtidas. Enquanto os estados Unidos – primeiro da lista – 

obtiveram aproximadamente 2,2 milhões de patentes, o Brasil possui apenas 41.453 

(MONACO, 2014). 

 

Segundo Freeman (2004), situação também problemática tem-se encontrado em 

relação à criação de talentos para desenvolvimento de inovações tecnológicas. Ações 

orientadas à criação de material humano para o desenvolvimento de inovações científicas 

muitas das vezes têm seus efeitos minorados com a emigração de cientistas para países 

desenvolvidos, devido não só à ausência de mecanismos de atração e fixação desses 

profissionais altamente qualificados, mas também em virtude de uma ação coordenada de 

apropriação desses talentos empreendida por empresas e universidades de outras nações. 

 

Segundo Costa (2006), isso é parte de uma recorrência comum em países que não 

conseguiram conquistar certo nível de amadurecimento no seu desenvolvimento científico que 
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lhes garantam a autossuficiência do capital humano e do capital produtivo. Para a autora, o 

modelo de Basalla permite mensurar o desenvolvimento científico produzido em um país, 

enumerando alguns pontos que evidenciam a independência científica de uma nação, dentre 

os quais se podem destacar: uma sociedade científica que seja capaz de se autodesenvolver e 

de criar novos cientistas; trabalhos com reconhecimento regional e internacional; atrair o 

interesse dos pesquisadores de outras nações; temas de pesquisa de acordo com os interesses 

da população; e tecnologia e ciência regionais autossustentáveis. 

 

3.2 Estado empreendedor e fomentador 

 

Mazzucato (2013) demonstra que o Estado pode ser mais do que apenas um agente 

colaborador da economia do conhecimento, pode também desenvolvê-la, se fizer 

investimentos direcionados e mais arriscados. Parte de sua obra é exclusivamente direcionada 

à Apple, onde faz exame minucioso da diversidade de ajuda que essa empresa recebeu e ainda 

recebe do Estado. A função do Estado como corajoso investidor e criador por trás da grande 

revolução da internet e da tecnologia da informação, demonstra a importância da presença de 

agências governamentais de fomento no passado, no presente e na próxima grande 

transformação, para a qual o mundo já se prepara, propiciada pela tecnologia “verde”. 

 

Nesse sentido, a autora se refere a iniciativas que incorporem a disposição e a 

capacidade dos agentes econômicos de integrarem às suas decisões quanto a noções de risco e 

incertezas de mercado, distinguindo uma coisa da outra e clarificando, assim, o que cabe à 

empresa e o que cabe ao Estado, seja no procurar fazer, em termos de inovação, seja no 

retorno justo para o que afinal for feito. 

 

Para Freeman (2004), um mundo em constante ritmo de evolução e mudança traz 

novas oportunidades para as empresas também empreenderem e obterem lucro, mas também é 

um mundo em que se tem um conhecimento impreciso de situações futuras. Portanto, a ideia 

de risco se aplica a situações de fomento e empreendedorismo nas quais não se conhece o 

resultado de uma dada circunstância, mas é possível avaliar possibilidades com certa precisão. 

A incerteza aplica-se a situações nas quais não se dispõe de todas as informações necessárias 

para identificar possibilidades logo de início. 
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Para Mazzucato (2013), esses riscos e incertezas, concretizadas na tentativa de se 

empreender e fomentar uma inovação, em sua grande parte fracassam, caso contrário, não se 

chamaria de inovação. Por isso que os agentes fomentadores precisam ser um pouco 

“aventureiros” para se envolver em inovação. Além disso, quase sempre custará bem mais do 

que se tem ou se espera ter como retorno, e devido a isso, a análise de custo-benefício 

impedirá de pronto que se continue na busca por novas descobertas. A autora sugere que se 

pense sobre quanto dessas aventuras já não esteve associada a inovações financiadas e 

orientadas pelo Estado. A maior parte das inovações revolucionárias, que alimentaram o 

capitalismo, desde estradas de ferro à internet, da nanotecnologia a produtos farmacêuticos 

estão associadas a investimentos empreendedores de capital apoiados pelo Estado. 

 

Nesse contexto, o fomento à inovação deve ser sustentável e inclusivo, diz a autora. 

Pode-se entender que estão aí implícitas questões relacionadas a crescimento e distribuição de 

renda, cuja correlação com tecnologia constitui objeto de controvérsia entre estudiosos. 

 

Para Mazzucato (2013), são os investimentos em diferentes tipos de capital, humano e 

físico, que levam ao crescimento. E esses investimentos são feitos por famílias, governos e 

empresas. Empreender uma inovação só pode ser o resultado desse processo coletivo.  

 

Os países que cresceram por caminhos pavimentados pela inovação, desempenharam 

papel  preeminente para além de apenas corrigir falhas do mercado. Vê-se realmente que 

todas as tecnologias por trás do iPhone foram desenvolvidas com recursos financeiros do 

Estado, frequentemente até mesmo para pesquisa aplicada. Além disso, a Apple também 

recebeu financiamento do Estado para suas primeiras atividades. 

 

No Brasil, com a criação do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - CGEE, em 

2001, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), buscou-se uma retomada do 

planejamento estratégico do setor de Ciência, Tecnologia e Inovação, com intuito de melhorar 

o fomento ao empreendedorismo pelo Estado, num momento de crescimento significativo dos 

investimentos e da modernização da gestão e dos instrumentos de apoio à expansão do 

sistema de fomento científico e tecnológico e das ações de apoio à inovação nas empresas 

(CGEE, 2007). 
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Dessa forma, foi criado o Programa Nacional de Células a Combustível, pelo MCT. 

Foi estabelecido o marco legal sobre biossegurança, com subsídios fornecidos pelo estudo 

sobre biotecnologia. E a decisão do governo de lançar um Programa Nacional de fomento de 

Nanociência e Nanotecnologia teve, entre seus aportes, estudos realizados pelo Centro. 

Contribuições mais recentes incluem elementos para a formulação do Programa Nacional de 

Biotecnologia, apoio ao Plano de Ciência Tecnologia e Inovação (CT&I) do MCT e o projeto 

que analisou as Organizações Estaduais de Pesquisas Agropecuárias, além de contribuições à 

agenda da Subvenção Econômica às empresas, capitaneada pela Financiadora de Estudos e 

Projetos (Finep). 

 

A CGEE desempenha, também, um papel de instituição de ligação entre o Governo, a 

universidade e o setor produtivo. O resultado do seu incentivo ao fomento e ao 

empreendedorismo, realizado em colaboração com os diversos agentes envolvidos, contribui 

em muito para políticas e agendas que conjugam visões diversas associadas ao conhecimento 

científico e sua possível difusão na sociedade. A capacidade de verificar tendências e cenários 

de CT&I demanda grande estrutura e mobilização de competências, além de uma boa gestão 

da informação e do conhecimento. Ficam com isso, cada vez mais clara a figura de grande 

fomentador e empreendedor do Estado.3 

 

Mas, a dinâmica de funcionamento da CGEE possibilita identificar, no contexto do 

mecanismo de modernização do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em 

comparação com abordagens inovadoras e empreendedoras, um grau de petrificação em 

relação à adoção de soluções criativas por parte desse sistema, o que entrava a decolagem de 

um processo de fomentar a inovação sustentável, próprio para o cenário brasileiro. Um 

cenário propício ao fomento da inovação requer um grau administrável de estabilidade 

institucional. No entanto, o ambiente de CT&I brasileiro, refletindo o quadro nacional, ainda 

apresenta um nível grande de dificuldade institucional incompatível com a eficaz realização 

dos objetivos de desenvolvimento do País.4 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ibidem 

4
 Ibidem 
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3.3 Financiamento pelo Setor Público 

 

Mazzucato (2013) tem dado destaque, aos financiamentos que o Brasil vem fazendo 

em inovação, especialmente através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social - BNDES. Entretanto, compreende que o banco ainda desempenha o clássico papel de 

financiar infraestrutura e grande parte de seus investimentos são destinados a essas iniciativas. 

O financiamento de inovação tecnológica é o que poderá levar o Brasil para a uma fronteira 

de modernização do desenvolvimento e permitirá que o país alcance economias 

desenvolvidas. 

 

Dessa forma, dá a entender que o  crescimento resultante de financiamento em 

inovação tecnológica deveria beneficiar a todos que participaram de alguma maneira do 

processo. Isso quer dizer que, se os riscos e os investimentos são sociais, então os lucros 

também deveriam ser. Em tese, isso pode acontecer via tributação, tanto por meio de impostos 

pagos pelas empresas que se beneficiaram (a exemplo da Apple, nos Estados Unidos da 

America), como também por meio do aumento de renda (e, portanto, de tributos) da 

população. O problema é que, com o passar dos anos, as alíquotas de tributação caíram a 

níveis tão baixos para as empresas, e os governos tanto reduziram tributos que se tornou 

muito difícil haver um retorno de recursos para o governo. Além disso, como muitos dos 

empregos vão para o exterior, não está claro se o impacto se dará sobre a renda das pessoas 

que vivem na área em que os investimentos foram feitos. 5 

 

Mazzucato (2013) argumenta que deveria haver instrumentos mais objetivos de 

retorno para os recursos financiados pelo o Estado em programas e projetos de inovação 

tecnológica, de maneira que seja possível a redistribuição dos lucros na economia, em 

especial para as áreas de educação e saúde. Esse retorno poderia ocorrer, por exemplo, por 

meio de participações acionárias ou retenção em direitos de propriedade intelectual. Em sua 

opinião, um bom modelo seria, de novo, o BNDES. O banco investe em infraestrutura e 

inovação, e obtém um  elevado retorno sobre participações, que o Tesouro então retoma na 

forma de dividendos, fazendo a redistribuição. Em países como os Estados Unidos, esse 

mecanismo não existe, o governo americano basicamente dá sustentação financeira ao Vale 

do Silício, com socialização de riscos, mas a recompensa é totalmente privada. 

                                                           
5
 Ibidem 
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Dessa forma, isso leva a desigualdade social e se desperdiça uma grande oportunidade 

de retorno desses recursos à sociedade. No sentido oposto a esse sistema, há no Brasil o 

BNDES, que é também um exemplar agente de financiamento de projetos nas áreas de 

energia renovável e tecnologias verdes. Desde a crise financeira de 2007, uma série de fatores 

levou vários bancos comerciais a retirar recursos de investimentos ecologicamente orientados. 

Quem entrou no lugar deles? Bancos de investimento estatais e outras agências 

governamentais, várias das quais de países em desenvolvimento, como China e Brasil. 

 

Sendo assim, de acordo com Mazzucato (2013), começa-se a observar que nos países 

em desenvolvimento mais bem-sucedidos, como Brasil e China, há um reconhecimento do 

papel-chave do Estado. Mesmo no Brasil, porém, há quem diga que o Estado ocupa 

indevidamente espaços que seriam da iniciativa privada, o que, evidentemente, é falso, uma 

vez que o Estado está fazendo na área de inovação o que a iniciativa privada não fará, ao 

investir e financiar áreas de capital intensivas de alto risco. 

 

3.4 Investimentos em Inovações Científicas 

 

O Governo do Reino Unido afirma que, se ele investe em competências e uma sólida 

base científica e garante um forte quadro legal dentro de uma macroeconomia propícia, e 

suportes a aglomerados empresariais, então o mercado vai fazer o resto através do incentivo 

do lucro. Essa é uma visão a muito defendida por alguns países e vendida pela mídia como 

uma verdade absoluta (Mazzucato, 2013). 

 

Essa visão simplista do Estado no controle de investimentos em inovação científica e 

na cooperação econômica e política, não são verdadeiras. Argumenta-se que um papel muito 

mais pró-ativo é necessária. Ocorre que a função do Governo, nas economias de sucesso, tem 

ido muito além de desenvolver a infraestrutura adequada e a definição de regras. Ele é o ator 

principal na realização do tipo de avanço inovador que permitirá que empresas e economias 

cresçam, não apenas através da criação das "condições" que permitem a inovação, mas sendo 

um agente indutor e financiador dos investimentos necessários.6 

 

                                                           
6
 Ibidem 
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Para Freeman (2004), o Estado pode criar proativamente estratégias em torno de uma 

nova área potencial de crescimento antes da percepção pela comunidade empresarial, e 

investir ou financiar a fase mais incerta da pesquisa, pois o setor privado é muito avesso aos 

riscos que essas pesquisas geram. 

 

O autor declara ainda que o investimento público em infraestrutura tecnológica e em 

capital intelectual é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de um país. 

Nesse sentido, o mercado globalizado, caracterizado por competição acirrada, custos 

crescentes de processos e produtos, necessidade de investimentos vultosos e bem planejados e 

elevado grau de complexidade, exige além daquelas premissas, num primeiro momento, um 

grande aporte de investimentos inicias para viabilização comercial desses mercados e dessas 

inovações. 

 

Neste sentido, os governos tem desempenhado um papel importante no setor 

empresarial. É claro que há uma grande quantidade de exemplos de ações privadas 

empresariais de sucesso também, como por exemplo, o Google, mas é inegável a importância 

do papel do Estado como uma das principais fontes de investimentos dessas áreas privadas de 

grande risco (Mazzucato, 2013). 

 

Ainda segundo a autora, o desenvolvimento das grandes empresas do Vale do Silício e 

das grandes indústrias de biotecnologia é geralmente atribuído aos grandes gênios por trás 

dessas empresas. E esses exemplos são muitas vezes utilizados para argumentar por que 

precisamos de menos Estado e mais mercado. Mas quantas pessoas sabem que o algoritmo 

que levou ao sucesso do Google foi financiado por investimentos do setor público nacional, 

do Subsídio da Fundação Ciência? Ou que os anticorpos moleculares, que forneceram a base 

para a biotecnologia dos setores de capital de risco, foram descobertos pelo setor público do 

Medical Research Council (MRC), laboratórios financiado pelo Reino Unido? Ou que muitas 

das jovens empresas mais inovadoras dos EUA foram financiadas por capital público de 

risco? 

 

Essas evidências são importantes, por que forçam o debate quanto ao verdadeiro papel 

do Estado no estímulo à inovação e no direcionamento de seus investimentos, por meio de 

demanda ou por meio de seleção de vencedores em política industrial, onde o dinheiro dos 
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contribuintes é geralmente mal direcionado para as empresas mal geridas em nome do 

progresso e distorcer os incentivos estatais (Mazzucato, 2013). 

 

3.5 Privatização dos Lucros para o Setor Privado 

 

Quando se fala sobre inovações científicas, geralmente vem à mente a imagem de 

empreendedores que desenvolvem novos produtos e cientistas que desenvolvem as próximas 

tecnologias. Assumiu-se como premissa que as principais inovações aparecem a partir de 

esforços individuais ou de empresas com fins lucrativos. Mazzucato (2013), desmistifica 

algumas ideias sobre a principal instituição geradora de inovações e sugere a adoção de uma 

prática de financiamento de inovações sem a privatização de todo o lucro para o setor privado. 

 

Segundo Mazzucato (2013), em várias circunstâncias, de fato, o Estado, e não o setor 

empresarial privado teve a visão de mudança estratégica, ousando, contra todas as 

possibilidades de insucesso, desenvolvendo uma nova oportunidade de inovação tecnológica, 

realizando o grande investimento necessário e com isso permitindo a uma rede 

descentralizada de atores a socialização dos riscos. Com isso, permitiu que ocorresse o 

desenvolvimento de um processo de comercialização dinâmico. 

 

Nesse sentido, o investidor privado tomador de riscos e os empreendedores são 

importantes para o desenvolvimento tecnológico; porém, o ator social responsável por 

assumir os maiores riscos e, como consequência, responsável pelas maiores inovações 

tecnológicas, é o sempre esquecido Estado. Do Vale do Silício aos tigres asiáticos, o risco da 

inovação é socializado, porém os lucros são geralmente privatizados.7 

 

Mazzucato (2013) tem levantado um debate sobre os beneficiários do 

desenvolvimento tecnológico, alertando sobre a necessidade de que empresas retribuam 

financeiramente ao Estado pelas inovações das quais elas se beneficiaram. Isso quer dizer que 

as empresas com foco em lucro devem compensar financeiramente os Estados nacionais, 

devido ao custeio de tecnologias de ponta, ao contrário do que é realizado atualmente, onde o 

Estado financia o arriscado e caro desenvolvimento de tecnologia básica que beneficia toda a 

sociedade e as empresas  financiam o desenvolvimento de tecnologia aplicada, menos 
                                                           
7
 Ibidem 
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arriscada e cujo beneficio econômico está restrito apenas à própria empresa. Ou seja, o Estado 

está privatizando o todo o possível lucro de suas pesquisas para o setor privado, sem os 

devidos retornos de seu investimento. 

 

Nesse contexto, propõe que quando a pesquisa é usada comercialmente, o governo 

deveria cobrar royalties para um fundo de inovação federal, que exija das empresas a 

devolução do valor das subvenções se os seus produtos tiverem êxito. Uma ferramenta mais 

direta, segundo a autora, são os bancos de investimento estatal na Alemanha, Brasil e China 

ganham milhares de milhões de dólares, que podem reinvestir. O Governo também pode 

participar no capital de empresas que usem as tecnologias desenvolvidas pelo Estado.  
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4 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INOVAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

4.1 Contextualização da Inovação Científica em Outros Países 

 

Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento de inovações 

tecnológicas teve um papel de grande importância para o desfecho da mesma. Após esse 

grande conflito, iniciou-se um movimento de redirecionamento e de estruturação da indústria 

norte-americana para os tempos de paz e de guerra-fria. Isso fez com que o tema da inovação 

e do desenvolvimento científico e tecnológico adquirisse uma grande importância política, 

financeira e estratégica nos Estados Unidos e também em outros países. Devido a isso, 

culminou no estabelecimento de um consenso entre governo, indústria, comunidade científica 

e pública em geral (GUIMARÃES, 2002). 

 

Ainda de acordo com autor, um dos pilares ou objetivo desse entendimento ou 

consenso era que a pesquisa básica direcionava a maior parte do processo de inovação 

científica e que essa pesquisa básica deveria ficar a cargo do Estado, por ser um investimento 

de grande risco e custo para ser bancado pelo capital do setor privado. Além disso, a pesquisa 

aplicada deveria ser orientada por missão realizada em institutos nacionais, com forte “apoio 

governamental” (investimentos públicos). E, finalmente, quando a inovação científica 

demonstrasse possíveis aplicabilidades comerciais deveria ser deixada a cargo do setor 

industrial privado, com um mínimo de interferência ou controle governamental. Esse 

entendimento se baseava na crença ou ideia de que a inovação tecnológica era o coroamento 

de um processo que se iniciava na bancada de um laboratório de pesquisa básica. 

 

Esse entendimento ou estratégia direcionou a política científica e tecnológica norte-

americana por 25 anos, levando a uma liderança em termos mundiais. Mas essa liderança vem 

sofrendo um esgotamento desde o final dos anos 1960. Os motivos são muitos e diversos, 

como por exemplo, as questões políticas ambientais que colocaram em xeque a ideia de que 

nem toda tecnologia é boa. Mas, o principal motivo para esse esgotamento é na verdade, a 

perda de competitividade da economia americana perante outros países (SMITH, 1990). 

 

Para Mazzucato (2013), nos dias atuais, esse contexto de desenvolvimento de 

inovações científicas, com relação aos momentos econômicos vivido por cada país, em todo o 
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mundo, tem provocado uma falácia, em muitos deles, de que o estado tem que ser colocado a 

margem, a fim de promover uma recuperação econômica, desencadeando o poder do 

empreendedorismo e da inovação no setor privado. Isso alimenta um contraste, que é 

percebido e ecoado pelos meios de comunicação, setores políticos e grupos empresariais 

libertários de um inovador e competitivo setor privado dinâmico contra um “lento e 

burocrático” setor público. Tanto é assim que ele é praticamente aceito pelo público como 

uma verdade absoluta. Mas essa inverdade fica clara de acordo com os autores estudados 

nesse trabalho. 

 

Nesse contexto, demonstra-se no caso dos Estados Unidos que esse modelo de 

empreendedorismo estatal está muito presente e comprometido com a redução de incertezas e 

assumindo riscos para induzir a inovação tecnológica, ao contrário do que os meios de 

comunicação costumam declarar. O governo dos EUA aparece como o grande propulsor do 

sistema americano de inovação, não apenas fornecendo recursos e subsídios de longo prazo, 

mas também funcionando como o principal gerador e disseminador de conhecimentos. 

Através de muitas agências e laboratórios públicos, faz uso de encomendas e compras 

governamentais, bem como de seu poder regulatório, para moldar mercados e dirigir o avanço 

tecnológico (GUIMARÃES, 2002). 

 

  Hoje, restrições modernas a essa função de fomentador estão no foco do relativo atraso 

americano no desenvolvimento de tecnologias limpas, responsáveis pela “revolução verde”, 

diante da função empreendedora do Estado, antes tão importante para garantir a dianteira da 

revolução das tecnologias de informação e comunicação aos EUA. Países como Alemanha e, 

mais recentemente a China têm demonstrado um comprometimento maior com o avanço 

dessas tecnologias. Entretanto, outros, como o Reino Unido, estão em situação ainda pior do 

que os EUA, ao rejeitar o papel empreendedor do Estado. 8 

 

  Essa situação teve como grande colaboradora a imprensa, que ajudou na disseminação 

de uma ideologia que caracterizou o Estado como burocrático, inerte e ineficiente, cujas 

intervenções no sistema econômico seriam responsáveis por bloquear o livre mercado, 

inibindo o espírito empreendedor dos empresários e a introdução de inovações tecnológicas e 

comprometendo, assim, o crescimento econômico. Seria visto, dessa forma, como inimigo dos 

                                                           
8
 Ibidem 
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empresários. Esse entendimento ideológico, Mazzucato (2013) procura combater, pois, além 

de carecer de fundamentação histórica, funciona como instrumento de cristalização de 

desigualdades sociais. Segundo a autora, a distorção da relação risco-retorno que caracteriza o 

processo de inovação está na base do aumento da desigualdade social ocorrida após os anos 

de 1980. 

 

Na inovação, quanto maior são os riscos maiores podem ser as perdas dos recursos 

envolvidos. Diferentemente das finanças onde aceita-se a ideia de que quanto maior for os 

riscos maiores podem ser os retornos, isso não é certo no caso da inovação tecnológica.  

 

 De fato, isso ocorre, de acordo com Mazzucato (2013), porque a inovação tecnológica 

tem caráter cumulativo. Quando um agente determinado adentra na cadeia de inovação, é 

capaz não apenas de se apoderar de retornos condizentes com sua colaboração (parcela de 

riscos que assumiu), mas também de segmentos e áreas que a curva cumulativa de inovação 

influencia. Dessa forma, à medida que o setor privado colabora no processo de inovação 

tecnológico participando de forma mais próxima e ativa do lançamento no mercado de 

produtos finais, ele é capaz de capturar retornos desproporcionais aos riscos por ele 

assumidos. 

 

  Com isso, para a autora, as chances de a sociedade obter retornos indiretos, como o 

aumento do emprego e a geração de receitas fiscais para o Estado, tem sido muito dificultada, 

pra não dizer quase inexistente, por causa da globalização financeira. Essa liberdade dos 

fluxos de capitais, em nada impede que as empresas se beneficiem do papel empreendedor do 

Estado, como parte de suas estratégias de redução dos custos de produção e além disso, 

podem lançar mão de uso de paraísos fiscais para evitar o pagamento de impostos devidos. 

 

 4.2 Contextualização da Inovação Científica – Brasil 

 

Após a Segunda Grande Guerra, de acordo com Guimarães (2002), na virada das 

décadas de 1940 para 1950, procurou-se construir um consenso ou plano similar ao adotado 

pelos Estados Unidos no Brasil. Os resultados institucionais desse plano foram duas agências 

de fomento à inovação, o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) e a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), e um centro de pesquisa com perfil de laboratório 

nacional, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF). 
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Segundo Viotti (2008), pode-se dividir em três períodos da história o apoio e 

contextualização da inovação científica no Brasil: i) vai do início do nosso processo de 

industrialização até o começo dos anos 1980, e é denominado “desenvolvimento pelo 

crescimento”; ii) desenvolvimento pela eficiência, compreende os anos 1980 e 1990; e iii) 

desenvolvimento pela inovação, que teve início no começo do século XXI e perdura até os 

dias atuais. 

 

O primeiro período teve como principal característica o processo de industrialização 

por substituição de importações, tinha como objetivo a ideia da industrialização como o 

caminho para se ter acesso às tecnologias, instituições e relações sociais características dos 

países desenvolvidos. Em paralelo a esta visão, estava o chamado modelo linear de sistema de 

inovação. Nesse modelo, o conhecimento era desenvolvido nas universidades e centros de 

pesquisa de acordo com as orientações gerais do Governo, para posterior aplicação no sistema 

produtivo.9 

 

Durante esse período, ainda de acordo com autor, houve a criação, da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do CNPq, da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em 1973, e de diversos outros centros de pesquisa 

associados às empresas estatais. O Brasil se propôs a levar adiante iniciativas tecnológicas 

ambiciosas, como o Pró-álcool e o Programa Nuclear. Além disso, fundou-se, em 1967, a 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).10 

 

No segundo período, o Brasil foi duramente atingido pela segunda crise do petróleo, 

em 1979, e teve que enfrentar uma crise da dívida e da balança de pagamentos. Durante essa 

época, conhecida como a “década perdida”, as prioridades da política econômica foram a 

estabilização macroeconômica e a contenção da deterioração da balança de pagamentos. 

Devido a isso, a infraestrutura científica e tecnológica para inovação se deteriorou em grande 

parte pelos cortes orçamentários.11 

 

                                                           
9
 Ibidem 

10
 Ibidem 

11
 Ibidem 
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Mas, foi nesse período da história que o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) foi 

criado, direcionado a alguns objetivos e metas específicas, e não mais a um conjunto geral de 

metas de desenvolvimento científico-tecnológico. Mais adiante, em 1990, vieram a abertura, a 

estabilização econômica e as privatizações públicas. Esse período trouxe grandes desafios ao 

setor empresarial privado brasileiro, que precisou ser muito mais eficiente e produtivo (Viotti, 

2008). 

 

Nesse contexto, no que se refere à política científica e tecnológica, a orientação nos 

anos 1990 foi a absorção, adaptação e difusão de tecnologia importada, seja de maneira direta, 

através de licenças e outros acordos, seja de maneira indireta, na tecnologia incorporada em 

máquinas, equipamentos e sistemas, com o intuito de elevar o nível de produtividade e 

competitividade. A ideia era de que as políticas industriais deveriam ser horizontais, 

atendendo às demandas de todos os setores, sem eleger prioridades específicas de interesses 

particulares (BRANSCOMB, 1993). 

 

No início de 2003, iniciou-se o terceiro período, no Brasil, de apoio e incentivo à 

inovação tecnológica, sendo lançada nesse período a Política Industrial, Tecnológica e de 

Comércio Exterior (PITCE), surgiu como uma maneira de se fazer uma política industrial 

baseada em inovação tecnológica. Tal política era diferente das políticas industriais 

tradicionais, que tinham como objetivo o crescimento da capacidade física e do foco em 

competitividade (ARRUDA, VERMULM e HOLLANDA, 2006). 

 

Dessa forma, a Pitce foi criada com cinco metas ou objetivos básicos: fortalecer a 

inovação tecnológica na empresa privadas e públicas; aumentar as exportações de alta 

tecnologia e reforçar a concorrência por marca nos mercados internacionais; difundir 

atualização e modernização industrial; aumentar a escala de produção das empresas; e 

desenvolver alguns campos de pesquisa selecionados – produtos farmacêuticos, 

semicondutores, softwares, bens de capital e nanotecnologia, biotecnologia e 

biomassa/energias renováveis. 12 

 

Nesse contexto, a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior trouxe dois 

grandes avanços: a Lei de Inovação, em 2004 e a Lei do Bem, em 2005. A primeira lei trouxe 

                                                           
12

 Ibidem 
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equilíbrio e avanços na base jurídica sobre a cooperação universidade-empresa. Ela proveu o 

arcabouço institucional para junções estratégicas entre os institutos de pesquisa e empresas 

públicas e privadas, estabelecendo também regras para a divisão de infraestrutura e dos 

benefícios econômicos resultantes de inovações. A segunda criou isenções fiscais, 

principalmente para empresas que apliquem em inovações e também para empresas de outras 

áreas, mas para ter acesso a esses incentivos as empresas precisam preencher alguns 

requisitos. Os principais benefícios são deduções de imposto de renda e contribuição social 

sobre o lucro.13 

 

Já em meados de 2008, a PITCE foi substituída pela Política de Desenvolvimento 

Produtivo (PDP), que expandiu abrangência de sua antecessora, acrescentando mais 

segmentos entre as prioridades políticas e seus objetivos de apoio. Com isso, após as 

modificações institucionais na legislação trazidas pela PITCE e, mais recentemente, pela 

PDP, o Brasil hoje possui um dos arcabouços legais e institucionais mais modernos do mundo 

no que tange ao suporte à inovação (VIOTTI, 2008).  

 

Segundo César (2012), mesmo com todo esse aparato legal, fiscal e orçamentário 

alocado à inovação tendo crescido bastante nos últimos tempos, o desenvolvimento do setor 

empresarial privado não acompanhou tal onda. A falta de estudos preliminares, em conjunto 

com a ampliação dos recursos orçamentários e financeiros de inovação sem avaliação de sua 

necessidade, demanda, objetivos e interações com os programas já existentes, tem feito com 

que os resultados das inovações em patentes tecnológicas para o Brasil, sejam muito aquém 

em relação ao investimento realizado. 

 

Arruda, Vermulm e Hollanda (2006) defendem que, quando as ferramentas das 

políticas de inovação tecnológicas brasileiras são comparadas as de outros países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento, aparentemente não parece estar faltando nada. O 

grande problema é que, no Brasil, a formulação, a entrega e a avaliação parecem ter algum 

tipo de problema. O que os estudiosos e especialistas solicitam é um objetivo ou meta mais 

claro: a alocação de recursos não é planejada e está muitas das vezes pulverizada, e isso é 

fruto tanto dos problemas na formulação das políticas, quanto da sua execução. 

 

                                                           
13

 Ibidem 
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Estas são algumas das razões, segundo os autores, pelas quais o Brasil não está 

obtendo êxito em conduzir a mudança estrutural em direção a uma economia baseada em 

inovação, como almejado nos documentos de política. 

 

4.3 Contextualização da Inovação Científica no Governo do estado do Rio de 

Janeiro 

 

 4.3.1 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 

 

Criada pelo decreto nº 20.074, de 15 de julho de 1994, possui como principais 

atribuições incentivar e propagar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no 

estado do Rio de Janeiro, através do estímulo à pesquisa científica, da capacitação de 

profissionais de graduação, pós-graduação e nível técnico, e da participação em programas 

nacionais, aproximando empresas e instituições de pesquisa que promovam a inclusão social 

de comunidades (SECTI/RJ, 2015). 

 

Além disso, apoia os movimentos científicos acadêmicos no âmbito do Governo do 

ERJ, de forma a colaborar com o desenvolvimento econômico, financeiro e social do país. 

Nesse sentido, se propõe a confeccionar um amplo programa de trabalho para a promoção do 

desenvolvimento científico e tecnológico em todos os segmentos da sociedade. Através da 

concessão de bolsas de estudo a pesquisadores, privilegiando iniciativas de universidades, 

empresas e institutos de pesquisas. 

 

4.3.2 Faperj – Fundação De Amparo A Pesquisa Do Estado Do Rio De Janeiro 

 

Criada em 1980, a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do Estado do 

Rio de Janeiro (Faperj) é a agencia de desenvolvimento e fomento a ciência, tecnologia e 

inovação do ERJ. Vinculada a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, a 

agência visa a desenvolver e estimular as atividades nas áreas cientifica e tecnológica e apoia, 

de maneira ampla, projetos e programas de instituições acadêmicas e de pesquisa residentes 

no ERJ. Isso e realizado por meio de concessão de bolsas e auxílios a pesquisadores e 

instituições, previstos no Programa Básico, Programas Orientados e Programas Especiais 

existentes (GTA-PI/MCTI, 2013). 
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A Faperj tem como objetivo criar condições propícias ao desenvolvimento social 

brasileiro, cabendo à pesquisa científica tecnológica ser o protagonista para a construção de 

uma cidadania plena, para o desenvolvimento cultural e socioeconômico do país. Desempenha 

também o papel de órgão executor da politica de Ciência, Tecnologia e Inovação formulada 

pelo Governo do ERJ, contribuindo para a orientação dessa politica, com foco na construção 

de uma nação soberana e comprometida com os valores sociais. 

 

4.3.2.1 Projetos – Startups Rio 

 

O projeto é uma iniciativa público-privada do Estado do Rio de Janeiro e parceiros 

para desenvolver e fomentar a cultura de empreendedorismo tecnológico, transformando o 

ERJ em um grande centro de referência nacional e internacional em tecnologia digital. Para 

isso, colocou em funcionamento o polo de inovação em tecnologia digital, o Startup Rio. 

Lançado através do edital Faperj n.º 39/2013(anexo A), pelo Governo estadual, o programa 

incentiva 50 empresas iniciantes com bolsa auxílio por 12 meses de atividade (STARTUPS 

RIO, 2013). 

 

Possui como objetivo incentivar, estimular, apoiar e promover iniciativas que versem 

sobre a difusão de ambiente de inovação em tecnologia digital, com o objetivo de difundir 

uma ideologia de inovação tecnológica, criatividade e empreendedorismo no estado do Rio de 

Janeiro (STARTUPS RIO, 2013). 

 

Essa parceria está pautada no incentivo a projetos das denominadas Startups (grupo de 

pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições 

de extrema incerteza), que visam a transformar o estado do Rio de Janeiro em um polo de 

exportação dessas futuras empresas, além de incluir o ERJ no calendário global de 

eventos Startups (STARTUPS RIO, 2013). 

 

Mas, segundo Aurélio (2014), mesmo com todo esse incentivo público, consolidar 

uma empresa nascente ou em estágio inicial – também conhecida como startup – pode ser 

muito mais complexo do que se pensa. Não é suficiente ter apenas uma boa e grande ideia na 

cabeça e um computador na mão. Mesmo com os exemplos dos grandes nomes de hoje no 

segmento, como Facebook, Google, Instagram e outras empresas de internet do momento, 

desenvolver uma marca requer alguns cuidados. 
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Ainda segundo o autor, nos dias de hoje, a startup virou sinônimo de bons negócios. 

Entretanto, para entrar nesse tipo de empreendimento é preciso ter afinidade com a inovação, 

persistência e muito conhecimento técnico da atividade e do setor que pretende desenvolver. 

Nesse contexto, o apoio que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) está 

oferecendo nesse projeto, em parceria com Faperj e outros, é de grande valia, para se criar um 

ambiente de fomento à inovação. 

 

Mas, o grande desafio que essas empresas irão enfrentar é convencer outras pessoas de 

que seu negócio é algo realmente significativo, com o poder de transformar a vida das 

pessoas.14 

 

Nesse contexto, segundo La Riva (2014), o último grande estouro de empresas 

startups de inovação tecnológica no Brasil ocorreu entre 2010 a 2012. Pode-se dizer que se 

deu por uma junção de aspectos macro e microeconômicos. Dados demonstram, segundo o 

autor, que o Banco Central Americano injetou em torno de quatro trilhões de dólares na 

economia depois da crise de 2008 e o Brasil, só no Bndes, em torno de três trilhões de reais 

entre 2009 e 2012. Esse fator, associado a um aumento de confiança momentâneo na 

economia levou a uma grande entrada de recursos em diversas classes de ativo, entre as quais 

capital de risco para startups. 

 

  Em linhas gerais, capital de risco é o recurso em que diferentes agentes oferecem 

investimentos subsequentes em novas empresas de tecnologia, seguindo um formato pré-

determinado de dinheiro de semente, de crescimento, e depois de ponte para uma saída ou 

retorno desses investimentos. Esses acompanhamentos são feitas por fundos especializados 

nesta fase do investimento, que sabem avaliar o risco desta classe de ativo e montam um 

portfólio de apostas que, no final, quando ocorrer uma saída ou retorno, ou seja, venda da 

empresa ou de parte dela por meio de uma abertura inicial de capital ou de uma venda 

estratégica. O dinheiro apurado, normalmente dentro de um ciclo de sete anos, será devolvido 

com retorno para os empreendedores e para os investidores.15 

 

                                                           
14

 Ibidem 

15
 Ibidem 
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  Com relação ao retorno do capital de risco, no caso do Brasil, as maiores vendas de 

startups ainda datam da primeira bolha das empresas de internet, como a venda de parte da 

Globo.com para a Telecom Itália, em 2000, e Zipmail e Zaz para a PT Telecom, em 

2000/1999, respectivamente, e até os dias atuais, ainda não ocorreu nenhuma abertura inicial 

de capital de uma startup de tecnologia que advenha dessas ou de qualquer tentativa de 

montagem de um ciclo de capital de risco no país.16 

 

 Este capítulo abordou um conjunto de iniciativas que objetivam contextualizar e 

elucidar a sistemática de funcionamento e de incentivo das inovações científicas exercidas em 

outros países, no Brasil e no governo do ERJ. Apontando possíveis caminhos a serem 

observados para um melhor aproveitamento dos recursos públicos utilizados em inovações 

tecnológicas.   
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho teve como objetivo realizar o levantamento da situação e ações do 

custeio das inovações científicas patrocinadas com recursos públicos e sua consequente 

privatização dos lucros ao setor privado, tanto no cenário internacional, quanto no Brasil e em 

especial no programa Startups Rio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 

do ERJ, lançado em 2013. 

 

Considerando as opiniões de diversos autores citados nesse trabalho, principalmente 

de Mazzucato (2013), com relação ao funcionamento e à contextualização do apoio à 

inovação tecnológica pelo poder público, fica claro nos argumentos apresentados que o 

Estado, em geral é o grande fomentador e empreendedor de inovações tecnológicas que direta 

ou indiretamente afetam a sociedade, seja através de produtos ou serviços. 

 

O ponto central ou a grande questão que este trabalho tentou elucidar, apontado por 

muitos autores, é que a sociedade tem financiado essas inovações e repassado ao setor privado 

o desfrute dos lucros dessas descobertas que possuem capacidade de gerar receitas. Não que 

repassar a execução ou produção de produtos e serviços ao setor privado seja algo ruim, mas 

entregar essas descobertas sem que ao menos se garanta um retorno à sociedade do capital 

investido em seu desenvolvimento é perder uma grande oportunidade de salvaguardar os 

cofres públicos e, ao mesmo tempo, contribuir de modo sustentável para o desenvolvimento e 

crescimento econômico do país. 

 

Considerando que há bons exemplos de sucesso em pesquisas científicas tecnológicas 

financiadas com recursos públicos, como no caso da Apple, do Google, do Facebook e de 

muitos outros, seria justo que essas empresas beneficiadas retribuíssem à sociedade parte de 

seu lucro, como forma de compensação pelo risco que a sociedade assumiu ao se custear 

pesquisas tão empreendedoras e arriscadas. 

  

Assim, mostra-se importante que os argumentos defendidos pelos autores citados 

nesse trabalho sejam considerados para uma política de fomento e empreendedorismo 

sustentável, tanto para as empresas quanto para os recursos sociais empregados em inovações 

tecnológicas pelo Estado. 
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No caso do projeto Startups Rio, do ERJ, está clara a sua grande importância para o 

desenvolvimento científico-tecnológico do estado, mas cabe salientar que não houve o devido 

planejamento no sentido de se assegurar um retorno financeiro dos lucros das iniciativas 

empreendedoras de sucesso dos projetos, visto que no edital não consta nenhuma cláusula 

com esse fim. 

 

Dessa forma, sugere-se que haja um item ou termo em todo e qualquer edital a ser 

publicado com vista ao incentivo à inovação científico-tecnológica para que se garanta um 

retorno financeiro sustentável sobre os empreendimentos de sucesso que forem gerados ou 

fomentados através desse projeto do ERJ. 

 

Nesse contexto, seria assegurado ao estado do Rio de Janeiro e à sociedade 

fluminense, com relação aos empreendimentos que galgarem sucesso, um percentual de 

retorno sobre os lucros dessas empresas, conforme sugerido por Mazzucato (2013). A forma 

como esse retorno do investimento se daria poderia ser, por exemplo, administração pública 

estadual figurar como proprietária de parte da empresa ou como possuidor de ações 

preferenciais sem direito a voto ou, ainda, reter parte do percentual do lucro bruto da empresa 

por certo período de tempo, conforme as sugestões dos autores estudados. 
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7. ANEXO A – Edital do Programa (START UPS RIO – 2013) 

 

 

Edital FAPERJ N.º 39/2013 - Programa “APOIO À DIFUSÃO DE AMBIENTE DE 

INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DIGITAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2013 

(START-UP RIO – 2013)” 

 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia - SECT - e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Rio de Janeiro – FAPERJ – fazem saber, por via do presente Edital, que estão abertas as 

inscrições para a seleção de projetos ligados a ideias inovadoras na área de tecnologia digital, 

no âmbito do Programa "Apoio à Difusão de Ambiente de Inovação em Tecnologia Digital no 

Estado do Rio de Janeiro – 2013" (Start-up Rio – 2013), conforme segue: 

 

1. Objetivo 

Incentivar, estimular, apoiar e promover iniciativas que versem sobre a temática da 

Difusão de Ambiente de Inovação em Tecnologia Digital, visando difundir uma cultura de 

inovação tecnológica, criatividade e empreendedorismo no Estado do Rio de Janeiro. 

Este Programa está fundamentado no incentivo a projetos das denominadas Start-ups, 

visando transformar o Estado do Rio de Janeiro em uma vitrine de exportação dessas futuras 

empresas, além de incluir o Estado no calendário global de eventos Start-up. 

 

2. Elegibilidade e restrições 

2.1 São elegíveis como proponentes os Inventores Independentes, doravante denominado 

“PROPONENTES”, pessoas naturais definidas como tal no inciso XI, do art. 2.º da Lei 

Estadual nº 5.361/2008, que, com o apoio de sua equipe, se constituirão em Start-ups nos 

segmentos de Serviços de Internet, Tecnologias Sustentáveis e Mídias Digitais sediadas no 

estado do Estado do Rio de Janeiro; 

 

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

XI – inventor independente: pessoa natural, não ocupante de cargo efetivo, 

cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de 

criação. 
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2.2 A equipe responsável por cada um dos projetos submetidos deverá ser constituída por até 

3 (três) pessoas naturais; dentre elas, deverá ser determinado um coordenador (proponente); 

2.3 As propostas deverão ser submetidas por meio do sistema inFAPERJ pelo proponente; 

2.4 O proponente deverá ter residência fixa, comprovada por meio de atestado de residência 

em seu nome ou em nome de parente consanguíneo até 2º grau, no Estado do Rio de Janeiro, 

anexada digitalizada com a proposta on-line apresentada; 

2.5 O proponente deverá apresentar junto ao protocolo da FAPERJ, no prazo determinado no 

item 6, todas as certidões e documentos originais listados no item 9.4.3 deste edital, após a 

divulgação dos resultados da seleção na fase de análise de mérito e priorização; 

2.6 O proponente deverá apresentar, anexada com a proposta on-line, declaração de 

contencioso, listando possíveis pendências judiciais e extrajudiciais existentes juntos aos 

órgãos de Estado ou litígios com terceiros; 

2.7 O proponente do projeto deverá ter experiência na área de sua proposta e não pode 

pertencer a mais de uma equipe que submeta propostas no presente Edital; 

2.8 Caso o proponente tenha seu projeto aprovado, ele e os membros da equipe apresentados 

no projeto deverão estar inteiramente comprometidos com o projeto, declarando que não terão 

qualquer vínculo empregatício no decorrer do período de realização do projeto – 12 (doze) 

meses; 

2.9 Pessoas naturais componentes da equipe ou o proponente com pendências na entrega de 

relatórios ou na prestação de contas (inadimplentes) junto à FAPERJ NÃO poderão concorrer; 

a eventual aceitação da documentação não garante que o projeto será avaliado, caso seja 

constatada inadimplência do proponente; 

2.10 O proponente deverá anexar à sua proposta declaração formal digitalizada, assinada por 

cada um dos membros da equipe, manifestando sua intenção de participar do projeto e a 

concordância com os termos desse edital; 

2.11 As propostas submetidas neste edital que não se enquadrem nos objetivos e/ou que não 

atendam aos critérios de elegibilidade serão desclassificadas. 

 

3. Critérios de seleção 

3.1 Serão considerados para a avaliação da proposta: 

·         Adesão ao termos deste edital; 

·         Relevância da proposta para a Difusão de Ambiente de Inovação em Tecnologia 

Digital proposto no Estado do Rio de Janeiro; 
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·         O mérito do projeto e a relevância das ações propostas em relação à 

diferenciação, fatores de inovação do produto/serviço e potencialidades do 

mercado; 

·         O detalhamento do negócio, incluindo planejamento e orçamento; 

·         A clareza na definição das metas a serem atingidas ao final do período de 12 

(doze) meses do programa e dos indicadores de acompanhamento e avaliação da 

evolução do trabalho desenvolvido; 

·         Equipe – capacidade técnica dos proponentes e comprometimento de seus 

componentes; 

·         Os Curricula vitae do proponente e dos demais componentes da equipe, 

notadamente em relação às atividades previstas para a execução do projeto; 

·         O cumprimento das regras do Edital, em especial ao que se refere ao orçamento. 

 

3.2 As propostas devem ser enquadradas dentro do montante total a ser oferecido por projeto 

e apresentar o orçamento dos itens imprescindíveis à realização das atividades previstas; no 

caso da aquisição de equipamentos, é essencial que sejam anexadas as propostas de 

fornecedores, com clara indicação da empresa; 

3.3 Os proponentes dos projetos contemplados deverão concordar em serem alocados em 

local específico, designado como Polo de Inovação em Tecnologia Digital; 

3.4 Os membros das equipes dos projetos selecionados devem acordar em submeter-se ao 

processo de acompanhamento e disseminação do conhecimento oferecido aos participantes, 

visando apoiar e estimular o alcance das metas propostas por cada projeto. Para cada um dos 

projetos selecionados, será designado um tutor, dentro de quadro composto por especialistas 

selecionados pela diretoria da FAPERJ em parceria com a SECT. 

3.5 As propostas serão analisadas por um Comitê Especial de Julgamento, designada pela 

diretoria da FAPERJ; 

3.6 Os proponentes dos projetos selecionados deverão concordar em submeter relatórios 

semestrais à FAPERJ; 

3.7 Os resultados do julgamento serão divulgados na página da FAPERJ na Internet e 

comunicados aos solicitantes, por meio do sistema inFaperj, em data constante no cronograma 

(item 6). 

 

4. Recursos financeiros 
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4.1 Os recursos alocados para financiamento do presente Edital serão da ordem de R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais), definidos na Programação Orçamentária da FAPERJ, 

podendo, a critério da diretoria da Fundação, incluir recursos adicionais, dependendo da 

disponibilidade decorrente de alteração na citada Programação; 

4.2 Cada proposta selecionada receberá recursos financeiros no valor de até R$ 100.000,00 

(cem mil reais), em duas parcelas, a serem executados no período de 12 (doze) meses; 

4.3             Setenta por cento (70%) dos recursos serão disponibilizados em despesas de 

custeio e 30% (trinta por cento) em despesas de capital, de acordo com a classificação 

definida no item 5. De acordo com o total de solicitações apresentadas neste Edital e 

dependendo da disponibilidade decorrente de alteração na citada Programação, poderá, a 

critério da diretoria da Fundação, haver modificação destes percentuais acima estabelecidos; 

4.4 Decorridos 6 (seis) meses da primeira liberação de recursos, o proponente contemplado 

deverá apresentar relatório técnico parcial do desenvolvimento dos projetos à FAPERJ. A 

liberação da segunda parcela dos recursos destinados ao projeto estará condicionada à 

aprovação desse relatório. 

5. Itens financiáveis 

5.1 São financiáveis itens (elementos de despesa) dos grupos de custeio e de capital, 

indispensáveis à realização do projeto, de acordo com o classificador de receita e despesa do 

Estado do Rio de Janeiro (disponível no site www.planejamento.rj.gov.br), compreendendo: 

 

a) Despesas de capital: 

·  aquisição de materiais permanentes e de equipamentos; 

 

b) Despesas de custeio 

· serviços de terceiros (pessoas físicas e jurídicas) com caráter eventual para manutenção de 

equipamentos e de material permanente (até o máximo de 50% do montante 

solicitado em despesas de custeio); 

·  diárias e passagens, no território nacional, até o limite de 15% do montante solicitado em 

despesas de custeio (desde que compreendam despesas necessárias específicas 

e imprescindíveis para o desenvolvimento do projeto); 

·  material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos; 

·  despesas de importação (até o limite máximo de 18% do valor do bem importado). 
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5.2 Não serão permitidas despesas com a contratação ou complementação salarial de 

funcionários técnico-administrativos e as de caráter administrativo, tais como as contas de luz, 

água, telefone, correio, condomínio, aluguel e similares; similarmente, não será permitido o 

pagamento de bolsas de qualquer natureza e a aquisição de veículos automotores; 

5.3 É vedado o pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de 

consultoria ou assistência técnica; 

5.4 As propostas deverão ser apresentadas com o detalhamento quanto à necessidade de 

despesas por elemento de despesa, haja vista que, depois de concedido o fomento, não poderá 

haver modificações entre os grupos de despesa de capital e custeio. 

 

6. Cronograma 

Lançamento do edital 04/10/2013 

Submissão de propostas on-line de 04/10/2013 a 05/12/2013 

Divulgação dos resultados preliminares a partir de 16/01/2014 

Entrega da documentação para comprovação da 

regularidade econômica e financeira para projetos pré-

qualificados 

até 10/02/2014 

Divulgação dos resultados finais a partir de 20/02/2014 

PRAZOS PRORROGADOS 

 

7. Procedimentos para inscrição 

7.1 O preenchimento do formulário on-line e a submissão do projeto deverão ser realizados 

pelo proponente do projeto. 

7.2 A inscrição se dará em duas fases: 

Fase 1: cadastramento on-line do proponente do projeto, conforme disposto no 

item 7.3; 

Fase 2: preenchimento do formulário on-line, com prazo final as 17horas do 

dia 05 de dezembro de 2013, em consonância com o disposto no item 7.4. 

 

7.3 Cadastramento on-line: 

·  Acessar www.Faperj.br/inFaperj (login = o seu CPF) ou o site do projeto Start-

Up Rio; 

·  Clicar em "Cadastro"; 
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·  Preencher todos os dados obrigatórios marcados com (*) e incluir o link para 

acesso ao CV (menu Curriculum); 

·  Clicar em "VALIDAR" para verificar as eventuais pendências e obter o 

número de matrícula na FAPERJ. 

 

7.4 Preenchimento do formulário on-line: 

Dentro do sistema inFAPERJ, seguir os seguintes passos: 

·  Acessar o menu "Solicitar fomentos"; 

·  Selecionar o edital "Apoio à Difusão de Ambiente de Inovação em Tecnologia Digital no 

Estado do Rio de Janeiro – 2013 (Start-up Rio 2013)"; 

·  A proposta deverá ser apresentada sob a forma de projeto. Verificar os termos 

do contrato e submeter o projeto. O projeto deve ser gerado fora do Formulário 

de Propostas on-line e anexado a este, utilizando-se obrigatoriamente o formato 

*.pdf, em um limite máximo de 2 Mb (recomenda-se evitar o uso de figuras, 

quadros ou gráficos que possam comprometer a capacidade do arquivo a ser 

anexado); 

·  O projeto deverá ser planejado para a duração máxima de até 12 (doze) 

meses, contados a partir da data da liberação da primeira parcela dos recursos, 

e deverá ter no máximo, 15 (quinze) páginas (tamanho da fonte = 12; espaço = 

1,5; margens = 2,5 cm) e conter, obrigatoriamente, na ordem, os seguintes 

itens: 

·        sumário executivo (entre 1.000 e 2.000 caracteres, com espaços), 

contendo: 

Ø    descrição do produto/serviço e do problema que se propõe a 

solucionar; 

Ø    estágio atual do desenvolvimento de seu produto/serviço; 

Ø    público alvo do produto/serviço; 

Ø    especificação de potenciais concorrentes; 

Ø    explicitação da inovação agregada ao seu produto; 

·                                objetivos: 

Ø    metas; 

Ø    resultados esperados; 

Ø    planejamento: 

·                                cronograma de execução; 
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Ø    plano de divulgação do produto/serviço; 

Ø    orçamento; 

Ø    justificativa para aquisição dos equipamentos, com indicação 

da etapa do projeto em que serão utilizados. 

 

·  Preencher o formulário on-line, anexando: a) documento em que todos os 

membros da equipe atestam a sua participação no projeto do grupo; b) proposta 

orçamentária das firmas (proform invoice, em caso de companhia estrangeira) 

para aquisição de peças, equipamentos e materiais permanentes; c) cotação de 

material permanente, equipamentos ou módulos para equipamentos; d) 

orçamento resumido (arquivo disponível no sistema inFAPERJ); 

. Anexar vídeo de até 4 (quatro) minutos, em meio digital, em formato MPEG4 

ou AVI, apresentando o projeto e a equipe desenvolvedora, abordando o 

escopo, delineando o problema, solução que está sendo proposta e a 

oportunidade de mercado, potenciais concorrentes e a razão para se propor essa 

solução; 

·  Anexar Curriculum vitae resumido do proponente e de cada participante da 

equipe; 

·                                             Anexar os seguintes documentos digitalizados: 

Ø      carta de recomendação de um investidor ou 

professor/pesquisador ou mentor ou ex-empregador; 

Ø      o atestado de residência; 

Ø      relatório de contencioso; 

·  O proponente poderá salvar o seu preenchimento quantas vezes for necessário 

e acessá-lo novamente a partir do menu "Meu inFAPERJ"; 

·  Para fazer o envio definitivo do pedido, clicar no botão "Enviar para 

FAPERJ". Após o envio definitivo da proposta, não haverá possibilidade de 

alteração ou substituição de seu conteúdo; 

 

Após o envio: 

·         Após o envio, o solicitante receberá um e-mail com a 

confirmação do recebimento e o número de protocolo; 

·         o pedido encontra-se no estado “Pedido Enviado” (vide menu 

"Meu inFAPERJ"); 
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·         o solicitante receberá um e-mail com a confirmação do 

recebimento e o respectivo número de protocolo; 

·         o Formulário de Inscrição é gerado automaticamente, após o 

envio on-line da proposta (este formulário encontra-se anexado 

ao final do pedido on-line no menu "Meu InFAPERJ"); somente 

os proponentes que tiverem propostas aprovadas neste edital 

deverão entregar à FAPERJ uma cópia impressa desse 

formulário, com as devidas assinaturas e carimbos requeridos, 

em data a ser oportunamente comunicada, após a divulgação 

dos resultados finais. 

 

8. Rejeição de propostas 

8.1 Serão rejeitadas as propostas de proponentes ou de membros da equipe com pendências ou 

inadimplências junto a FAPERJ; a eventual aceitação da documentação não garantirá que o 

projeto será avaliado; 

8.2 Serão rejeitadas as propostas que não apresentarem as propostas dos fornecedores e de 

prestadores de serviços; 

8.3 Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o prazo 

final de recebimento estabelecido no cronograma (item 6); as propostas enviadas fora do 

prazo estipulado para submissão não serão aceitas pelo sistema inFAPERJ; por este motivo, e 

no cumprimento do disposto no caput do art. 41, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, não 

haverá possibilidade da proposta ser acolhida, examinada e julgada; 

8.4 A FAPERJ não se responsabilizará por propostas não recebidas dentro do prazo em 

decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamentos da rede; 

8.5 Será aceita uma única proposta por proponente; na hipótese de envio de uma segunda 

proposta pelo mesmo proponente, esta será considerada substituta da anterior, sendo levada 

em conta para análise apenas a última proposta recebida; 

8.6 Serão desclassificadas as propostas não aderentes a este Edital, bem como quaisquer 

propostas idênticas apresentadas em outros editais ou programas lançados pela FAPERJ; 

8.7 A falta de qualquer arquivo na submissão on-line desclassificará a proposta. 

 

9. Análise e julgamento 
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9.1 A Diretoria da FAPERJ nomeará Comitê Especial de Julgamento para o 

presente Edital, ao qual caberá a análise, o julgamento e a classificação das 

propostas; 

9.2 É vedado a qualquer membro do Comitê Especial julgar projetos em que: 

a) haja interesse direto; 

b) esteja participando da equipe do projeto seu cônjuge, companheiro ou 

parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na colateral, até o terceiro 

grau; 

c) esteja litigando judicial ou administrativamente com qualquer membro da 

equipe do projeto ou seus respectivos cônjuges ou companheiros. 

 

9.3 Caso algum membro do Comitê Especial de Julgamento faça parte da 

equipe de qualquer proposta, deverá ausentar-se da sala de reunião durante a 

análise do projeto; 

9.4 A avaliação das propostas cumprirá as seguintes etapas: pré-qualificação, 

avaliação de mérito e priorização, classificação das propostas e aprovação pela 

Diretoria da FAPERJ: 

 

9.4.1 Pré-qualificação 

Nesta fase, a área técnica da FAPERJ verificará os requisitos definidos neste Edital. 

A proposta será desclassificada pela ausência de atendimento aos itens seguintes: 

Ø   elegibilidade do proponente e dos membros da equipe dos projetos, conforme 

preconizado no presente Edital; 

Ø   atendimento aos objetivos do Edital; 

Ø   preenchimento completo do Formulário de Propostas on-line, segundo suas 

instruções de preenchimento; 

Ø   apresentação dos documentos e vídeos solicitados juntos com a proposta. 

 

9.4.2 Análise do mérito e priorização 

O Comitê de Julgamento deverá apresentar as justificativas de recomendação ou não 

para todas as propostas e, após a conclusão dos trabalhos de julgamento, elaborará uma lista 

contendo a relação dos projetos julgados recomendados ou não recomendados, assim como 

outras informações e recomendações julgadas pertinentes. 

As propostas serão enquadradas com base nas seguintes prioridades: 
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§      recomendadas com prioridade, de acordo com os recursos financeiros 

disponibilizados pelo Edital; 

§      recomendadas sem prioridade, para a eventual substituição de propostas 

recomendadas com prioridade que não forem implementadas; 

§      não recomendadas. 

 

9.4.3 Avaliação da documentação fiscal e de contencioso judicial 

Esta etapa consiste na verificação da documentação fiscal e de contencioso judicial do 

proponente, que inclui: 

·      prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

·      prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 

·      prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do proponente, com a apresentação das seguintes certidões: 

§      Fazenda Federal – certidão conjunta emitida pela Secretaria da 

Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda, na forma do que 

dispõe a regulamentação federal sobre a matéria; 

§      Fazenda Estadual – certidão de regularidade do imposto sobre 

circulação de mercadorias e serviços expedida pela Secretaria de Estado de 

Finanças e certidão da Dívida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do 

Estado ou, ainda, certidão comprobatória de que o proponente, pelo 

respectivo objeto, está isento de inscrição estadual; 

§      Fazenda Municipal – certidão de regularidade de imposto sobre 

serviço de qualquer natureza ou, ainda, certidão comprobatória de que o 

proponente, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição municipal. 

·      certidão emitida pelo(s) cartório(s) de Feitos da Justiça Trabalhista da Seção 

Judiciária da sede do Proponente; 

·      certidão emitida pela Justiça Federal da Seção Judiciária da sede do 

Proponente; 

·      certidões do(s) Cartório(s) Distribuidor(es) de Ações Cíveis, Protestos, Fiscais 

e Falimentares, emitida(s) pela Justiça Estadual da Comarca do Proponente: 
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QUAISQUER AÇÕES JUDICIAIS QUE DEVERIAM SER CONHECIDAS PELO 

PROPONENTE E QUE NÃO FORAM REGISTRADAS NO RELATÓRIO DE 

CONTENCIOSO ACARRETARÃO A ELIMINAÇÃO DA PROPOSTA. 

 

CASO A FAPERJ ENTENDA QUE AS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO PODERÃO 

COMPROMETER A BOA EXECUÇÃO DO PROJETO, DESCLASSIFICARÁ O 

PROPONENTE, MESMO QUE A AÇÃO TENHA SIDO REGISTRADA NO RELATÓRIO 

DE CONTENCIOSO. 

A documentação necessária, acima explicitada, deverá ser entregue no 

protocolo da FAPERJ, acondicionada em envelope lacrado e identificado, de 

acordo com o modelo abaixo: 

 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL E DE  CONTECIOSO JUDICIAL 

Edital FAPERJ N.º 39/2013 – “APOIO À DIFUSÃO DE AMBIENTE DE 

INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DIGITAL NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO – 2013 (START-UP RIO – 2013)” 

 

NOME DO PROPONENTE: 

TÍTULO DO PROJETO: 

NÚMERO DE PROTOCOLO DO PROJETO: 

 

 

9.4.4 Deliberação pela Diretoria 

A etapa decisória será concluída com a classificação e aprovação das propostas 

consideradas qualificadas pelo Comitê de Julgamento, e com regularidade documental, 

submetidas à decisão final da Diretoria da FAPERJ. Todas as decisões da Diretoria da 

FAPERJ durante e ao final do procedimento se fundamentarão nos recursos financeiros 

disponibilizados para o presente Edital. 

 

10. Prestação de conta 

10.1 A comprovação de gastos com os projetos aprovados deverá obedecer às normas do 

Manual de Prestação de Contas da FAPERJ, disponível na área de serviços da página 
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eletrônica da Fundação (www.Faperj.br), bem como a orientações complementares que 

venham a ser expedidas por sua Diretoria; 

10.2 O prazo máximo para prestação de contas final é de 60 (sessenta) dias, a partir do prazo 

estipulado para o desenvolvimento do projeto (execução orçamentária) – 12 (doze) meses; 

10.3 Caso o relatório técnico parcial, entregue ao final de 6 (seis) meses de desenvolvimento 

do projeto não seja aprovado, a empresa contemplada com os recursos da primeira parcela 

terá 60 (sessenta) dias para apresentar a prestação de contas final do projeto; 

10.4 Além do relatório detalhado ao final do projeto, cada inventor independente apoiado por 

este Edital deverá estar disponível para apresentação de seus resultados, em data e local a 

serem marcados em comum acordo com a diretoria da FAPERJ; 

10.5 A FAPERJ poderá, analisada a conveniência e oportunidade, divulgar ou publicar os 

resultados obtidos pela concessão do fomento aos projetos aprovados pelo presente Edital. 

 

11. Revogação ou anulação do edital 

A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em 

parte, inclusive quanto aos recursos a ele alocados, por decisão unilateral da FAPERJ, por 

motivo de interesse público ou por exigência legal, sem que isso implique direitos a 

indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

12. Disposições gerais 

12.1 Toda publicação, apresentação em eventos ou exposição apoiada com recursos 

provenientes do presente Edital deverá citar, obrigatoriamente, o apoio da FAPERJ; 

12.2 Deverá ser comunicada à FAPERJ, pelo inventor contemplado, qualquer alteração 

relativa à execução do projeto apresentado, acompanhada da devida justificativa; 

12.3 A FAPERJ se reserva o direito de realizar, periodicamente, o acompanhamento da 

execução do projeto, por meio de formulários específicos a serem remetidos aos responsáveis, 

e por visitas técnicas; 

12.4 A concessão do apoio financeiro poderá ser cancelada pela diretoria da FAPERJ por 

ocorrência de fato cuja gravidade justifique o seu cancelamento, sem prejuízo de outras 

providências cabíveis. 

12.5 Os participantes dos projetos selecionados neste Edital se comprometem a prestar 

assessoria ad hoc para a FAPERJ durante o período de sua vigência; 
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12.6 Em se constatando violação às cláusulas do presente Edital, a FAPERJ poderá restringir 

apoios futuros aos componentes dos grupos das propostas contempladas, registrando-os em 

cadastro interno de inadimplentes; 

12.7 Dúvidas e esclarecimentos sobre este edital deverão ser enviados única e exclusivamente 

para o endereço eletrônico start-up2013@Faperj.br 

12.8 Eventual recurso aos resultados divulgados deverá ser única e exclusivamente submetido 

à FAPERJ, pelo endereço eletrônico start-up@Faperj.br até 07 (sete) dias úteis após a 

notificação do resultado pelo sistema inFAPERJ; nesse caso, nenhum novo documento ou 

fato poderá ser incluído no recurso, cabendo à diretoria da FAPERJ o julgamento da 

solicitação; 

12.9 Após a liberação dos resultados finais, a FAPERJ fará contato com os proponentes das 

propostas aprovadas, por meio do e-mail informado nos cadastros, para a retirada dos Termos 

de Outorga e Aceitação de Auxílio, e de documentos necessários para abertura de conta 

bancária (específica para administração dos recursos disponibilizados pela Fundação); por 

ocasião da devolução desses documentos à FAPERJ, os aprovados também deverão entregar o 

Formulário de Inscrição devidamente preenchido (ver item 7.4); 

12.10 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela diretoria da FAPERJ. 

 

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2013. 

 

Ruy Garcia Marques 

Presidente 


