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Ciência, tecnologia e inovação têm sido um dos principais motores do desenvolvi-
mento econômico-social das nações e, cada vez mais, o progresso e competitivida-
de das empresas está relacionado à forma com que elas utilizam os conhecimentos, 
principalmente oriundos das universidades e instituições de pesquisa, com o foco 
na geração de novos produtos, processos e serviços. 

Neste cenário, Minas Gerais ocupa posição de destaque em inovação, com várias 
instituições científicas e tecnológicas (ICTs) de excelência que ajudam a produzir 
conhecimentos capazes de movimentar a economia nacional. A Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG), com mais de 1.000 patentes depositadas no Brasil 
e exterior, é líder no ranking de instituições depositantes de patentes no Brasil em 
2016, segundo relatório divulgado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(Inpi). Além disso, possui diversos casos de sucesso na interação com o setor empre-
sarial para licenciamento de tecnologias, com quase 100 contratos já firmados.

O Marco Legal de C,T&I, busca, justamente, auxiliar na estruturação de um ambiente 
favorável que contribua para que o Brasil avance no desenvolvimento tecnológico 
e na  inovação. 

Introdução
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O Brasil ganhou um novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei 
13.243/2016) e– que  apresenta novos estímulos ao ecossistema de inovação do 
Brasil.

Entre os estímulos, está a busca por uma maior interação entre as ICTs e o setor em-
presarial. As perspectivas são de que as novas regras devem tornar mais dinâmicas 
as parcerias entre esses setores para a promoção da pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico no país.
 
Outros pontos tratados na nova legislação, são permissões de dispensa de licitação 
para aquisições e contratações para pesquisa; simplificação de procedimentos de 
importação de bens e insumos destinada às atividades científicas; novos estímulos 
para a realização de encomendas tecnológicas; cooperações internacionais, flexibi-
lidade no remanejamento entre recursos orçamentários; incremento de incentivos 
para a promoção de ecossistemas de inovação; mobilidade do pesquisador público 
nos processos de inovação tecnológica, segurança jurídica para o pesquisador da 
ICT atuar como empreendedor; entre outros.

Confira, a seguir os principais pontos do Marco Legal da C,T&I para a comunidade 
acadêmica e científica e empresários inovadores.

marco legal da cIêncIa, tecnologIa e Inovação

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm
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IncentIvos à pesquIsa cIentífIca e tecnológIca 
no setor empresarIal 
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Apoio e estímulo à formação de alianças estratégicas e desenvolvimento de pro-
jetos de cooperação internacionais entre empresas, Instituições Científicas, Tec-
nológicas e de Inovação (ICTs) e entidades, como Fundações de Apoio a Pesquisa, 
Parques Tecnológicos, que objetivem a geração de produtos, processos e serviços 
inovadores e a transferência e a difusão de tecnologia.

alIanças estratégIcas e projetos de cooperação
InternacIonaIs
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Investimentos diretos e indiretos, contribuições
ICTs públicas, agências de fomento, instituições públicas e sociedade de economia 
mista podem participar minoritariamente do capital social de empresas para o de-
senvolvimento de produtos e processos inovadores.

Fundos de investimentos
ICTs públicas, agências de fomento, instituições públicas e sociedade de economia 
mista podem instituir fundos mútuos de investimento em empresas que têm a ino-
vação como atividade principal.

partIcIpação mInorItÁrIa de entIdades federatIvas e 
suas entIdades autorIzadas no capItal socIal de
empresas para a crIação de produtos ou processos 
Inovadores

•   Empresas públicas e sociedades de 
economia mista podem investir direta 
ou indiretamente nas empresas, aten-
tando-se ao disposto na Lei nº 13.303, 
de 30 de junho de 2016.

•    Fundos mútuos de investimento são 
caracterizados pela comunhão de re-
cursos captados por meio do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, na 
forma estabelecida na  Lei nº 6.385, de 7 
de dezembro de 1976.

Pontos a observar:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6385.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6385.htm
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Administração pública direta, agências de fomento e ICTs podem apoiar e participar 
da criação, implantação e consolidação de espaços que incentivem o desenvolvi-
mento tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre empresas e 
ICTs.

•    Para o funcionamento de ambientes promotores da inovação, a administra-
ção pública direta, agências de fomento e ICTs podem conceder financiamento, 
subvenção econômica, outros tipos de apoio financeiro reembolsável ou não 
reembolsável e incentivos fiscais e tributários, para a implantação e consolida-
ção dos espaços, incluindo a transferência de recursos públicos para obras de 
ampliação da área ou instalação de novas estruturas físicas, em consonância 
com o disposto no  art. 19, § 6º, inciso III, da Lei nº 10.973, de 2004, e observada a 
legislação específica.

•    As entidades gestoras privadas estabelecerão regras para o fomento, con-
cepção e desenvolvimento de projetos em parceria; a seleção de empresas e 
instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, com ou sem fins 
lucrativos, para ingresso nos ambientes promotores da inovação, observado o 
disposto na Lei nº 10.973, de 2004, e no Decreto; a captação de recursos, partici-
pação societária, aporte de capital e criação de fundos de investimento, obser-
vado o disposto no art. 23 da Lei nº 10.973, de 2004, e na legislação específica; 
entre outros assuntos.

ambIentes promotores da Inovação e
empreendedorIsmo

Pontos relevantes:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm%23art19%25C2%25A76iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm%23art23
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Além de flexibilizar as práticas para licenciamento de tecnologias das ICTs para em-
presas, um avanço importante na nova legislação foi a possibilidade trazida pelo 
Decreto 9.283/18 de as ICTs públicas celebrarem contrato de transferência de tecno-
logia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação 
com empresa que tenha ICT pública em seu quadro societário ou com pesquisador 
público da ICT. Esta modificação permite que o pesquisador empreenda tecnologias 
com segurança jurídica. 

•   Licitação dispensável: É importante destacar que, desde de 2004, com a Lei de 
Inovação Tecnológica (Lei 10.973/04) existe a dispensa de licitação para a transfe-
rência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de 
criação protegida realizada pela ICT.

•   Cessão de Criação: As ICTs públicas poderão ceder os seus direitos sobre a cria-
ção para que o criador os exerça em seu próprio nome e sob a sua inteira responsa-
bilidade, ou a terceiro, mediante remuneração, nos termos da legislação pertinente.

O criador que se interessar pela cessão dos direitos da criação encaminhará solicita-
ção ao órgão ou à autoridade máxima da instituição, que determinará a instauração 
de procedimento e submeterá a solicitação à apreciação do Núcleo de Inovação 
Tecnológica (NIT).

contratos de transferêncIa de tecnologIa e de
lIcencIamento poderão ser fIrmados dIretamente

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm
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ICTs públicas instituirão política para orientar como conduzirão sua inovação. A Lei 
13.243/16, em seu artigo 15, determina sobre o que a Política de Inovação deverá 
tratar.

polítIca de Inovação das Icts

A concessão de recursos públicos deve considerar a implemen-
tação das políticas de inovação das ICT públicas e privadas.
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A administração pública poderá conceder ao pesquisador público – que não este-
ja em estágio probatório – licença sem remuneração para constituir, individual ou 
associadamente, empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial 
relativa à inovação.

Além disso, a sociedade empresária que tenha o pesquisador poderá receber licen-
ciamento ou a transferência de Criação da ICT.

permIssão para o pesquIsador públIco exercer o
empreendedorIsmo
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O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) poderá ser constituído com personalidade 
jurídica própria, como entidade privada sem fins lucrativos, inclusive sob a forma de 
fundação de apoio. 

A denominação a ser adotada para o NIT e sua posição no organograma institucio-
nal caberá à ICT.
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O poder público (União, Estados e municípios) manterá mecanismos de fomento, 
apoio e gestão adequados à internacionalização das ICT públicas.

Objetivos da internacionalização das ICTs, entre outros:
•    Desenvolvimento de cooperações internacionais.

•    Alocação de recursos humanos no exterior. 

•    Interação com organização e grupos de excelência para fortalecer as ICTs públicas 
nacionais.

•    Geração de conhecimentos e tecnologias inovadoras para o desenvolvimento 
nacional.

•    Participação institucional brasileira nas atividades mundiais de pesquisa, inova-
ção científica e tecnológica.

•    Negociação de ativos de propriedade intelectual com entidades internacionais e 
estrangeiras.

As ICTs públicas poderão enviar equipamentos e recursos humanos para atuação 
no exterior desde que sejam estabelecidas normas internas para questões relativas 
a custos e período de permanência.

Na realização de projetos de pesquisa ou iniciativas de capacitação de recursos hu-
manos, deverão estar previstos os direitos de propriedade intelectual sobre os resul-
tados das atividades desenvolvidas na instituição no exterior.

Internacionalização das Icts
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IncentIvos à Inovação no setor empresarIal 
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Concessão de subvenção econômica para financiamento de despesas de capital e 
correntes nas atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em 
empresas.

Essa concessão implicará a contrapartida pela empresa beneficiária, na forma esta-
belecida em termo de outorga específico.

A instituição concedente deverá promover a boa gestão dos recursos transferidos, 
realizando, também, obrigatoriamente: divulgação da lista dos projetos apoiados, 
seus responsáveis e dos valores desembolsados; disponibilização de um canal (no 
site eletrônico) para denúncias de irregularidades, fraudes ou de desperdício de re-
cursos; formação de equipe para apuração das eventuais denúncias; formalização 
de documento com assinatura dos participantes atestando ciência sobre o canal de 
denúncia e a importância da integridade na aplicação dos recursos.

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) credenciará agências de fo-
mento regionais, estaduais e locais, e instituições de crédito oficiais, para 
descentralizar e aumentar a capilaridade dos programas de concessão de 
subvenção às microempresas e às empresas de pequeno porte, sem prejuízo 
da concessão direta. Serão adotados procedimentos simplificados, inclusive 
quanto aos formulários de apresentação de projetos, para a concessão de 
subvenção às microempresas e às empresas de pequeno porte.

subvenção econômIca
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O uso de materiais e infraestrutura do patrimônio da entidade incentivadora/pro-
motora da cooperação pode ocorrer por meio de termo próprio com condições es-
tabelecidas. O termo poderá prever o fornecimento gratuito de material de consu-
mo, desde que demonstrada a vantagem da aquisição pelo Poder Público para a 
execução do projeto. Se o beneficiário utilizar o material cedido para outra finalida-
de responderá com medidas administrativas, civis e penais previstas em lei. 

apoIo a projetos
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Subvenção a microempresas e empresas de pequeno e médio porte, com base em 
dotações orçamentárias de órgãos e entidades da administração pública, destinada 
a: pagamento de compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e desen-
volvimento tecnológicos; contratação de serviços tecnológicos especializados; ou 
transferência de tecnologia, quando esta for complementar àqueles serviços.

Microempresas, empresas de pequeno porte e empresas de médio porte

Sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabi-
lidade limitada e o empresário devidamente registrados no Registro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.  
Microempresa: receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais)/ano-calendário.
Empresas de pequeno porte: receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e ses-
senta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões eoitocentos mil 
reais)/ano-calendário
(Referência: art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)
Empresas de médio porte: receita bruta superior ao limite estabelecido para peque-
nas empresas na referida Lei e inferior ou igual a esse valor multiplicado por dez.

bônus tecnológIco

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm%23art3%0D
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A concessão do bônus tecnológico implicará, obrigatoriamente, a contrapartida fi-
nanceira ou não-financeira pela empresa beneficiária.

A solicitação de bônus pode ser apresentada de forma isolada ou conjugada com 
outros instrumentos de apoio, de acordo com os critérios e os procedimentos esta-
belecidos pela concedente. Em caso de pedido isolado, a concedente adotará pro-
cedimento simplificado para seleção das empresas que receberão o bônus tecnoló-
gico. 

O bônus tecnológico poderá ser utilizado para a contratação de ICTs ou de empre-
sas, de forma individual ou consorciada.

A prestação de contas será feita de forma simplificada e privilegiará os resultados 
obtidos. 
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Órgãos e entidades da administração pública podem contratar diretamente ICT, en-
tidades de direito privado sem fins lucrativos ou empresas dedicadas a atividades de 
pesquisa e com reconhecida capacitação tecnológica, para a realização de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico, para solução de pro-
blema técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo inovador.

A administração pública negociará a celebração do contrato de encomenda tecno-
lógica, com um ou mais potenciais interessados. Serão observadas as diretrizes de 
transparência na negociação, na escolha do contratado, entre outras.

Poderão ser utilizadas diferentes modalidades de remuneração de contrato para 
compartilhar o risco tecnológico e contornar a dificuldade de estimar os custos das 
atividades.

A encomenda tecnológica pode ser ofertada com dispensa de licitação, inclusive 
com o próprio desenvolvedor da encomenda. O contrato deve ser precedido da ela-
boração de planejamento do fornecimento, acompanhado de termo de referência.

encomenda tecnológIca
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São adotados procedimentos especiais para a dispensa de licitação de obras e ser-
viços de engenharia enquadrados como produtos de pesquisa e desenvolvimento.

Dispensa da documentação para a aquisição de produtos para pronta entrega.

contratação de produtos para pesquIsa e
desenvolvImento 
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Isenção do imposto de importação a bens importados por empresas, na execução 
de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

As importações somente poderão ser isentas se realizadas pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por cientistas, por pesquisa-
dores, por ICTs e por entidades sem fins lucrativos ativas no fomento, na coordena-
ção ou na execução de programas de pesquisa científica e tecnológica ou de ensino, 
devidamente credenciados pelo CNPq.

As importações estão dispensadas de controles prévios ao despacho aduaneiro.

O Ministro de Estado da Fazenda estabelece o limite global anual, em valor, para as 
importações de cunho científico-tecnológico realizadas com isenção.

Importação de bens para pesquIsa, desenvolvImento e 
Inovação 
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Os acordos, os convênios e os contratos celebrados entre as ICT, as instituições de 
apoio, as agências de fomento e as entidades nacionais de direito privado sem fins 
lucrativos destinadas às atividades de pesquisa, poderão prever a destinação de até 
15% do valor total dos recursos financeiros destinados à execução do projeto para 
cobertura de despesas operacionais e administrativas necessárias à execução.
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Diante das perspectivas de oportunidades que a nova regulamentação apresenta, 
a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), em parceria com a Coor-
denadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT) da UFMG e Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes), vai 
promover o encontro Impacto – Marco Legal da C,T&I. 

No formato de painéis e rodadas de conversa, o evento reunirá especialistas de re-
nome nacional e internacional para explorar todos os impactos que as novas possi-
bilidades podem gerar para universidades e centros de pesquisa, empresas, startups 
e spinoffs.

quais os impactos de tudo isso na prática?
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o minas digital summit reúne os maiores atores do
ecossistema mineiro de inovação!

os principais stakeholders de startups e empresas do estado 
se conectarão com investidores, empreendedores, ceos, 

aceleradoras e comunidades para fazer negócios.
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A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) apoia e viabiliza projetos da 
UFMG e outras importantes instituições do Brasil, oferecendo soluções em gestão 
estratégica de recursos para Ciência, Tecnologia e Inovação.

Com um gerenciamento administrativo e financeiro transparente, inovador e cria-
tivo, a Fundação oferece soluções exclusivas para facilitar a vida dos pesquisadores 
e coordenadores de projetos, de forma que eles possam focar em suas principais 
atribuições e compromissos com o desenvolvimento científico-tecnológico.

Alinhada às tendências internacionais da economia do conhecimento, a Fundep é 
vanguarda na transformação dos saberes gerados nas universidades em produtos, 
processos e serviços para o mercado. Foi a primeira Fundação de Apoio a criar uma 
agência para identificar, investir e desenvolver negócios inovadores de origem aca-
dêmica que tenham com alto potencial de crescimento e de geração de produtos 
para a sociedade – a Fundepar. 

Com 43 anos de atuação, a Fundep é referência no cenário das Fundações de Apoio 
pelos avanços em gestão, processos e plataformas e vem conquistando cada vez 
mais destaque no ecossistema de empreendedorismo e inovação nacional.

fundep
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Apoiar e desenvolver pesquisas, contribuindo para a transformação do conhe-
cimento em avanços na educação, saúde, cultura, tecnologia e diversos outros 

benefícios para a sociedade.
Esse é o propósito da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa.
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A Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT) é o Núcleo de 
Inovação Tecnológica (NIT) da UFMG, em consonância com o artigo 16 da Lei 
10.973/04 (Lei de Inovação Tecnológica). 

A CTIT atua em três eixos principais, a saber: proteção de ativos de proprieda-
de intelectual gerados na Universidade, parcerias e licenciamento de tecnolo-
gias, e ações de incubação e empreendedorismo. Possui equipe multidiscipli-
nar capacitada para lidar com as diversas questões que envolvem a gestão da 
inovação.

Em seus vinte anos de existência, a CTIT acumulou resultados importantes em 
seus três eixos de atuação. Por exemplo, no eixo da Propriedade Intelectual, 
em 2016 a UFMG bateu seu próprio recorde histórico em número de depósitos 
de patentes no Brasil, com 70 pedidos solicitados somente naquele ano. Atu-
almente a Universidade lidera o ranking do Instituto Nacional de Propriedade 
Intelectual – INPI, como a Universidade brasileira com maior número de depó-
sitos, entre os residentes no País. 

Já no esforço para que as tecnologias geradas na Universidade cheguem até a 
sociedade na forma de novos produtos, processos e serviços, a CTIT atua para 
licenciar tecnologias ao mercado, bem como para realizar parceiras para o co-
desenvolvimento de soluções tecnológicas. 



A UFMG já realizou quase 100 contratos de licenciamento nas várias áreas tec-
nológicas, empenho que se traduziu em recorde também no valor de royalties 
percebidos pela Universidade no último ano. Em relação aos licenciamentos, 
destaca-se a plataforma Somos, utilizada não apenas pela UFMG, mas por inú-
meras Universidades, como UNICAMP e UFRJ, como valiosa ferramenta de bus-
ca de produção acadêmica. Na área biotecnológica, destaca-se a vacina Leish-
tech, licenciada para o laboratório HERTAPE, sendo a única vacina aprovada 
pelo Ministério da Agricultura (MAPA) para imunizar cães contra Leishmanio-
se. Além disso, merece destaque a Mosquitrap, tecnologia que avalia focos de 
dengue com o objetivo de auxiliar a estruturação de políticas de saúde pública. 

Na criação da cultura empreendedora para transformar os conhecimentos em 
oportunidades de negócios, a CTIT atua de forma ativa em eventos e discipli-
nas de empreendedorismo acadêmico, inclusive com parceiros internacionais, 
a exemplo das universidades holandesas de Ciências Aplicadas Avans Hoges-
chool, HZ e Has.

Os resultados mostram o esforço da UFMG na contribuição do fortalecimento 
do Sistema Nacional de Inovação (SNI).
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www.fundep.ufmg.br
facebook.com/FundepOficial

(31) 3409-3188


