
       

CARTA DE BELO HORIZONTE EM DEFESA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA & 

INOVAÇÃO 

  

A Emenda Constitucional 85 de 2015 assegurou o valor estratégico da Ciência, Tecnologia e 

Inovação como Política de Estado endereçada aos integrantes da federação, por via legislativa para maior 

minimização de riscos regulatórios. A desburocratização nas linhas inicial e final da inovação, o 

acompanhamento adequado do processo de criação de patentes, o combate à obsolescência, o consumo 

sustentável e inúmeras outras problemáticas compõem itens que precisam ser considerados na construção 

de uma boa governança e de políticas públicas eficientes no setor.  

  

Os principais desafios para o desenvolvimento regional e municipalização da política de C, T &I 

relacionam-se à desconfiança dos diversos atores quanto à capacidade técnica e operacional dos municípios 

na implementação de ações de C, T&I. Por outro lado, o tratamento igualitário em C, T &I dado pela 

legislação federal para municípios tão díspares, uns ainda extremamente dependentes do fundo 

constitucional FPM e alguns já com ambientes de inovação consolidados, configura mais um desafio. Nesse 

contexto, para o enfrentamento de tal realidade, identifica-se a necessidade de uma coordenação federativa, 

capitaneada pelos Estados, com o fim de estabelecer um diálogo intergovernamental, interinstitucional com 

os envolvidos na política de C, T&I, contribuindo para a delimitação clara de competências e missões. Os 

Estados têm um papel agregador que deve ser potencializado.  

  

O ambiente de incerteza, sobretudo para a concretização ou o aumento dos incentivos econômicos 

deve ser combatido, com uma estratégia ou plano nacional de incentivo e articulação de informações e 

coerência na atuação dos diversos atores (governamentais e não governamentais). É preciso que haja 

concentração de recursos em grandes desafios nacionais, nas tecnologias que salvam vidas, aumentem a 

produtividade da empresa ou garantam a mobilidade urbana.  

.  

A formação continuada dos atores do ecossistema da Inovação, sobretudo na gestão pública 

promove uma maior adesão às novas políticas e ações decorrentes do Marco Regulatório em C, T&I com 

o escopo de incentivar e propiciar o incremento da simplificação e desburocratização da gestão em 

pesquisa. Os instrumentos da Encomenda Tecnológica, da Subvenção Econômica, Bônus Tecnológico 

necessitam ser incorporados à vivência da cultura da gestão, inclusive por parte dos órgãos de controle, 

sem prejuízo de novos modelos de incentivo adequados às características e necessidades dos cientistas, das 

empresas, da gestão pública.  

É urgente que as nossas universidades repensem os seus currículos em todas as áreas de 

conhecimento, inclusive ciência sociais, com o fim de promover o desenvolvimento científico-tecnológico 

da nação comprometido com problemas que afetam a sociedade e a administração pública brasileiras. As 

agências de fomento necessitam incentivar projetos e interações transdisciplinares, a diversificação das 



estratégias educacionais e dos investimentos no ensino. As universidades necessitam priorizar práticas e 

metodologias inovadoras que repercutam no âmbito da educação infantil, do ensino médio.  

A unificação dos entendimentos entre os financiadores, os executores, os gestores e o controle por 

meio de maior articulação entre os órgãos do sistema de C,T&I deve ocorrer para que alinhem suas 

respectivas ações ao Marco.  

As pesquisas nas Universidades necessitam construir competências aptas a trabalharem em 

empresas, na gestão pública e assim, elevam o nível das soluções desenvolvidas e da melhoria do capital 

intelectual, também por meio da absorção dos pós-graduandos das universidades brasileiras, inclusive 

capazes de implementar mecanismos que viabilizem a inserção e permanência de doutores nas empresas 

de base tecnológica.  

É urgente transformar os esforços científicos e tecnológicos públicos em soluções concretas à 

sociedade, com incentivo a uma maior participação da iniciativa privada no financiamento da pesquisa, 

especialmente junto às Instituições Públicas, de ensino superior ou de pesquisa científica.  

Outras legislações afetadas pelo Marco precisam de uma célere modificação, sobretudo, Propriedade 

Intelectual & Lei de Licitações.   

É importante mensurar e demonstrar que as instituições públicas de ensino superior ou de pesquisa 

contribuem para a sociedade também por meio de outros indicadores tais como: a quantidade de empregos 

gerada pela participação de determinada empresa na pesquisa; ou o número de novas empresas que surgem 

dos bancos destas universidades, e das bancadas destes laboratórios. Desse modo, haverá balizas robustas 

aptas a nortear o Controle por Resultados.  

A participação da iniciativa privada não substitui o financiamento público. Estas duas fontes de 

recursos atuam em fases diferentes e em áreas diferentes, seja da atividade de pesquisa, seja na inovação. 

A relação entre a iniciativa privada e a participação pública não deve ser de competitividade impeditiva, 

mas sim de cooperação.   

A redução de financiamento público não será substituída por maior financiamento privado, 

implicará sim, em redução de investimento em áreas importantes que levam à inovação, e que levam a 

pesquisa ao ambiente produtivo.  

A publicação do Marco Legal jamais deve ser vista como o final de uma jornada, mas como uma 

fase do processo de elaboração legislativa, que é cíclico, e por ser assim, reclama monitoramento constante 

para avaliação retrospectiva e prospectiva, tendo em vista sua eficiência, eficácia e efetividade, pois os 

processos decisórios e burocráticos devem também inovar.  
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