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RESUMO 

 
As Revoluções Industriais podem ser entendidas como momentos históricos de 
desenvolvimento tecnológico que leva a humanidade às transformações produtivas, 
sociais e econômicas. A Quarta Revolução apresenta elementos não constantes das 
Revoluções anteriores, tendo em vista a conjugação de tecnologias disruptivas com 
características exponenciais. Nesse contexto, a ciência, a tecnologia e a inovação 
(CT&I) podem ser entendidas enquanto bases para o acúmulo de conhecimentos e 
técnicas que culminam nas ditas revoluções, funcionando como uma estrutura circular 
de retroalimentação. Dado esse cenário, percebe-se a complexidade de interação 
entre os diversos atores sociais, inclusive o Estado, para criar o ambiente favorável e 
investimentos destinados a CT&I. Nessa linha, o objetivo do presente trabalho é 
analisar o papel e os limites de intervenção do Estado Brasileiro no contexto da CT&I, 
dentro da ótica da Ordem Econômica Constitucional de 1988. Enquanto objetivos 
específicos, examinam-se argumentos destinados a impedir que o Estado deixe de 
promover ou obstrua a tecnologia; assim como verificam-se os instrumentos 
existentes no Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (Marco Legal), 
especificamente, no setor energético. A metodologia do trabalho é revisão 
bibliográfica, utilizando-se do método qualitativo para analisar os instrumentos de 
atuação do Estado na CT&I. Os resultados apontam para reflexão sobre as alterações 
do Marco Legal, com as pretensões de permitir um ambiente jurídico favorável ao 
amadurecimento do Sistema Nacional de Inovação, através da presença de inúmeros 
instrumentos que promovam CT&I. Com isso, verificou-se a incoerência de políticas 
que obstruam a tecnologia com os objetivos do Marco Legal. Observa-se a absorção 
de conceitos de sustentabilidade nas questões sociais e ambientais para qualificar as 
políticas de CT&I, porém não se constatou que tais incorporações seriam empecilhos, 
mas sim novas dimensões de eficiência e de responsabilidade no âmbito da definição 
de CT&I. Portanto, nas considerações finais, constatou-se o papel do Estado como 
crucial para o fortalecimento da CT&I, inclusive, normas com obrigações de 
investimentos em segmentos específicos tiveram o condão de estimular esses 
setores, trazendo resultados satisfatórios ao longo do período analisado.  

 

 

Palavras-chave: Revoluções industriais; Direito Econômico, intervencionismo estatal; 

ciência, tecnologia e inovação. 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The Industrial Revolutions can be understood as historical moments of technological 
development, which carry humanity to productive, social and economic 
transformations. The 4th Revolution presents elements absent in previous ones, 
considering the conjugation of disruptive technologies with exponential characteristics. 
In this context, science, technology and innovation (ST&I) can be understood as basis 
for the accumulation of knowledge and techniques that culminate in these Revolutions, 
functioning as a circular feedback loop. In this scenario, the complexity of interaction 
between the several social players, including the state, in order to create a favorable 
environment and investments aimed to ST&I stand out. As such, this research’s main 
objective is to analyze the Brazilian state’s role and its limits of intervention in the 
context of ST&I, from the viewpoint of the Constitutional Economic Order from 1988. 
As specific objectives, this work will examine the arguments aimed at preclude the 
state from ceasing to promote or obstruct technology; likewise the instruments existent 
in the Science, Technology and Innovation Legal Framework will be verified. The 
methodology of the work is bibliographic review, utilizing the qualitative method to 
analyze the state’s instruments of action in ST&I. The results point to an analysis of 
the changes of the Legal Framework, with pretense to allow a favorable legal 
environment to the maturation of the National Innovation System, though the presence 
of several instruments that promote ST&I. With that, it was pointed out the incoherence 
of public policies that obstruct technologies with the objectives of the Legal Framework. 
The absorption of sustainability concepts in social and environmental matters to qualify 
ST&I policies is noticeable, however it was not found that such insertions would be 
barriers, but new dimensions of efficiency and accountability within the definition of 
ST&I. Therefore, in the final considerations, it was found that the role of the state is 
crucial for the strengthening of ST&I, including rules with investment obligations in 
specific segments were able to stimulate these sectors, bringing satisfactory results 
over the period analyzed. 
 
Keywords: Industrial Revolutions, economic law, state interventionism, science, 

technology and innovation. 
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INTRODUÇÃO

Klaus Schwab inicia sua Obra “Quarta Revolução Industrial”, datada de 2015, 

alertando para o contexto de uma era repleta de desafios, dentre os quais, encontram-

se compreender e modelar a nova revolução tecnológica que, segundo o autor, 

implicará a transformação da humanidade.1  

Schwab e Davis citam os diversos movimentos e tecnologias disruptivas 

insurgentes, como “inteligência artificial (IA), robótica, fabricação aditiva, 

neurotecnologias, biotecnologias, realidade virtual e aumentada, novos materiais, 

tecnologias energéticas, bem como as ideias e capacidades cuja existência ainda não 

conhecemos.”2 

Nessa linha, há de se pontuar a consequente reformulação das comunicações 

e do modo que a sociedade vive e compreende a realidade, a começar pelo próprio 

governo, que precisa se adequar e conformar o aparato institucional aos novos 

tempos.  

O papel das instituições, especificamente do Estado, é visto dentro de um viés 

de reformulação e de adequação aos desafios impostos por toda uma gama de 

tecnologias disruptivas. E o Direito, entre instrumentos de conformação social, passa 

a ser coadjuvante diante de uma rapidez de transformações deveras difícil de suas 

instituições operadoras acompanharem, o que pode colocar em xeque diversos dos 

seus mecanismos formais.  

Para Baldwin, diante da Quarta Revolução Industrial e de seus efeitos 

socioeconômicos, o papel do Estado é auxiliar esse processo, inclusive criando leis 

que desaceleram a tecnologia, para evitar que na transição as pessoas fiquem sem 

emprego e desamparadas3. Entende a importância das leis que protegem o 

trabalhador. Para ele, por exemplo, será preciso criar um código de conduta para 

garantir que quem está atrás do computador são maiores de 18 anos, trabalhando em 

condições adequadas. No geral, ele é otimista com esse cenário. Para o Estado, é um 

caminho sem volta e que pode vir mais rápido do que se imagina, pois, o cérebro tende 

a achar que a transformação seguirá o mesmo ritmo que teve no passado, porém a 

                                                             
1 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Edipro. Edição do Kindle, 2015. 
2 SCHWAB, Klaus; DAVIS, Nicholas. Aplicando a Quarta Revolução Industrial. (Tradução: Daniel 

Moreira Miranda). São Paulo: Edipro, 2018, p. 20. 
3 BALDWIN, Richard. O FIM da Globalização? Palestra proferida pelo Professor no dia 1º de abril de 

2019. Grupo de Diretos Humanos da Faculdade de Direito da USP. 
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história mostra que os avanços da tecnologia não são lineares, podendo ser num 

primeiro momento, mas depois, surpreendentemente, são mais acelerados.4 

No cenário brasileiro, a relação entre ciência, tecnologia, inovação, 

desenvolvimento e a atuação do Estado, via regulação, no entender de André Ramos 

Tavares, baseando-se na interpretação dos artigos 2185 e 2196 da Constituição 

Federal de 1988, aponta elementos de conformação consubstanciados na construção 

de um conceito de desenvolvimento, no qual o conhecimento e a inovação são chaves 

para o progresso do país, colaborando para a superação das estruturas econômicas 

do subdesenvolvimento.7 

Com isso, o papel do Estado deve ser o de incentivar e promover o 

desenvolvimento científico, a tecnologia e a inovação, inclusive estimulando a 

inovação nas empresas, a constituição e manutenção de parques tecnológicos e 

atuações de inventores. Assim, conjugado aos ditames da Ordem Econômica da 

Constituição Federal, observa-se a necessidade de um exercício de ponderação na 

atuação estatal de modo que suas políticas, lato sensu, não representem empecilho 

ao dito desenvolvimento científico, tecnológico e à inovação. 

Diante disso, a presente pesquisa se propõe a analisar a pergunta científica: 

diante das características da Quarta Revolução Industrial e das problemáticas 

surgidas, qual o papel e os limites de intervenção do Estado brasileiro no contexto da 

ciência, da tecnologia e da inovação, considerando-se a Ordem Econômica 

Constitucional de 1988? 

Em termos dos limites, entendem-se restrições que contribuam ao Estado pró-

tecnologia. Ou melhor, argumentos destinados a impedir que o Estado deixe de 

promover ou obstrua a tecnologia; evitando que seja construído um viés de Estado 

enquanto barreira à tecnologia.  

                                                             
4 Idem. 
5 Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação 
científica e tecnológica e a inovação. 
6 Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o 
desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do 
País, nos termos de lei federal. 

Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem 
como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos 
tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes 
e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia.          (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 85, de 2015) 
7 TAVARES, André Ramos. APPs e plataformas on-line na intermediação econômica no Brasil. In Rev. 
de Dir. Constit. e Econ. Unialfa. N. 1, vol. 1, 2019.   
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Relativamente, ao papel do Estado, objetiva-se o exame dos instrumentos 

existentes no Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, focalizando a legislação 

e os modelos de cláusulas contratuais que exigem investimentos empresarias no setor 

de energia, particularmente, no setor elétrico e no de petróleo e gás natural. 

A metodologia do trabalho é revisão bibliográfica, utilizando-se do método 

qualitativo para analisar os instrumentos de atuação do Estado diante das 

transformações em curso.  

A estrutura da dissertação é composta por cinco capítulos além dessa 

introdução. No capítulo primeiro, tem-se uma abordagem conceitual das Revoluções 

Industriais, com a pretensão de tratar das transformações agrupadas no entendimento 

da Quarta Revolução Industrial. No capítulo segundo, adentra-se na reflexão sobre 

papel do Estado brasileiro e de sua proposta de desenvolvimento, perpassando pelo 

seu evolver histórico para destacar os desafios que a Quarta Revolução Industrial nos 

impõe. No capítulo terceiro, retomam-se os tradicionais mecanismos de atuação do 

Estado para apontar tendências de regulação, focalizando o Sistema Nacional de 

Inovação. O capítulo quarto aborda os instrumentos do Marco Legal da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, adentrando na legislação do setor de energia que traz 

obrigações de investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e em 

inovação. O último capítulo traz as considerações finais deste trabalho. 
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1 AS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS E A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

 

1.1 As Revoluções Industriais 

 

No contexto de expansão da consciência humana, verifica-se uma contínua 

assimilação de acervo intelectual, que permite o evolver em diversos aspectos, dentre 

os quais, destaca-se a incorporação da informação, da tecnologia e da inovação como 

elementos intrínsecos da realidade contemporânea. Nesse sentido, historicamente, o 

homem tem passado por “revoluções” que alteraram seu modus operandi e sua 

relação com o entorno.  

Manuel Castells, no capítulo pertinente à “Revolução da Tecnologia da 

Informação”, inicia diante da tentativa de definir o termo revolução8. Com isso, traz 

uma visão histórica apontando que no final do século 20, vive-se um desses raros 

intervalos na história, cuja característica é a transformação da cultura material por 

mecanismos, por novo paradigma tecnológico, que se organiza em torno da tecnologia 

da informação.  

Klaus Schwab faz menção ao sentido da palavra que leva ao entendimento de 

ruptura, e completa: “as revoluções têm ocorrido quando novas tecnologias e novas 

formas de perceber o mundo desencadeiam uma alteração profunda nas estruturas 

sociais e nos sistemas econômicos.”9 

A Primeira Revolução Industrial teve início antes dos últimos 30 anos do século 

XVIII, caracterizando-se por novas tecnologias como a invenção da máquina a vapor, 

a fiadeira, a substituição de ferramentas manuais,10 a construção das ferrovias, 

acarretando o início da produção mecânica.11 David Landes pontuou a possibilidade 

de agrupamento das mudanças da Primeira Revolução em três princípios: substituição 

                                                             
8 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução por Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz 

e Terra, 1999, p. 87-161. 
9 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Op., cit., p. 16. 
10 ROSA, Carlos Augusto de Proença. História da ciência: o pensamento científico e a ciência no 

século XIX. 2. ed. Brasília: Funag, 2012. 
11 CONCEIÇÃO, César Stallbaum. Da revolução industrial à revolução da informação: uma análise 
evolucionária da industrialização da América Latina. Tese (Doutorado em Economia) – Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Ciências Econômicas, Programa de Pós-Graduação em 
Economia, Porto Alegre, 2012. – Porto Alegre, 2012. 209 f. 
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do esforço e habilidades humanas pela máquina; substituição de fontes animadas de 

energia por inanimadas; uso de matérias primas novas e mais abundantes.12 

Na Segunda Revolução Industrial, depois de 1830, tem-se mais de perto o 

papel decisivo da ciência ao promover a inovação; inaugura-se o uso da eletricidade 

e da linha de montagem, ocasionando a produção em massa13. Destacou-se, portanto, 

o motor de combustão interna e de produtos químicos com base científica, da fundição 

eficiente de aço e início das tecnologias de comunicação, com difusão do telégrafo e 

invenção do telefone. Nessa Revolução, os setores que representavam a maioria da 

força de trabalho, e pelo menos metade do Produto Nacional Bruto, não foram 

afetados por novas tecnologias industriais.  

Entre a Primeira e a Segunda revoluções, para Castells existiu continuidades 

fundamentais, “assim como algumas diferenças cruciais, a principal, a importância 

decisiva de conhecimentos científicos para sustentar e guiar o desenvolvimento 

tecnológico após 1950” 14. Celso Furtado aponta a mudança territorial da Revolução 

Industrial no século XIX, pois a Inglaterra que inicialmente canalizou o fluxo de 

recursos, e pretendeu ditar os rumos da nova divisão internacional de trabalho, não 

fora aceita pelos países desenvolvidos da época.15 

Nesses países desenvolvidos, como Estados Unidos e Alemanha, as reações 

ao domínio inglês foram ligadas à maior centralização das decisões econômicas, 

alcançada, em parte, mediante a preeminência do sistema bancário; outras vezes, em 

decorrência da tutela coordenadora assumida pelo próprio Estado.16  

Sobre a Terceira Revolução Industrial (Revolução Tecnológica), Yoneji Masuda 

aborda o estágio preliminar (entre 1945 e 1970), com destaque para o uso do 

computador em projetos nacionais, com vistas à defesa nacional e exploração 

espacial; um segundo estágio baseado na incorporação da informatização na gestão 

empresarial, entre 1955 e 1980; um terceiro, a partir de 1970, em que o computador 

passa a ser visto como um bem destinado ao bem-estar da sociedade; e um quarto 

                                                             
12 LANDES, David.  Prometeu desacorrentado: transformação tecnológica e desenvolvimento 
industrial na Europa ocidental, desde 1750 até os dias de hoje. Tradução de Marisa Motta. 2 ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005. 
13 SCHWAB, Klaus. Op., cit., p. 17. 
14 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra. 1999, p. 91. 
15 FURTADO, Celso. O capitalismo pós-nacional. In: Economia do Desenvolvimento, Rio: 

Contraponto, 2008, p. 171-2. 
16 Idem. 



19 
 

 
 

período, com marco em 1975, com a expansão do uso do computador para as 

soluções individuais.17 

Schwab aponta o início da Terceira Revolução na década de 1960 e sua 

relação com o surgimento do computador, por isso “chamada de revolução digital ou 

do computador”, sendo “impulsionada pelo desenvolvimento dos semicondutores, da 

computação em mainframe (década de 1960), da computação pessoal (década de 

1970 e 1980) e da internet (década de 1990)”.18 Juliana Abrúsio Florêncio, nessa linha, 

afirma que a internet, aliada ao hardware e ao software, é a grande inovação da 

modernidade.19  

Entre as tecnologias de informação, ainda, inclui-se o conjunto convergente de 

tecnologias em microeletrônica, computação (software e hardware), 

telecomunicações, radiodifusão e optoeletrônica, assim como novas áreas como 

engenharia genética e seu conjunto de conhecimentos e aplicações, além de grandes 

avanços tecnológicos em relação aos materiais avançados, fontes de energia, 

aplicações na medicina e técnicas de produção, tecnologias de transporte, dentre 

outros. 20 

Durante a Segunda Guerra Mundial e nos anos seguintes, registram-se as 

principais descobertas tecnológicas em eletrônica: o primeiro computador 

programável e o transistor, fonte de microeletrônica.21 Criam-se os chips e, em 

seguida, incorpora-se o silício, construindo-se a nova revolução na areia. Em 1954, 

avança-se à microeletrônica e inventa-se o microprocessador.22  

                                                             
17 MASUDA, Yoneji. A sociedade da informação como sociedade pós-industrial. Rio de Janeiro: 
Rio, 1982, p. 74. 
18 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Edipro. Edição do Kindle, 2015, sp. 
19 FLORÊNCIO, Juliana Abrusio. Proteção de dados na cultura do algoritmo. Tese de Doutorado 

em Direito. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019, p. 33. 
20 MEDEIROS, Marcos Fernando Machado de; ALLOUFA, Jomária da Mata; ARAÚJO, Maria Arlete 
Duarte. Uma análise teórica do uso da tecnologia da Informação na prática científica. Ciências Sociais 
em Perspectiva, 10-18, 1º sem. 2011, p. 193-204. 

MAGALHÃES, Regina; VENDRAMINI, Annelise. Os impactos da quarta revolução industrial.  Caderno 
A tecnologia • os impactos da quarta revolução industrial. GVExecutivo, v 17, n 1, jan/fev 2018, p. 41-

3. 
21 Segundo Castells, o transistor foi o “verdadeiro cerne da Revolução da Tecnologia da Informação no 
Século XX”. O transistor foi inventado em 1947, na empresa Bell Laboraties, New Jersey – EUA. In: 
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra. 1999, p. 87. 
22 SCHAFF, Adam. A sociedade informática: as consequências sociais da segunda revolução 

industrial. 4. ed. São Paulo: Unesp, 1993. 
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Os computadores também foram concebidos durante a Segunda Guerra 

Mundial, em 1946, na Filadélfia.23 Em 1964, a IBM através mainframe 360-370 

alavancou a indústria de computadores.24 Nos últimos vinte anos do século XX, o 

aumento da capacidade de chips resultou no aumento da capacidade dos 

microcomputadores.  

O aspecto diferencial da Revolução Tecnológica seria, portanto, a aplicação de 

conhecimentos e de informação para a geração de conhecimento e de dispositivos de 

processamento – “comunicação da informação, em um ciclo de realimentação 

cumulativo entre a inovação e seu uso... computadores, sistemas de comunicação, 

decodificação e programação genética são todos amplificadores e extensões da 

mente humana.”25 Criam-se os instrumentos para vivenciar a chamada “sociedade da 

criação do conhecimento de massa”, 26 em que os indivíduos criam o conteúdo que 

alimenta a própria sociedade da informação.  

Toda essa evolução pode ser vista como presságio da Quarta Revolução 

Industrial, que segundo Schwab “é caracterizada por uma internet mais ubíqua e 

móvel, por sensores menores e mais poderosos que se tornaram mais baratos e pela 

inteligência artificial e aprendizagem automática (ou aprendizado de máquina).” 27 

As mudanças em exponencial da Quarta Revolução Industrial, como sistemas 

e máquinas inteligentes e conectadas, no dizer de Schwab, “cria um mundo onde os 

sistemas físicos e virtuais de fabricação cooperam de forma global e flexível”. 28 Sendo 

a Quarta Revolução uma junção de tecnologias decorrentes de todo um processo de 

acúmulo do conhecimento científico em diversas áreas, desde a biologia, a física, a 

química, a matemática, dentre outras. Desse cenário, surgem desafios e, neste ponto, 

Schwab e Davis alertam para a desigualdade exacerbada e, por conseguinte, pelos 

                                                             
23 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra. 1999, p. 97. 
24TIGRE, Paulo Bastos; NORONHA, Vitor Branco. Do mainframe à nuvem: inovações, estrutura 
industrial e modelos de negócios nas tecnologias da informação e da comunicação. Rev. Adm. (São 
Paulo), São Paulo,  v. 48, n. 1, p. 114-127,  Mar.  2013.   Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-
21072013000100009&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  05  dez.  2019.  
http://dx.doi.org/10.5700/rausp1077. 
25 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em rede. Op., cit., p. 88. 
26 MASUDA, Yoneji. A sociedade da informação como sociedade pós-industrial. Rio de Janeiro: 

Rio, 1982, p. 74. 
27 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Edipro. Edição do Kindle, 2015, sp. 
28 Idem. 
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desafios que a sociedade deverá enfrentar.29 Nessa linha, há de se pensar em 

respostas, medidas e soluções.  

Historicamente, percebe-se o diferencial do acúmulo de conhecimento, em 

cada uma das Revoluções, baseado em um processo de crescente interação entre 

atores sociais que levam à inovação tecnológica. De fato, a inovação tecnológica e 

sua adoção pela sociedade são determinantes para o desenvolvimento.30 E a 

interação entre atores, tais como universidades, indústrias e governos, é entendida 

como crucial para o desenvolvimento de uma estratégia de inovação bem-sucedida.31 

Alertando para a função dos diversos atores sociais, Schwab diz: 

O governo e as instituições públicas, bem como o setor privado, precisam 
fazer sua parte, mas também é essencial que os cidadãos enxerguem os 
benefícios de longo prazo. Estou convencido de que a quarta revolução 
industrial será tão poderosa, impactante e historicamente importante quanto 
as três anteriores. No entanto, tenho duas grandes preocupações sobre os 
fatores que podem limitar a realização efetiva e coesa da quarta revolução 
industrial. Primeiro, acredito que os níveis exigidos de liderança e 
compreensão sobre as mudanças em curso, em todos os setores, são baixos 
quando contrastados com a necessidade, em resposta à quarta revolução 
industrial, de repensar nossos sistemas econômicos, sociais e políticos. O 
resultado disso é que, nacional e globalmente, o quadro institucional 
necessário para governar a difusão das inovações e atenuar as rupturas é, 
na melhor das hipóteses, inadequado e, na pior, totalmente ausente. Em 
segundo lugar, o mundo carece de uma narrativa coerente, positiva e comum 
que descreva as oportunidades e os desafios da quarta revolução industrial, 
uma narrativa essencial caso queiramos empoderar um grupo diversificado 
de indivíduos e comunidades e evitar uma reação popular contra as 

mudanças fundamentais em curso. 32 
 

A partir desse trecho da Obra de Schwab, pode-se indagar, dado o cenário de 

irreversibilidade das transformações da Quarta Revolução Industrial na humanidade, 

o quanto a sociedade está preparada para lidar com as consequências e se beneficiar 

das externalidades positivas, mitigando os efeitos negativos desse processo. Ainda, 

                                                             
29 SCHWAB, Klaus; DAVIS, Nicholas. Aplicando a Quarta Revolução Industrial. Tradução: Daniel 

Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2018, p. 20. 
30 FREEMAN, Chris. The National System of Innovation in Historical Perspective. Cambridge Journal 
of Economics, v. 19, n. 1, Feb., 1995, pp. 499-514. 
31 ETZKOWITZ, HENRY; ZHOU, CHUNYAN. Hélice Tríplice: inovação e empreendedorismo 
universidade-indústria-governo. Estud. Av., São Paulo, v. 31, n. 90, p. 23-48, Maio 2017 .   Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142017000200023&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  05  dez.  2019.  http://dx.doi.org/10.1590/s0103-
40142017.3190003. 
32 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Edipro. Edição do Kindle, 2015, sp. 
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há de se meditar sobre o papel do Estado e demais instituições organizadas da 

sociedade civil até do ponto de vista individual (cidadão).33 

No tocante ao discurso necessário em vistas de empoderamento dos indivíduos 

para uma abordagem positiva das mudanças e de como se beneficiar desses novos 

tempos, importante também considerar o contexto de possível instrumentos e 

incentivos dados pelas instituições em sentido amplo.34 Nessa toada, a sociedade em 

rede se vê com uma série de mecanismos para propugnar mudanças e soluções para 

os dilemas urgentes.  

 

1.2 A sociedade da informação e a Quarta Revolução  

 

O desenvolvimento da capacidade de redes foi possível pelo emprego conjunto 

dos avanços das telecomunicações e das tecnologias de integração de computadores 

em rede,35 ocorrido em 1970, marcando a Revolução da Tecnologia da Informação, 

precursora da Quarta Revolução Industrial.36 Ao mesmo tempo, essas mudanças 

foram possíveis após o surgimento de novos dispositivos microeletrônicos e aumento 

da capacidade de computadores; assim como, nos anos da década de 1990, a difusão 

                                                             
33 Diante dessa abordagem, sugere-se MIRANDA, Antonio. Sociedade da informação: globalização, 
identidade cultural e conteúdos. Ci. Inf., Brasília, v. 29, n. 2, p. 78-88, maio/ago. 2000. 
34 Dentro dessa linha, interessante notar o viés proposto por: SANTOS, Elizangela Marina dos; 
DUARTE, Elisabeth Andrade; PRATA, Nilson Vidal. Cidadania e trabalho na sociedade da informação: 
uma abordagem baseada na competência informacional. Perspectivas em Ciência da Informação. 
V. 13, n. 3, p. 208-222, set./dez. 2008. Para esses autores, faz-se necessária uma política de 
desenvolvimento de competências informacionais, pautada em amplo projeto educacional. 
35 Segundo Castells, “em fins da década de 1990, o poder de comunicação da internet, com novos 
progressos em telecomunicações e computação, provocaram mais uma grande mudança tecnológica, 
a dos microcomputadores e dos mainframes descentralizados e autônomos à computação universal 
por meio da interconexão de dispositivos de processamentos de dados existentes em diversos formatos 
(...) Novos softwares, como java (1995) e/ou jini (1999), criado por Bill Joy na Sun Microsystems, 
permitiram que a rede se tornasse o verdadeiro sistema de processamento de dados.” CASTELLS, 
Manuel. A Sociedade em rede. Op., cit., p. 107. 

Para um amplo histórico do Brasil, sugere-se CARDI, Marilza de Lourdes. Evolução da computação 
no Brasil e sua relação com fatos internacionais. Dissertação de mestrado em Ciência da 
Computação. Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em: 
https://core.ac.uk/download/pdf/30365442.pdf. Acesso em: 06 dez. 2019. 
36 Esse sistema tecnológico no qual se está imerso no século XXI surgiu nos anos 1970, devido à 
acessibilidade e custo menor, ademais com qualidade cada vez melhor. O microprocessador, enquanto 
principal dispositivo da microeletrônica, foi inventado em 1971 e difundindo-se em meados de 1970. In: 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Op., cit., p. 107. 

https://core.ac.uk/download/pdf/30365442.pdf
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da tecnologia de celular.37 Cria-se a relação homem-aparelho eletrônico, enquanto 

uma atividade em rede predominante, sendo a informação o material primordial.38 

A criação e o desenvolvimento da internet39 nas três últimas décadas do século 

XX foram consequência de fusão singular de (i) estratégia militar, (ii) cooperação 

científica, (iii) iniciativa tecnológica e (iv) inovação contracultural.40 Em relação à 

estratégia militar, destaca-se o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e a 

Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (Arpa), posteriormente a National Science 

Foundation41. Observa-se, portanto, a sociedade em rede como estratégia política. A 

partir de 2002, a governança da internet estaria sob a égide de muitos stakeholders 

ou de agentes independentes. 42  

Em termos de cooperação tecnológica, importantes centros desde norte-

americanos a europeus, seguidamente por japoneses43 e chineses44, foram relevantes 

para a Revolução da Tecnologia da Informação. A iniciativa tecnológica deveu-se a 

                                                             
37 Idem, p. 97. 
38 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Direito e realidade: a erosão do real jurídico pelo mundo virtual. 
In: FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. O direito entre o futuro e o passado. São Paulo: Noeses, 
2014, p. 36-7. ParaTercio, “a informação em sentido informático tem que ver com equipamentos 
técnicos que permitem apresentar nas telas algoritmos (fórmulas matemáticas) em forma de imagens, 
imagens coloridas, imagens em movimento, até mesmo textos, textos-imagem (e-books), que não 
possuem matéria a ser informada. Ao contrário, trata-se de formas (códigos numéricos) que permitem 
fazer aparecer outros mundos de formas, o que torna os critérios para distinguir o falso do verdadeiro 
e, por consequência, o correto (direito, certo) do incorreto (torto, errado), objeto de uma tarefa 
inteiramente nova. Isso porque, ao contrário do mundo tradicional, em que o imaterial (a forma) permitia 
à matéria aparecer e sua adequação era tomada, vulgarmente, como um registro de verdade, agora 
lidamos com mundos apenas virtuais.” FERRAZ JUNIOR, Op., cit., p. 34-5. 
39 Para Castells, “um novo salto tecnológico permitiu a difusão da internet na sociedade em geral: a 
criação de um novo aplicativo, a teia mundial (world wibe web – WWW), que organiza o teor dos sítios 
da internet, por informação, e não por localização, oferecendo aos usuários um sistema fácil de 
pesquisa para procurar informações desejadas”. CASTELLS, Manuel. Op., cit., p. 105. 
40 RIFKIN, Jeremy. A era do acesso: a transição de mercados convencionais para networks e o 

nascimento de uma nova economia. São Paulo: Makron Books, 2001. 
41 FOINA, Paulo Rogério. Tecnologia da informação: planejamento e gestão. São Paulo: Atlas, 2001. 
42 Para uma percepção de todas as fases da governança da internet, vide: PIRES, Hindenburgo 
Francisco. Governança Global da Internet: A representação de topônimos de países no ciberespaço. 
Diez años de cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. Actas del 
X Coloquio Internacional de Geocrítica, Universidad de Barcelona, 26-30 de mayo de 2008. Disponível 
em: http://www.ub.es/geocrit/-xcol/415.htm. Acesso em: 05 dez. 2019. 
43 RATTNER, Henrique. Política industrial no Japão: tendências e perspectivas. Rev. Adm. Empres.,  
São Paulo,  v. 27, n. 1, p. 11-24,  Mar.  1987.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
75901987000100002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  05  dez. 2019.  http://dx.doi.org/10.1590/S0034-
75901987000100002. 
44 SUKUP, Viktor. A China frente à globalização: desafios e oportunidades. Rev. Bras. Polít. Int., 
Brasília, v. 45, n. 2, p. 82-113, dez. 2002. Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
73292002000200005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 05 Dec. 2019.  http://dx.doi.org/10.1590/S0034-
73292002000200005. 

http://www.ub.es/geocrit/-xcol/415.htm
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empresas existentes no Vale do Silício, ambiente norte-americano, com existência de 

empresas de capital de risco desde o início, sendo assim, destacam-se as interações 

universidade-indústria-governo, como uma “hélice tríplice” de inovação e 

empreendedorismo, destinadas ao crescimento econômico e ao desenvolvimento 

social baseados no conhecimento.45  

Interessante notar que o contexto social e a dinâmica da transformação 

tecnológica demonstram uma concentração das descobertas nos Estados Unidos, nos 

anos 1970 e, sobretudo, em cenários de crises econômicas. 46 

Ademais, considerando o papel do Estado como promotor dessa Revolução, 

Castells destaca que é notório o quanto foi decisivo no Japão, na China e na Índia. 

Isso sem falar no ambiente europeu, e até mesmo nos EUA. Por exemplo, no último 

quartel do século XX, “a União Europeia continuou com uma série de programas 

tecnológicos para acompanhar a concorrência internacional, apoiando 

sistematicamente os campeões nacionais, mesmo com prejuízos ou resultados 

ínfimos”.47  

Castells apresenta, portanto, os novos paradigmas da TI e seus aspectos. 

Sendo o primeiro baseado na informação como matéria prima: “tecnologias para agir 

sobre a informação, não apenas informação para agir sobre a tecnologia, como o caso 

das Revoluções tecnológicas anteriores”.48 O segundo diz respeito à penetrabilidade 

dos efeitos das novas tecnologias: como a informação é uma parte integral da 

atividade humana, todos os processos de nossa existência individual e coletiva são 

moldados pelo novo meio tecnológico. O terceiro paradigma é atinente à lógica de 

rede em qualquer sistema ou conjunto de redação, com essas novas tecnologias. E o 

quarto, refere-se ao sistema de redes, trata-se do paradigma da TI baseando-se na 

                                                             
45 ETZKOWITZ, Henry; ZHOU, Chunyan. Hélice Tríplice: inovação e empreendedorismo universidade-
indústria-governo. Estud. Av., São Paulo, v. 31, n. 90, p. 23-48, May 2017.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142017000200023&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 05 Dec. 2019.  http://dx.doi.org/10.1590/s0103-
40142017.3190003. 
46 TURBAN, Efraim; MCLEAN, E.; WETHERBE, J. Tecnologia da informação para a gestão. 3.ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2004. 
47 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em rede. Op., cit., p. 121. 
48 Idem, p. 124. 
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flexibilidade. Criam-se, assim, as bases para a sociedade da informação49, do 

surgimento do computador e da internet até a popularização das redes sociais.50 

Consequentemente, o uso do termo sociedade da informação ultrapassa a 

própria noção da construção conceitual da sociedade pós-moderna ou pós-

industrial.51 A pós-modernidade passou a ser apontada como a era do vazio, 

representando o momento histórico em que todos os freios institucionais que se 

opunham à emancipação individual desaparecem, dando lugar à manifestação dos 

desejos subjetivos e da realização individual. Caracterizando-se pelo hiperconsumo e 

pelo hipernarcisismo, avança-se na hipermodernidade, a sociedade liberal do 

movimento, marcada pela fluidez e pela flexibilidade, indiferente aos grandes 

princípios estruturantes da modernidade, que precisaram se adaptar ao ritmo 

hipermoderno para não desaparecer.52 Trata-se de compreender que a pós-

modernidade se apresenta na forma do paradoxo e que nela coexistem intimamente 

duas lógicas, uma que valoriza a autonomia, outra que aumenta a independência.19  

O termo “pós-modernidade”, para Lipovetsky e Charles, explica-se como 

adequado para marcar uma mudança de paradigmas na história, “pensa-se a 

modernidade segundo dois valores essenciais (a saber: liberdade e igualdade) e numa 

figura inédita (indivíduo autônomo, em ruptura com o mundo da tradição).”53  

Ainda segundo Lipovetsky e Charles, na era clássica, o surgimento do 

individualismo ocorreu concomitantemente com a ampliação do poder estatal, o que 

                                                             
49 Segundo Luciano Floridi, a informação estaria presente em todas as fases da história da humanidade. 
Isso é um fato, quando se examinam os povos antigos. Obviamente, esse tema não era objeto de 
tratamento nessas sociedades: “apenas muito recentemente o progresso e o bem-estar humanos 
começaram a ser não apenas relacionados a, mas, sobretudo, dependentes da bem-sucedida e 
eficiente maneira do ciclo da vida da informação.” FLORIDI, Luciano. The 4th Revolution. How the 

infosphere is reshaping human reality. Oxford University Press: New York, 2010, p. 3. 
50 FLORÊNCIO, Juliana A. Op. Cit., p. 30.  
51 Para uma maior reflexão sobre os termos empregados, sua perspectiva e evolução, confira 
FLORÊNCIO, Juliana A. Op. Cit., p. 17-23. Para essa autora, essas denominações decorrem da 
mudança do sistema baseado em manufatura de bens para sistema de produção centralizado na 
informação. A sociedade da informação também pode ser denominada, sociedade informacional, 
sociedade do conhecimento, economia da informação ou sociedade em rede. Essas variações 
possuem a mesma finalidade descritiva do fenômeno informacional. Confira MENDES, Laura Schertel. 
Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 19. Para 
Laura S. Mendes: “essa diversidade de expressões já é suficiente para constatar o papel fundamental 
que o fenômeno da informação desempenha na sociedade contemporânea e em todos os seus 
subsistemas. Torna-se, assim, essencial para o Direito reconhecer o papel constitutivo da informação 
na nossa sociedade e buscar compreender as formas de lidar com esses fenômenos e os seus efeitos.” 
52 LIPOVETSKY, Gilles; CHARLES, Sébastian. Os Tempos Hipermodernos. Lisboa: Edições 70, 
2011, p.25.  
53 Idem, p.25.  
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fez com que essa autonomização dos indivíduos permanecesse mais teórica que real. 

Na modernidade, não se concretizaram os ideais das Luzes, mas também, “ao invés 

de avalizar um trabalho real de libertação, deu lugar a um empreendimento de 

verdadeira subjugação, burocrática e disciplinar, exercendo-se igualmente sobre os 

corpos e os espíritos”.  

A pós-modernidade, então, caracteriza-se pela insegurança, instabilidade, 

incerteza, incompreensão, intolerância (no cenário político), inconstância, indefinição, 

indeterminação. “O que alguns chamam de pós-modernidade, outros apenas veem 

como reflexo prolongado da própria modernidade, um tipo de ultramodernidade, uma 

radicalização da modernidade, um para além da modernidade (não esgotada), sem 

ser pós-moderna.”54  

Para Juliana A. Florêncio, a pós-modernidade foi suplantada pela sociedade da 

informação, registrando que esse termo se disseminou, desde 1975, em organismos 

internacionais, como a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), perpassando por uma série de conferências internacionais, 

culminando na cúpula mundial sobre a sociedade da informação da Unesco no ano 

de 2003.55  

Francisco de Assis Veloso Filho, Raimundo Batista dos Santos Junior, Cleber 

de Deus Pereira da Silva pontuam que o reconhecimento da relevância das inovações 

foi crucial para a denominação da era da “sociedade da informação” ou da “economia 

do conhecimento”.56 

                                                             
54 MARTINEZ, Vinício. Para uma teoria do Estado pós-moderno: a razão política no entendimento 

do Direito. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 18, n. 3524, 23 fev. 2013. Disponível 

em: <https://jus.com.br/artigos/23782>. Acesso em: 18 jun. 2018.  
55 Segundo Armand Mattelart, “as conferências preparatórias para a cúpula aceleraram a disseminação 
administrativa da noção de sociedade da informação, sem com isso eliminar a confusão que a envolve. 
Alguns governos caem no ciberdeterminismo e reciclam pela enésima vez o discurso ‘modernização’ 
sem atacar as lógicas regressivas de concentração de renda que andam lado a lado com a dos usos 
da tecnologia. Outros aproveitam a ocasião para apropriar-se da noção e tentar transformá-la em outra 
coisa. A incorporação do tema das tecnologias da informação e da comunicação na agenda política 
torna-se, então, ao menos para os setores reformistas, uma ocasião para iniciar um debate de fundo 
sobre a técnica, a sociedade e as liberdades individuais e, indiretamente, catalisa a reflexão sobre 
incompatibilidade do modelo de desenvolvimento inscrito nas lógicas extremadas do liberalismo com 
os cenários de construção de uma sociedade do conhecimento para todos e por todos.” MATTELART, 
Armand. História da sociedade da informação. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2006, p. 163. 
56 VELOSO FILHO, Francisco de Assis; SANTOS JUNIOR, Raimundo Batista dos; SILVA, Cleber de 
Deus Pereira da. Cadernos de Pesquisa em Ciência Política [recurso eletrônico] /Universidade 
Federal do Piauí. – Ano 1. n. 1 (2012)-.- Dados eletrônicos. - Teresina: UFPI, 2012; 51p. Disponível 
em: http://www.ojs.ufpi.br/index.php/cadernosdepesquisa. Acesso em: 09 nov. 2019. 

http://www.ojs.ufpi.br/index.php/cadernosdepesquisa
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Yoneji Masuda afirma que ao surgimento de uma inovação criadora de 

mudanças na sociedade, observa-se uma nova sociedade. A máquina a vapor foi o 

marco da revolução industrial, acarretando novo cenário econômico e político, quais 

sejam, o capitalismo e a democracia. A era da informação, proveniente da tecnologia 

de telecomunicações e informática, também tem essa vocação de provocar mudanças 

com maiores dimensões.57  

A sociedade de rede não pode ser entendida sem a interação entre as 

tecnologias relativamente autônomas: desenvolvimento de novas tecnologias da 

informação e a tentativa da antiga sociedade de reaparelhar-se com o uso do poder 

da tecnologia para servir à tecnologia do Poder.58 

Schwab ressalta que considerando a escala e a amplitude da atual revolução 

tecnológica em mudanças econômicas, sociais e culturais, chega a ser quase 

impossível prever as transformações por vir.59 Chama a atenção para o 

empoderamento, bases dos relacionamentos entre governos e cidadãos, passando 

por empresas e organizações. A ruptura que a quarta revolução industrial causa nos 

modelos políticos, econômicos e sociais na visão de Schwab demonstra necessária a 

presença de atores capacitados cientes de que são parte de um sistema de poderes 

distribuídos dentro de um viés colaborativo de interação. As plataformas e as redes 

sociais possibilitam a interação contínua, a participação, a colaboração e o 

compartilhamento.60  

A Quarta Revolução Industrial tem demonstrado um impacto monumental na 

economia global. Schwab apresenta dados e informações relativos a diversos 

indicadores afetados por essa realidade – PIB, investimento, consumo, emprego. E 

ele alerta que  

para se manterem competitivas, as empresas e os países devem estar na 
fronteira da inovação em todas as suas formas, o que significa que as 

                                                             
57 MASUDA, Yoneji. Op. Cit., p. 86. Considera ainda, esse autor que se poderia entender a sociedade 
da informação enquanto possibilidade de o homem ultrapassar o consumo material desenfreado, 
partindo para perspectiva criativa.  
58 Interessante notar também a posição de Luciano Floridi: “Is there a unifying perspective from which 
all these phenomena may be interpreted as aspects of a single, macroscopic trend? Part of this difficulty, 
in answering this question, is that we are still used to looking at ICTs as tools for interacting with the 
world and with each other. In fact, they are creating and shaping our intellectual and physical realities, 
changing our self-understading, modifying how we relate to each other and ourselves, and upgrading 
hoe we interpret the world, and all this pervasively, profoundly, and relentlessly.” FLORIDI, Luciano. 
The 4th Revolution. Op. cit., p. vi-vii. 
59 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Edipro. Edição do Kindle, 2015, sp. 
60 SANTAELLA, Lucia. Comunicação ubíqua: repercussões a cultura e na educação. São Paulo: 

Paulus. 2013. 
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estratégias que incidem principalmente na redução de custos serão menos 
eficazes do que aquelas que se baseiam na oferta de produtos e serviços de 
maneira mais inovadora.61 
 

Baldwin posiciona-se que o futuro é desconhecível, porém inevitável, e que, em 

sua opinião, os eventos do filme Star Track não é ficção, e sim, uma realidade mais 

próxima do que se imagina.62 Os avanços com relação à inteligência artificial 

revolucionaram a sociedade tanto quanto a agricultura fez. Entretanto, de um modo 

mais sutil, pois não se percebe a infiltração da tecnologia no cotidiano. A sociedade e 

os relacionamentos estão se alterando. Na sua percepção, o impacto da Quarta 

Revolução no mundo do trabalho não será de demissão em massa, não se 

assemelhará a quando as máquinas substituíram o trabalho braçal e mecânico dos 

trabalhadores. Ao mesmo tempo em que se extinguem alguns tipos de trabalho, outras 

funções que ainda nem conhecemos o nome são criadas.  

O que levou Baldwin a crer que essa transformação é uma revolução diferente 

da que já houve com a inserção da tecnologia e da internet é que as máquinas agora 

estão sendo capacitadas para substituir trabalhos profissionais e intelectuais.  63 Com 

base em padrões, um sistema é capaz de ler um e-mail e responder algo pertinente, 

por exemplo. As funções que um computador puder fazer serão feitas e esses 

empregos vão desaparecer. 

Assim, Baldwin propõe que sejam pensadas quais funções que um computador 

não é capaz de fazer. E a resposta gira em torno das características que são mais 

humanas: criatividade, curiosidade, lidar com muitas pessoas, gestão e treinamento 

de seres humanos. Essas são habilidades que, embora não se saiba a forma que vão 

assumir no futuro, envolvem as vagas de trabalho a serem executadas por pessoas.64  

Uma tendência desse tempo é a "telemigration", um termo criado para significar 

os trabalhos que são feitos em um lugar do mundo, mas atuando em outro lugar 

através da tela do computador e da internet. Existem plataformas que conectam 

empresas de uma local com profissionais do mundo todo que estão prestando serviços 

para essas empresas. Isso é uma forma que países em desenvolvimento também 

                                                             
61 SCHWAB, Klaus. Op. Cit., p. 45. 
62 BALDWIN, Richard. O FIM da Globalização? Palestra proferida pelo Professor no dia 1º de abril de 

2019. Grupo de Diretos Humanos da Faculdade de Direito da USP. 
63 BALDWIN, Richard. O FIM da Globalização? Op. cit. 
64 Idem. 
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podem exportar talentos. Exemplo disso são jovens indianos que trabalham com TI 

em escritórios do mundo sem sair do seu computador.65  

No tocante ao impacto da Quarta Revolução, nas atividades humanas, também 

vale mencionar a tendência de alocação de tempo em tarefas desapegadas do 

econômico e o desenvolvimento de outros tipos de habilidades, como mencionam Erik 

Brynjolfsson e Andrew Maafee: “As more and more work is done by machines, people 

can spend more time on other activities. Not just leisure and amusements, but also de 

deeper satisfactions that come from invention and exploration, from creativity and 

building, and from love, friendship, and community.”66 

Além dessas mudanças no campo do trabalho e da economia, também são 

relevantes as rupturas trazidas no funcionamento de instituições e organizações.67 Em 

particular, elas obrigam os governos – nos níveis regionais, nacionais e locais – a se 

adaptarem, reinventando-se e encontrando novas formas de colaboração com seus 

cidadãos e com o setor privado. Elas também afetam como países e governos se 

relacionam entre si. O aumento do empoderamento do cidadão é a maior 

fragmentação. 

Nessa realidade ubíqua e complexa, Castells aponta:  

 

o progresso da engenharia genética cria a possibilidade de ação com os genes, 
tornando a espécie humana capaz não apenas de controlar algumas doenças, 
mas de identificar predisposições biológicas e nelas intervir, portanto, alterando 
potencialmente o destino genético.68  

 

Juliana A. Florêncio lembra o avanço da computação sobre diversas áreas, por 

exemplo, a cibernética na biologia molecular, microchips instalados em sementes 

vegetais, internet das coisas, inteligência artificial. Por outro lado, têm-se os efeitos 

adversos, tais como perda no que concerne aos empregos e ao consequente meio de 

subsistência dos indivíduos: “Na sociedade da informação, a robótica e a inteligência 

                                                             
65 BALDWIN, Richard. Op., cit. 
66 BRYNJOLFSSON, Erik; MAAFEE, Andrew. The second machine age: work, progress, and 
prosperity in a time of brilliant technologies. New York/London: W. W. Norton & Company: 2014, p. 257. 
Em tradução livre: “À medida que mais e mais trabalho é realizado por máquinas, as pessoas podem 
dedicar mais tempo a outras atividades. Não apenas lazer e diversão, mas também satisfação mais 
profunda que advém da invenção e da exploração, da criatividade, da construção, do amor, da amizade 
e das relações em comunidade.” 
67 Sobre a visão de mudanças que amplamente atingem a sociedade, recomenda-se: BORGES, Maria 
Alice Guimarães. A compreensão da sociedade da informação. Ci. Inf., Brasília, v. 29, n. 3, p. 25-32, 

set./dez. 2000. 
68 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em rede. Op., cit., p. 112. 
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artificial estão transformando as carreiras e os empregos da forma como os 

conhecemos até recentemente.”69 

Em termos de impactos no emprego, McKinsey Global Institute apresenta que 

30% dos empregos atuais poderão ser automatizados até 2030, com isso, 

aproximadamente 800 milhões de pessoas teriam de procurar outras ocupações. Ao 

mesmo tempo, a pesquisa indica que outros empregos surgirão.70 A automação, 

nascida da inteligência artificial, abarca desde a manufatura os transportes, áreas 

financeiras e a própria tecnologia da informação. Esse deslocamento, inclusive, levou 

a cogitar da criação de uma renda mínima universal para dar conta de um número 

significativo de pessoas sem possibilidades de poder aquisitivo.71 Ademais, dentre os 

desafios, há de se citar a própria ausência de dados socioeconômicos relativos ao 

cenário de automação e descontinuidade produtiva, que leva à perda de empregos72, 

assim como do uso de dados e informações pessoais pelas plataformas, mesmo 

diante de normas que os protegem.73 

Outro obstáculo bastante explorado pela literatura é o movimento de 

contrarregulamentação74 e constantes recursos a decisões judiciais destinadas ao 

bloqueio, como no caso do WhatsApp no Brasil, onde se almejava ter acesso a 

mensagens relativas à investigação de crimes como tráfico de drogas e organização 

criminosa.75 Juliana Florência encara como uma “atitude de desrespeito e descaso” à 

                                                             
69 FLORÊNCIO, Juliana A. Proteção de dados na cultura do algoritmo. Op. Cit., p. 33. 
70 MCKINSEY Global Institute. Jobs lost, Jobs gained: workforce transitions in a time of automation. 
Disponível em: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-
the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages. Acesso em: 27 set. 2019. 
71 GALEON, Dom. World Bank Chief: Robots Have Put Us on a Dangerous “Crash Course”. "The 
global economy is changing." Disponível: https://futurism.com/world-bank-chief-robots-have-put-us-on-
a-dangerous-crash-course. Acesso em: 27 set. 2019. 
72 MITCHELL, Tom; BRYNJOLFSSON, Erik. Track how technology is transforming work. Nature 544, 
290–292 (20 April 2017) doi:10.1038/544290a. Disponível em: https://www.nature.com/news/track-
how-technology-is-transforming-work-1.21837. Acesso em: 27 set. 2019. Conforme os autores: “There 
is a remarkable lack of data available on basic questions, such as: what is the scope and rate of change 
of the key technologies, especially artificial intelligence (AI)? Which technologies are already 
eliminating, augmenting or transforming which types of jobs? What new work opportunities are 
emerging, and which policy options might create jobs in this context?” 
73 FLORÊNCIO, Juliana A. Proteção de dados na cultura do algoritmo. Op. Cit. 
74 Nessa linha, cita-se a Declaração de Independência do Cyber espaço realizada por John Perry 
Barlow. BARLOW, John P. Declaração de Independência do Cyber espaço. Disponível em: 
http://www.dhnet.org.br/ciber/textos/barlow.htm. Acesso em: 27 set. 2019. 
75 Segundo Juliana A. Florência, a primeira ordem judicial contra o WhatsApp, datada de (19.02.2015), 
do Juiz Luís Moura Correa, da central de inquéritos da comarca de Teresina, Piauí, ordenou o bloqueio, 
todavia as operadoras de internet impetraram mandado de segurança, cassando a ordem do juiz. Para 
detalhes sobre outros casos cf. FLORÊNCIO, Juliana. Op. Cit., p. 35. Também, recomenda-se a leitura 
de SCORSIM, Ericson. Bloqueio judicial do whatsApp no Brasil. Jus Navegandi. Disponível em: 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
https://futurism.com/world-bank-chief-robots-have-put-us-on-a-dangerous-crash-course
https://futurism.com/world-bank-chief-robots-have-put-us-on-a-dangerous-crash-course
https://www.nature.com/news/track-how-technology-is-transforming-work-1.21837
https://www.nature.com/news/track-how-technology-is-transforming-work-1.21837
http://www.dhnet.org.br/ciber/textos/barlow.htm
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justiça brasileira pelas plataformas WhatsApp e Facebook, integrante do mesmo 

grupo econômico. Para essa autora, podem-se inferir duas questões “a primeira de 

que o WhatsApp parece ser um espaço inalcançável pelo Estado e a segunda, a 

constatação da necessidade e dependência criada pelos brasileiros em torno desse 

serviço”, concluindo pela insuficiência do direito aos meios tecnológicos.76 

Pode-se também dizer que este cenário demonstra o poderio das plataformas 

diante do Estado.77 Por exemplo, Cristina Galindo, usando dados de 2017, cita Apple, 

Google, Microsoft, Facebook e Amazon como as empresas mais valiosas da Bolsa, 

com a capitalização oscilante entre os 500 bilhões de dólares (1,6 trilhão de reais) do 

Facebook e os 850 bilhões de dólares (2,7 trilhões) da Apple.78 

Nesse sentido, atenta-se para adaptação da dissipação do poder para diversos 

atores, inclusive aqueles não estatais e de instituições estabelecidas para redes mais 

abertas. Por meio das novas tecnologias, assim como dos agrupamentos sociais 

(redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, etc.), permite-se que 

praticamente qualquer pessoa exerça influência, por sinal, criam-se novos 

influenciadores digitais, conhecidos como digital influencers. De forma inequívoca, os 

governos são impactados por “essa natureza cada vez mais transitória e evanescente 

do poder”79.  

                                                             
https://jus.com.br/artigos/45397/bloqueio-judicial-do-whatsapp-no-brasil. Acesso em: 29 set. 2019. 
Segundo esse autor: a “Lei n. 12.965/2014 trata da proteção aos registros, aos dados pessoais e 
comunicações privadas. Assim, o provedor responsável pela guarda de dados pessoais e 
comunicações pode ser obrigado a disponibilizar os registros de conexão e de acesso a aplicações de 
internet para identificação do usuário ou terminal, mediante ordem judicial, conforme dispõe o art. 10, 
§1º. O conteúdo das comunicações privadas somente pode ser disponibilizado mediante ordem judicial 
nas hipóteses legais. Ou seja, são garantidas a inviolabilidade e o sigilo do fluxo das comunicações 
pela internet, bem como a inviolabilidade e sigilo das comunicações privadas armazenadas, excetuada 
a hipótese do afastamento da inviolabilidade por ordem judicial, conforme determina o art. 7º, incs. II e 
III, da referida lei n. 12.965/2014.” 
76FLORÊNCIO, Juliana A. Op. Cit., p. 37. 
77 Segundo Octavio Ianni, “as empresas, corporações e conglomerados internacionais e multinacionais 
tornaram-se transnacionais (...) A reprodução ampliada do capital tomou conta do mundo (...) A 
globalização da economia capitalista, compreendendo a formação de centros decisórios extra e 
supranacionais, debilita ou mesmo anula possibilidades de estratégias nacionais.” Projetos nacionais 
para Ianni, somente são possíveis desde que sigam as novas e poderosas determinações “externas”, 
transnacionais e globais. “A soberania se transforma em uma figura retórica. ... a sociedade nacional 
revela-se uma província da sociedade global.” IANNI, Octavio. A era do globalismo. 4. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1999, p. 88-91. 
78 GALINDO, Cristina. Quando as empresas são mais poderosas que os países. Gigantes da 
tecnologia transformaram o poder corporativo, e dados viraram o recurso mais valioso, não o petróleo. 
El País. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/03/economia/1509714366_037336.html. Acesso em: 29 set. 
2019. 
79 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Op., cit. 

https://jus.com.br/artigos/45397/bloqueio-judicial-do-whatsapp-no-brasil
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/03/economia/1509714366_037336.html
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Nessa perspectiva, vivencia-se paralelamente uma revisão do próprio papel do 

Estado80. Nas palavras de John Mickletwait e Adrian Wooldridge, “o principal desafio 

político da próxima década será consertar o governo”81. Para esses autores, está em 

vias de ocorrer uma Quarta Revolução, que poderá mudar drasticamente o que se 

entende por Estado. Eles relacionam essa mudança à pressão pela escassez de 

recursos, pela competição entre Estados nacionais e pela oportunidade de se 

aprimorar procedimentos. Schwab relaciona à própria dinâmica imposta pela Quarta 

Revolução Industrial, tratada a seguir. 

 

1.3 Quarta Revolução Industrial e Esfera de atuação do Estado 

 

Schwab, ao avaliar o impacto da quarta revolução industrial aos governos, 

medita sobre o uso das tecnologias digitais para “governar melhor”.82 Para ele, as 

tecnologias em rede auxiliaram as administrações públicas a modernizar suas 

estruturas e funções, como o aprimoramento de procedimentos de governança 

eletrônica para promover maior transparência, responsabilização e compromissos 

entre o governo e os seus cidadãos. Portanto, os impactos são amplos e atingem 

diversas nuances da atividade governamental. 

                                                             
80 Pode-se verificar duas órbitas nessa assertiva. A primeira seria sobre a ótica de regulação para 
conflitos provenientes da internet, onde Marcel Leonardi diz: “a) autorregulação, mediante regras e 
princípios estabelecidos pelos próprios participantes do ciberespaço; b) criação de um direito do 
ciberespaço, separado do direito convencional, com apoio em tratados e convenções internacionais; c) 
aplicação dos institutos jurídicos tradicionais, como emprego da analogia para lidar com a internet; d) 
abordagem mista, utilizando o sistema jurídico em conjunto com a própria arquitetura da internet.” 
LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na internet. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 130. E a segunda, 
dentro da perspectiva da Constituição Econômica, e objeto do presente trabalho, consistente na função 
do Estado na economia e os limites de sua atuação em relação à liberdade de iniciativa privada. “Uma 
forma moderna de lidar com a crescente incerteza do ponto de vista regulatório encontra-se no instituto 
da autorregulação regulada. Este procura trabalhar no liame entre duas tradicionais formas de 
regulação, autorregulação e regulação por um terceiro, normalmente o Estado. (...) a autorregulação 
consegue ‘induzir’ o setor privado a contribuir para o cumprimento de tarefas públicas. Essa forma de 
regulação pode lidar melhor com uma sociedade que cada vez mais se locomove, e se distancia, de 
uma sociedade centrada em organizações conseguindo absorver melhor as incertezas e construir 
parâmetros melhores de eficácia na regulação.” MARANHÃO, Juliano; CAMPOS, Ricardo. Exercício 
de autorregulação regulada das redes sociais no Brasil. In: NERY, N. Campos; ABBOUD, George. 
(Orgs.) Fake News e regulação. São Paulo: RT, 2018, p. 5-6. 
81 MICKLETWAIT, John; WOOLDRIDGE, Adrian. A Quarta Revolução: a corrida global para reinventar 

o Estado (trad. Afonso Celso da Cunha Serra). São Paulo: Portfolio-Peguin, 2015, p. 13. 
82 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Op., cit. 
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Especificamente, no que tange às políticas de inovação, que são fortes 

instrumentos de desenvolvimento das nações83, os Estados exercem importante 

papel, conforme registrou Friedrich List e Cris Freeman, ao tratar do Sistema Nacional 

de Inovação (SNI).84 Sendo assim, pode-se dizer que as escolhas das políticas 

públicas demonstrarão a capacidade de um país aproveitar as oportunidades 

tecnológicas da Quarta Revolução.85 E essas escolhas precisam se constituir de um 

papel governamental ativo, através de instrumentos próprios que contribuam com a 

inovação nacional, ao diminuir riscos e incertezas.86 

Dessa forma, diferentemente dos modelos anteriores, em que as decisões 

podiam ser de cima para baixo, mecanicistas e lineares, na Quarta Revolução 

Industrial, ocorre o inverso, com decisões múltiplas e à velocidade exponencial. Sendo 

assim, quando da análise de políticas de inovação bem-sucedidas, constata-se o 

benefício do incremento da relação universidade-governo-empresa, considerando-se 

a presença da interação de uma cadeia complexa de atores enquanto uma medida 

que oferece uma visão sistêmica do processo de inovação.87  

Ademais, essa perspectiva inclui a tendência de que no momento da tomada 

de decisão, a velocidade dos acontecimentos ultrapasse a racionalidade limitada dos 

agentes: “Como poderiam legisladores e reguladores oferecerem apoio aos avanços 

tecnológicos sem sufocar a inovação, preservando o interesse dos consumidores e 

do público em geral?”88  

                                                             
83 GORDON, JOSÉ LUIS. The role of the State in fostering innovation activity: case studies of the USA 
and Germany. Brazil. J. Polit. Econ., São Paulo, v. 39, n. 4, p. 571-590, Dec. 2019 . Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
31572019000400571&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 06 Dec. 2019. Epub Oct 74, 2019.  
http://dx.doi.org/10.1590/0101-31572019-2899. 
84 Veja: LIST, Friedrich. The National System of Political Economy. English Edition, London, 
Longman, 1841. E, FREEMAN, Chris. The National System of Innovation in Historical Perspective. 

Cambridge Journal of Economics, v. 19, n. 1, Feb., 1995, pp. 499-514. 
85 SILVA, Priscilla Nascimento. Inovação no Brasil: contexto, direito, políticas e incentivos. Dissertação 

de Mestrado em Direito Político e Econômico. Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2019. 
86 GORDON, José Luis; CASSIOLATO, José Eduardo. O papel do Estado na política de inovação a 
partir dos seus instrumentos: uma análise do Plano Inova Empresa. Rev. Econ. Contemp., Rio de 
Janeiro, v. 23, n. 3, e192334, 2019. Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-
98482019000300203&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  06  dez.  2019.  Epub Nov 25, 2019.  
http://dx.doi.org/10.1590/198055272334. 
87 ROCHA, F. Does governmental support to innovation have positive effect on R&D investments? 
Evidence from Brazil. Revista Brasileira de Inovação, v. 14, n. especial, p. 37-60, 2015. 
88 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Op. Cit., p. 45. 
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De acordo com Schwab, a resposta é “a governança ágil”, em que governos e 

agências reguladoras em colaboração com as empresas e com a sociedade civil 

conseguem lidar com as transformações globais, regionais e industriais em prol da 

inovação. Em sua opinião, é necessário pensar, considerando a Quarta Revolução 

Industrial, em um sistema normativo e legislativo que possa produzir quadros mais 

resilientes. In verbis: 

Em resumo, em um mundo onde as funções públicas essenciais, a 
comunicação social e as informações pessoais migram para plataformas 
digitais, os governos – em colaboração com a sociedade civil e empresarial – 
precisam criar regras, pesos e contrapesos para manter a justiça, a 
competitividade, a equidade, a propriedade intelectual inclusiva, a segurança 
e a confiabilidade. Há duas abordagens conceituais. Na primeira, tudo o que 
não é explicitamente proibido é permitido. Na segunda, tudo o que não é 
explicitamente permitido é proibido. Os governos devem misturar essas 
abordagens. Devem aprender a colaborar e a adaptar-se, garantindo que o 
ser humano continue a ser o centro de todas as decisões. Esse é o desafio 
dos governos, que nunca foram tão necessários quanto nessa quarta 
revolução industrial: eles devem deixar que as inovações floresçam, 
enquanto minimizam os riscos. Para conseguir isso, os governos deverão 
envolver os cidadãos de forma mais eficaz e realizar experimentos políticos 

que permitam a aprendizagem e a adaptação.89  

 

Tem-se, dessa maneira, a conciliação da inovação com sua perspectiva de 

desenvolvimento nacional, surgindo conforme John Mickletwait e Adrian Wooldridge, 

a oportunidade de melhorar o governo. Porquanto, dado um cenário de crise do 

Estado ocidental, essas novas tecnologias oferecem a chance de melhorar o governo 

radicalmente, modernizando uma instituição que foi sobrecarregada de atribuições.90 

Nessa nova era da Quarta Revolução Industrial, portanto, percebe-se uma 

profícua possibilidade de interação entre governos, empresas e cidadãos, em prol da 

construção de um coletivo em que a narrativa seja a incorporação das múltiplas visões 

da realidade e na aceitação das falhas e erros, aprimorando os sistemas através do 

diálogo e da colaboração.91  

                                                             
89 Idem, p. 45. 
90 MICKLETWAIT, John; WOOLDRIDGE, Adrian. A Quarta Revolução: a corrida global para reinventar 

o Estado. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. São Paulo: Portfolio-Peguin, 2015, p. 25. 
91 Para uma abordagem do papel da educação na construção desse cenário, vide: ROCHA, Marisa 
Perrone Campos. A questão cidadania na sociedade da informação. Ci. Inf., Brasília, v. 29, n. 1, p. 40-
45, jan./abr. 2000. “Garantir cidadania, assegurar os direitos de acesso à informação e à educação 
para os indivíduos, agora e no futuro, implica reduzir os riscos alegados pelos autores analisados, 
oferecendo aos trabalhadores em serviços, se não o conhecimento, pelo menos as técnicas – 
instrumentos que proporcionar-lhes-ão dignidade e sobrevivência, em uma sociedade altamente 
competitiva.” Op. Cit., p. 44. 
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Nesse universo de múltiplos atores, com potencial de influenciar as decisões, 

importante, ainda, observa que os governos têm um papel necessário, e que pode 

potencializar suas funções de forma eficiente através das novas tecnologias,92 

fortalecendo o Sistema Nacional de Inovação e, por conseguinte, a política nacional 

de pesquisa e desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
92 A respeito da proteção de dados, Juliana A. Florêncio assinala que apesar de o Estado tentar regular 
a matéria por meio da norma jurídica, há grande dificuldade de se estruturar um sistema normativo 
informático diante da rápida evolução e modificação das tecnologias. “Não há que se negar que a 
resolução dos conflitos tecnológicos deve ter como ponto de partida o próprio sistema tecnológico e 
não o sistema jurídico, já que este último possui dificuldades em acompanhar aquele no rápido 
compasso de suas evoluções. Todavia, o direito não pode ficar à margem da discussão e nem 
acreditamos que o direito deve ser de uma intervenção mínima do direito na esfera da tecnologia, diante 
da própria dificuldade do sistema jurídico acompanhar sua evolução.” FLORÊNCIO, Juliana A. Op. Cit., 
p. 117.  
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2 REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS E O REINVENTAR DO ESTADO 

 

2.1 O evolver do Estado Nacional dialogando com as Revoluções Industriais 

 

Ao longo da história, o homem tem se preocupado com a escassez dos 

recursos, relacionando suas necessidades com as respectivas limitações de recursos 

disponíveis.93 Então, a relação entre vida em comunidade, sobrevivência, economia, 

direito e Estado foi paulatinamente se constituindo, se desenvolvendo desde a 

antiguidade, quando o ser humano ultrapassa a condição de nômade para sedentário, 

empregando a agricultura e o pastoril como formas de sobrevivência dos grupos. 

Nessa linha, o desenrolar da evolução comunitária do homem partiu para formas mais 

organizadas e complexas de viver, como na Grécia e em Roma, perpassando pela 

Idade Média, depois pela Idade Moderna, para chegar à era pós-industrial ou pós-

modernidade e à corrente sociedade da informação.   

Junto ao modo de sobrevivência ditado pelo aspecto da assunção de bens 

materiais, percebe-se que a liberdade inicialmente gozada pelo homem da antiguidade 

foi paulatinamente cedendo a um contexto de organização social, com a presença de 

regras e a formação do Estado. Para os gregos o Estado era a polis, dado que a Grécia 

se dividia em cidades com governo e recursos próprios, as denominadas Cidades-

Estados. Em Roma, o Estado era a civitas, i.e., o conjunto de cidadãos romanos. Na 

Idade Média, o Estado era uma unidade política e territorial sob a égide de um 

imperador ou rei.94   

Por seu turno, dentro do constitucionalismo moderno, o papel do Estado, como 

bem elucida André Ramos Tavares, passa a ser entendido como uma “contenção do 

poder”, através da consagração de textos escritos, dentro de princípios de publicidade, 

clareza nas normas postas e segurança.95 Assim como um constitucionalismo 

contemporâneo, baseado na fraternidade; e um constitucionalismo globalizado, com 

                                                             
93 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: introdução ao Direito Econômico. 2. Ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2000. 
94 PAULINO, Luan Lincoln Almeida. A relação entre Estado e direito sob os prismas da teoria geral do 
direito e teoria geral do Estado. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 20, n. 4540, 

6 dez. 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/33632>. Acesso em: 18 jun. 2019.  
95 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 16. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 

2018, p. 32-3. Segundo esse autor: “a consagração da primeira Constituição escrita não coincidiu, 
cronologicamente, com o surgimento de ideias, institutos e valores caros ao constitucionalismo.” Op. 
Cit., p. 33. 
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um viés de restrições às liberdades, diante de uma realidade complexa, mutante e 

multifaceta.96  

Miguel Reale, dentro de uma análise culturalista, entende que  

 

o Estado, graças a uma análise fenomenológico-histórica, surge como uma 
entidade tridimensional, consistindo no factum social de uma convivência 
ordenada (substratum social e formas do poder político), segundo um sistema 
de normas (ordenamento jurídico) na medida e em função de um mundo de 
valores (dimensão axiológico-política).97 
 

John Mickletwait e Adrian Wooldridge abordam a ideia de que o Estado 

Ocidental passou por “três grandes revoluções e meia nos tempos modernos”. A 

primeira revolução seria a do século XVII, quando os príncipes europeus construíram 

Estados centralizados, o que acarretou certas vantagens comparativamente ao 

restante do mundo. Por exemplo, em 1640, Thomas Hobbes batizou o Estado como 

Leviatã, considerando-o como solução para brutalidade e brevidade da vida. Nessa 

época, os Estados nacionais se tornaram impérios comerciais e, depois, democracias 

liberais empreendedoras. 98  

As ideias mercantilistas dos séculos XVI e XVII que vigoraram na Europa 

pregavam a prosperidade mediante intervenção na economia, a riqueza de uma nação 

se media pela quantidade de metais preciosos que possuísse, sendo que a exportação 

era entendida como meio de aumento de riqueza. Nessa linha, incentivos eram 

direcionados aos que criassem novas indústrias, pois se buscava autossuficiência do 

Estado.99  

O Estado-nação foi o modelo de Estado que se estabeleceu na passagem do 

feudalismo para o capitalismo, consagrando o domínio do mercantilismo, com suas 

práticas protecionistas. O Estado pré-capitalista que criou as condições materiais e de 

poder necessárias, como monopólio, planificação do direito, nivelamento do direito e 

centralismo, implicou a aglutinação de forças em torno do Estado e da prosperidade 

do capitalismo. A partir das revoluções burguesas, o que se consagrou foi o direito do 

                                                             
96 Para maiores detalhes, vide: TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. Op. Cit., 

p. 36-9. 
97 REALE, Miguel. Direito e Teoria do Estado. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/66181/68791. Acesso em: 29 set. 2019, p. 87. 
98 MICKLETWAIT, John; WOOLDRIDGE, Adrian. A Quarta Revolução: a corrida global para reinventar 

o Estado Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. São Paulo: Portfolio-Peguin, 2015, p. 14. 
99 NÓBREGA, Maílson. Brasil: um novo horizonte. In Direito & Economia: análise econômica do direito 
e das organizações. (Org.: Zylbersztajn, Decio; Sztajn, Rachel). Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.  
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capitalismo. André Ramos Tavares trata como uma relação de inerência entre o 

capitalismo e o direito:  

O direito é inerente ao capitalismo como o conhecemos. Isso quer dizer que 
o direito não é um tópico desprezível e substituível nessa engrenagem 
capitalista. O direito constrói-se em um contexto histórico específico e dele se 
torna refém eterno. O direito apresenta-se, pois, como neutro, dentro de um 
quadro não neutro. Daí o apelo subsequente e permanente ao 
abstracionismo, ao formalismo, à neutralidade e à suposta neutralidade do 
modelo recém-inaugurado, não sem adaptações sempre que novas soluções 
e inovações melhor atendam à finalidade última desse modelo capitalista de 
direito. A estrutura do direito, em suas instituições e limitações universalmente 
aceitas, atua positivamente na manutenção e sucesso do capitalismo.100 

 

A Segunda Revolução do Estado, no entender de John Mickletwait e Adrian 

Wooldridge, ocorreu no fim do século XVIII e durante o século XIX, quando as 

revoluções americanas e francesas acabaram se espalhando por toda a Europa e as 

reformas liberais substituíram o sistema monárquico.101 A livre iniciativa econômica a 

ser protegida pelo Estado se propagou consoante norteado por Adam Smith, pensador 

do liberalismo e principal ideário da burguesia do século XVIII.102 Para André Ramos 

Tavares, “o Estado Liberal possui uma política econômica típica (estática) e utiliza 

(depende de) instrumentos jurídicos próprios para isso (como o contrato privado, 

propriedade privada, liberdade individual).”103 

Conforme Fukuyama, a Revolução Francesa baseou-se originalmente na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Revolução Americana, na 

Declaração de Independência americana. Ambas promoveram uma visão da 

universalidade dos direitos humanos enraizada nas leis naturais. A primeira, apesar 

de não ocasionar uma democracia, trouxe, em 1804, o Código Civil ou Código 

Napoleão e criou um Estado administrativo moderno.104 

                                                             
100 TAVARES, André R. As duas cartas: da terra ao bosque (entre patrimonialismo e coletivismo). R. 
Bras. Est. Const. – RBEC. Belo Horizonte, ano 9, n.33, p. 479-497, set. /dez.2015. p. 482. 
101 Idem, p. 14. 
102 SMITH, Adam. Riqueza das nações. São Paulo: Nova Cultural, 1996. 
103 TAVARES, André R. As duas cartas: da terra ao bosque (entre patrimonialismo e coletivismo). Op. 
Cit., p. 482. 
104 FUKUYAMA, Francis. Ordem política e decadência política: da Revolução Industrial à 
globalização da democracia. Tradução de Miguel da Mata. Lisboa: D. Quixote, 2015, p. 28. Para este 
autor, “a Revolução Americana institucionalizou a democracia e o princípio da igualdade política. A 
Revolução Francesa lançou as bases de um moderno Estado impessoal, à semelhança do que a 
dinastia Qin tinha feito na China. Ambas reforçaram e expandiram o primado do Direito nas suas duas 
versões irmãs, o direito comum e o código civil.” Op. Cit., p. 32. 
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Nota-se que esse período de Revolução do Estado105 foi contemporâneo à 

Primeira e à Segunda Revoluções industriais.106 Hobsbawn assinala esse período 

como um dos mais radicais em termos de transformação da vida humana, sendo que 

a Grã-Bretanha ascendeu a posição de influência e poder mundial.107 Contudo, esse 

cenário de concentração foi-se modificando. Professor Celso Furtado inicia sua 

análise apontando que, na metade do século XIX, as transformações ocorreram em 

dois eixos: (i) intensificação da acumulação do capital nos processos produtivos e (ii) 

o aumento do comércio internacional. A Inglaterra inicialmente canalizou o fluxo de 

recursos, conforme visto alhures, contudo, a segunda fase de evolução do capitalismo 

industrial seria marcada pelas alianças de classes108 em torno de um ‘projeto nacional’.  

Para Furtado, ao comparar as duas fases referidas do desenvolvimento do 

capitalismo industrial, Primeira e Segunda Revoluções, vê-se que durante a primeira, 

o comércio internacional conheceu um crescimento relativo maior, destaca-se o 

período de mais rápida expansão do comércio internacional, compreendido entre 1840 

e 1870. A segunda fase começa a se definir no decênio dos anos 1970 até o fim do 

século XIX e, segundo Furtado, o valor do comércio internacional de produtos 

manufaturados ainda cresceria com maior rapidez do que o conjunto da produção 

industrial dos países que dele participavam. A mudança de tendência já se vinha 

assinalando e, durante a primeira metade do século XX, o desenvolvimento industrial 

fez-se apoiado nos respectivos mercados internos.109  

Celso Furtado relata que a instabilidade intrínseca nas economias capitalistas 

ocasiona flutuações cíclicas no nível da atividade econômica geral e do emprego em 

particular. Cita, assim, a terapêutica do protecionismo:  

 

A terapêutica keynesiana viria reforçar as tendências estruturais da segunda 
fase do desenvolvimento do capitalismo industrial: os centros internos de 
decisão e coordenação teriam suas atividades ampliadas, e novos 

                                                             
105 Consoante datado por John Mickletwait e Adrian Wooldridge. Op. Cit. 
106 Por exemplo, o carvão teve papel considerável como fonte primária para geração de energia durante 
a Primeira Revolução Industrial. Posteriormente, com o advento do motor a combustão interna, o 
petróleo desponta como fonte de energia primária que iria dominar os séculos vindouros. COSTA, 
Hirdan K. M. Royalties, justiça e sustentabilidade. Rio de Janeiro, Synergia, 2018. 
107 HOBSBAWM, Eric J. Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Forense-Universitária, 1979, cap. 8, Padrão de vida, 1850-1914, pp. 143-159. 
108 Segundo Furtado, essa aliança foi formada pela burguesia industrial, comercial e financeira, 
proprietários rurais, burocracia estatal e, ocasionalmente, segmentos da classe trabalhadora. O 
capitalismo pós-nacional. In: Economia do Desenvolvimento, Rio: Contraponto, 2008, p.114. 
109 FURTADO, Celso. Op. Cit., p. 172. 
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instrumentos de políticas seriam postos à disposição dos governos 
nacionais.110 

 

Na modernidade, dessa forma, experimenta-se o crescimento inicial do Estado 

através da presença de um poder forte e unificado, denominado absolutismo, sua 

respectiva reviravolta com a criação de uma concepção burguesa e liberal, em que a 

ideia de Estado era ligada à mera segurança interna, sem intervenção nas relações 

econômicas. Todavia, não tardou para que a visão puramente liberal ocasionasse uma 

série de crises, como a econômica de 1929, que abriu espaço para o aparecimento de 

Estados intervencionistas, autoritários e totalitários, exemplo destes, tem-se o Estado 

nazista alemão, o Estado fascista italiano e a União Soviética stalinista. Durante a 

segunda metade do século XIX, o liberalismo começou a questionar suas raízes no 

Estado mínimo. Perguntava-se o sentido da liberdade e para que servia se 

trabalhadores não tinham acesso à educação e à saúde, sem falar do direito ao 

voto.111 

Há de se destacar, diante dos dilemas vivenciados pelos trabalhadores no 

contexto da Revolução Industrial do século XIX, Karl Marx e Engels112 influenciam os 

ideários econômicos e, consequentemente, serviram de caminhos para a inflexão 

construída no limiar do século XX, especialmente após os conflitos bélicos e as crises 

econômicas das primeiras décadas que abalaram os primados liberais. A grande crise 

dos anos 1929 coroou o primado das teorias intervencionistas como a defendida por 

John Maynard Keynes, que, através de conceitos inovadores sobre a macroeconomia, 

propunha o uso de políticas econômicas, fiscais e monetárias para combater crises e 

estimular a economia, ou seja, por meio da atuação anticíclica do Estado como 

promotor do desenvolvimento.113   

Considerando esse contexto histórico, a concepção de Estado em meados do 

século XX migrou para modelos com viés social, com a adoção da intervenção na 

economia quando necessário, todavia com resguardo da liberdade individual.114 John 

                                                             
110 FURTADO, Celso. Op. Cit., p. 173. 
111 Segundo esses autores, John Stuart Mill e seus seguidores iniciaram esses questionamentos. Eles 
também abordam a competição entre Estados, na medida em que no século XIX, a Prússia, 
transformada Bismarck, elevava-se a uma grande potência. Op. Cit., p. 15. 
112 MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. Lisboa: Edições Avante,1975.  
113 KEYNES, John Maynard. General Theory of Employment, Interest and Money. New York: St. 

Martin's Press; 1936.  
114 MICKLETWAIT, John; WOOLDRIDGE, Adrian. A Quarta Revolução: a corrida global para 
reinventar o Estado. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. São Paulo: Portfolio-Peguin, 2015, p. 
15. 
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Mickletwait e Adrian Wooldridge citam que nesse instante, parte do contrato social 

com o Estado passou a incluir a melhoria das condições de vida de todos os cidadãos, 

o que pavimentou o caminho para o comunismo e para a Terceira grande revolução, 

qual seja a invenção do moderno estado de bem-estar social. Na Europa ocidental e 

nos Estados Unidos, esse tipo de Estado prevaleceu desde a Segunda Guerra 

Mundial, com exceção da década de 1980, quando do movimento de privatização.115 

O Estado passa a conciliar os interesses de todos com o intuito de atingir o bem 

comum.116  

John Mickletwait e Adrian Wooldridge apontam que:  

O Estado Ocidental agora padece de outro mal: o inchaço. As estatísticas 
mostram parte do problema. Nos Estados Unidos, os gastos públicos 
aumentaram de 7,5% do PIB, em 1913, para 19,7% , em 1937, para 27%, em 
1960, e para 49%, em 2011. No Reino Unido, subiram de 13%, em 1913, para 
49%, em 2011. Em treze países ricos a proporção média dos gastos cresceu 
de 10% para 49%. Esses números, porém, não refletem totalmente a 
amaneira como o governo se tornou parte de nossas vidas. O leviatã 
americano reivindica o direito de monitorar seus e-mails e de dizer a você o 
quanto é preciso estudar para se tornar cabeleireiro na Florida (2 anos). 
Também obriga os hospitais americanos a identificar doenças por códigos. 
Ao todo, são 140 mil códigos, um deles trata de lesões provocadas por 
tartaruga. O governo costumava ser um parceiro ocasional, a outra parte no 
contrato social, imaginado por Hobbes, o vigia noturno a nos observar em 
silêncio na teoria formulada por Mill. Hoje está mais para uma babá 
onipresente. (...) Na década de 1990, tanto a esquerda quanto a direita 
achavam que a globalização restringiria o Estado: Bill Clinton profetizou que 
a era dos grandes governos chegara ao fim. Na verdade, o leviatã tinha 
apenas parado para respirar. Pouco tempo depois, o estado retomaria seu 
crescimento. George W. Bush aumentou o tamanho do governo americano 
mais do que qualquer outro presidente desde Lyndon Johnson e a 
globalização intensificou o anseio de muitos por uma rede de segurança. 
Mesmo considerando seus retrocessos recentes, o Estado Ocidental 
Moderno é mais poderoso que qualquer outro na história e muito mais 
robusto, de longe, que qualquer empresa privada. Walmart talvez disponha 
da mais eficiente cadeia de fornecimento do mundo, mas não tem respaldo 
legal para tributar e aprisionar cidadãos – nem para interceptar suas 
conversas telefônicas. O Estado moderno é capaz de matar pessoas do outro 
lado do mundo ao toque de um botão – e de assistir a cena em tempo real.117 

                                                             
115 “Nos últimos 500 anos, a Europa e os Estados Unidos foram fontes de novas ideias sobre como o 
Estado deveria funcionar. Nem todas elas foram eficazes; mas mesmo quando consideramos suas 
degenerações mais grosseiras, como o fascismo e comunismo, notamos que o Ocidente persistiu no 
esforço, pelo menos em teoria, de construir o futuro. O resto do mundo se limitava a seguir o que o 
Ocidente criava. Os chineses e os russos seguiram o marxismo, a Índia, ao tornar-se independente, 
em 1947, adotou o fabianismo, movimento político social britânico, embora tenha incendiado o 
imperialismo britânico. Apesar de sua relação de amor e ódio com os gringos do norte, a América Latina 
viu sua economia decolar em duas décadas, quando a maioria dos países da região adotou o 
“Consenso de Washington”.” MICKLETWAIT, John; WOOLDRIDGE, Adrian. Op. Cit., p. 15-6. 
116 EVANGELISTA, Eduardo Rodrigues. Supremacia do interesse público sobre o particular: uma 

ideia à luz da Teoria Geral do Estado. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 17, n. 
3311, 25 jul. 2012. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/22289>. Acesso em: 29 set. 2019, p. 23.  
117 MICKLETWAIT, John; WOOLDRIDGE, Adrian. A Quarta Revolução: a corrida global para 

reinventar o Estado. Op. Cit., p. 17-8. 
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Nesse sentido, merece igualmente menção à primeira Constituição Econômica, 

a Constituição do México de 1917; e, em seguida, a Constituição de Weimar de 1919, 

com elementos em comum e precisão de uma ordem econômica, regulação e 

proteção do emprego, disposições da responsabilidade do empregador por acidentes 

de trabalho, previsões específicas sobre programação de Reforma Agrária, 

influenciada por Max Weber, defensor da regulação da atividade econômica para 

coibir a exploração cruel das pessoas.118  

 Constatamos, assim, que as primeiras diretrizes constitucionalizadas relativas 

às atividades econômicas foram circunscritas à criação de ordem econômica, do 

planejamento econômico e de regulação econômica com vistas a proteger o 

empregado na relação de trabalho e da reforma agrária.  

No decorrer do Estado Social, orientou-se a intervenção de inúmeras formas, 

tais como a instrumentalização das políticas econômicas, mecanismos que objetivam 

a proteção do mercado nacional e o próprio desenvolvimento nos diversos níveis, seja 

nacional, regional e local.119 O aparato instrumental a ser utilizado engloba leis, 

decretos, planos econômicos, algumas modalidades tributárias, incentivos diversos, 

punições, certificações, autorizações, barreiras sanitárias, dentre outros.120  

Entretanto, muitas foram as críticas direcionadas à intervenção do Estado na 

Economia. O contexto da ordem internacional alterou-se a partir dos anos de 1940, e 

o Acordo de Bretton Woods passou a ditar as regras do sistema monetário mundial, a 

partir do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI) e ditou os rumos 

das políticas de muitos Estados Soberanos, conforme ideário exemplificado por Milton 

Friedman, Prêmio Nobel de economia, que pregava o liberalismo puro com liberdade 

de mercado sem qualquer interferência como condição de desenvolvimento 

econômico e como melhor política econômica a ser seguida. Nesse mesmo período, 

a Terceira Revolução Industrial estava em voga. 

John Mickletwait e Adrian Wooldridge denominam a década de 1980 como de 

meia revolução do estado, porquanto foi o momento em que Margaret Thatcher e 

                                                             
118 WEBER, Max. Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva. Fondo de Cultura 

Económica, 1964.  
119 TAVARES, André Ramos. Acesso especial à infraestrutura rodoviária e práticas administrativas 
inconstitucionais. Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura. Vol. 1, ano 1, p. 39-67. São 

Paulo: Ed. RT, arb-jun. 2017, p. 40.  
120 MICKLETWAIT, John; WOOLDRIDGE, Adrian. A Quarta Revolução: a corrida global para 

reinventar o Estado. Op. Cit., p. 40.  
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Ronald Regan, seguindo os liberais clássicos, Milton Friedman, contiveram a 

expansão do Estado e privatizaram centros de comando da economia.121  

Ademais, há de se ressaltar que a partir da queda do muro de Berlim (novembro 

de 1989) e do fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (dezembro de 1991), 

conforme Celso Antônio Bandeira de Mello salienta:  

a dualidade política, militar, econômica e ideológica que opunha dois blocos, 
o socialista e o capitalista, se desvaneceu. A partir de então uma única voz, 
um único poder, uma única ideologia, uma única propaganda, se impôs 
globalmente ao mundo: a da força remanescente, o capitalismo, sobrepôs-se 
centrado nos países desenvolvidos que dirigiam e controlavam os interesses 
dessa ordem, notadamente os Estados Unidos da América do Norte e os 
porta-vozes de seu pensamento e conveniências político-econômicas, isto é, 
o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. A expressão concreta 
assumida por este pensamento unilateral é a que se conteve no bojo de um 
movimento propagandístico de grande porte e universalmente disseminado, 
chamado ‘globalização’. Este notável empreendimento de marketing, que 
mobilizou todas as energias de difusão disponíveis tanto pelos governos 
cêntricos, quanto pelas agências internacionais, como pelas organizações 
capitalistas em geral, se estruturou ao derredor de umas tantas teses e se 
direcionou a alcançar certos objetivos.122  

 

Giovanni Clark, Samuel Pontes e Leonardo Correa (2013, p. 159) pontuam 

que “entre 1990 e 2008, o movimento neoliberal de regulação havia promovido 

radicais reformas no ordenamento jurídico-econômico com o objetivo de aniquilar as 

políticas de bem-estar social.” 

Hodiernamente, a humanidade presencia acontecimentos na conjuntura da 

Quarta Revolução Industrial que suscitam indagações e reflexões acerca de 

paradigmas outrora incontestáveis, significando uma nova percepção a respeito dos 

âmbitos sociais, econômicos, políticos e culturais. Há de se ressaltar que em nenhum 

momento histórico se assistiu a interações dinâmicas entre inúmeros atores tão 

elevadas como atualmente, haja vista a expansão das redes de telemática e de 

informática, deixando ainda mais latente a sensação de proximidade, de 

transformação e de troca de informações entre pontos extremos e equidistantes do 

planeta123.   

                                                             
121 MICKLETWAIT, John; WOOLDRIDGE, Adrian. A Quarta Revolução: a corrida global para 

reinventar o Estado. Op. cit., p. 40. 
122 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 33. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2016, p. 1103-4.  
123 “O início dos debates em torno da privacidade é contemporâneo ao advento das mídias trazidas 
pela Revolução Industrial, quais sejam, a impressão em massa dos jornais, a fotografia e o aumento 
do fluxo publicitário. Em seguida, viriam ainda, o cinema, o fonograma, a televisão e o computador. 
Mais recentemente, a sociedade é desafiada pelo uso massivo dos algoritmos e das técnicas de 
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André Ramos Tavares posiciona-se ao entender a inovação tecnológica como 

a matriz de uma nova ordem internacional, em que as economias centrais se destacam 

em busca cotidianamente de maior controle tecnológico em detrimento das economias 

ainda em desenvolvimento, retardatárias nesse processo. 124 

Ao se enfocar a atuação empresarial nesta nova conjuntura, percebe-se a 

alteração do modelo fordista de produção, predominando a especialização flexível, 

com a presença constante do conhecimento científico e tecnológico como fator de 

crescimento dos lucros e como diferenciador no meio empresarial em que a 

competição é crescente.125  

Eis que, além do debate que cerca essa realidade, há de ser propugnar um 

questionar sobre o Estado diante da era da informação e no âmbito econômico, sua 

intervenção e atuação perante o efêmero e as constantes mudanças e fluidez.  

Consoante Francisco Rocha e Gina Pompeu, há “mais do que discutir sobre o 

tamanho do Estado, urge que se foque sobre a qualidade dos governos e das demais 

instituições políticas”126, inclusive da sua autocapacidade de se moldar aos novos 

tempos. 

 

2.2 O Direito Econômico e o papel do Estado  

 

Considerando o enfoque do item pretérito, essa seção alude à construção 

jurídica da política econômica do Estado, particularmente, o brasileiro, tendo como 

                                                             
machine learning, que resultam em tomadas de decisão automatizadas.” FLORÊNCIO, Juliana A. Op. 
Cit., p. 124. 

Ainda, posteriormente à definição do “direito de ser deixado em paz”, do século XX, surgiram outros 
conceitos para lidar com a questão da privacidade. “Na sociedade de dados, na qual nossas 
informações tornaram-se inafastáveis, até mesmo porque a coleta e o tratamento desses dados 
poderão levar a uma discriminação ou a um estigma social.” FLORÊNCIO, Juliana A. Op. Cit., p. 129. 
De fato, hodiernamente, vive-se contradição, almeja-se privacidade e, ao mesmo tempo, se pretende 
a exposição: “a vida do espetáculo público coloca diante de nós novas indagações, que vão desde a 
necessidade de tanta exposição, com de que forma o direito pode proteger direitos fundamentais dos 
indivíduos na atualidade.” Juliana A. Op. Cit., p. 138. 
124 TAVARES, André Ramos. APPs e plataformas on-line na intermediação econômica no Brasil. In 
Rev. de Dir. Constit. e Econ. Unialfa. N. 1, vol. 1, 2019, p. 22. 
125 O fenômeno denominado de globalização intensificado por meio da transnacionalização de 
mercados se tornou, neste ínterim, o alvo de debates e estudos públicos, entre comunidades científicas 
de todo o mundo, fazendo parte da pauta constante de pesquisas para compreender e justificar as 
atuais mudanças nos campos de produção, políticas, culturais, sociais, fiscais etc. 
126 ROCHA, Francisco Esdras Moreira; POMPEU, Gina Vidal Marcílio. A necessidade de reconstrução 
do Estado no início do século XXI na visão de Francis Fukuyama. Direitos Fundamentais & Justiça, 

Belo Horizonte, ano 10, n. 34, p. 249-267, jan./jun. 2016, p. 267. 
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premissa seu papel constitucional. Nessa linha, há de se mencionar lição de Fábio 

Konder Comparato, ao dizer que o Direito se deixa penetrar de conteúdo econômico, 

ao mesmo tempo em que a Economia se torna mais administrativa ou regulamentada. 

Assim, o Direito econômico “nasce com a Primeira Guerra Mundial, que representa de 

fato o fim do século XIX e o superamento de certa concepção clássica da guerra e da 

economia.”127  

Após a crise 1929, conforme explicado, a construção teórica de Keynes passou 

a exigir uma atuação do Estado na economia e, nessa linha, Fábio Konder Comparato 

verifica uma intensificação do fenômeno jurídico na atividade econômica em geral: 

O impulso econômico estatal, que iria receber desde logo a competente 
justificação teórica na obra de Lord Keynes, manifestou-se por uma autêntica 
proliferação de textos jurídicos de todos os graus, extravagando da condição 
clássica e acarretando sérias distorções à dogmática tradicional. Em matéria 
de moeda, de crédito, de relações de trabalho, de produção agrícola, 
concessões administrativas, de comércio exterior, de criação e 
funcionamento de bancos e companhias de seguro, e tantos outros domínios, 
o ordenamento jurídico tornou-se em pouco tempo prenhe de disposições de 
ordem pública, não raro sancionadas penalmente, de caráter particularista e 
muita vez contraditório. Ao mesmo tempo, novas técnicas jurídicas de 
economia mista obtinha foros de cidades, notadamente no campo do direito 
contratual.128 

 

Nesse evolver, na Europa criam-se campos de estudo específico para tratar do 

fenômeno de amplificação da atuação do estado na economia, Washington Peluso 

Albino de Souza129 cita, por exemplo, Instituto de Direito Econômico alemão montado 

por Hedemann, assim como as doutrinas italiana e francesa, que trouxeram essa 

concepção.  

André Ramos Tavares explica que  

 

o grau de desenvolvimento econômico de um país é responsabilidade 
atribuída, em parte, ao Estado e às suas políticas públicas. Sendo o Estado 
configurado pela Constituição, tanto em sua estrutura como em suas 

                                                             
127 COMPARATO, Fábio Konder. O Indispensável Direito Econômico. In Ensaios e Pareceres de 
Direito Empresarial, Rio de Janeiro, Forense, 1978, pp. 453-472, p. 455-8. “Alguns autores viram 
apenas a formação de um direito bélico, de natureza excepcional e transitória, outros usaram afirmar o 
nascimento de uma nova forma de expressão jurídica, um ramo novo do Direito que, transcendendo o 
fenômeno especificamente militar que lhe dera origem, estava fadado a durar e a se impor na vida 
social: tratar-se-ia de um direito da economia ou direito econômico, corolário indispensável da 
constituição do Estado pós-liberal” 
128 COMPARATO, Fábio Konder. Op. Cit., p. 457. 
129 SOUZA, Washington Peluso Albino de. A importância do Direito Econômico na atualidade. FBDE. 
Disponível em: https://direitoepoliticaeconomica.files.wordpress.com/2012/03/a-importc3a2ncia-do-
dto-econc3b4mico-na-atualidade.pdf. Acesso em: 11 out. 2019. 

https://direitoepoliticaeconomica.files.wordpress.com/2012/03/a-importc3a2ncia-do-dto-econc3b4mico-na-atualidade.pdf
https://direitoepoliticaeconomica.files.wordpress.com/2012/03/a-importc3a2ncia-do-dto-econc3b4mico-na-atualidade.pdf
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finalidades, passou-se a falar em Direito constitucional econômico desde que 
o aspecto econômico se tornou preocupação constante nas constituições.130 
 

Fábio Konder Comparato relaciona o Direito econômico a uma noção de 

“economia dirigida”, assim como de reenquadramento dos institutos públicos ou 

privados de conteúdo econômico, tais como as empresas públicas. A necessidade de 

interação entre Estado, economia e direito, portanto, foi se formatando desde a 

primeira noção de uma economia política quando do avento do Estado liberal. Dessa 

forma, a função do Estado, nesse viés, é assegurar a existência de condições gerais 

de manutenção do equilíbrio natural na produção e na circulação de riqueza e de atuar 

como um redutor de crises.131  

No modelo keynesiano, a responsabilidade do Estado na vida econômica deixa 

de ser a exceção para se transformar em princípio. Já as intervenções do Estado 

liberal são as mais simples possíveis, restringindo-se a situações específicas, como a 

concessão ou não de crédito no mercado, por meio da variação da taxa de redesconto 

praticada pelos Bancos centrais.132  

Por seu turno, a atuação do Poder Público é direcionada a atingir as próprias 

estruturas do sistema econômico, para fins do aprimoramento e transformação. O 

papel do Direito Econômico, nessa linha, seria traduzir normativamente os 

instrumentos da política econômica do Estado.133 

Ao se trazer essas reflexões para o modelo brasileiro, Furtado discorre sobre o 

desafio que se coloca à geração da década de 1990, que seria: “O de reformar as 

estruturas anacrônicas que pesam sobre a sociedade e comprometem sua 

estabilidade e o de resistir às forças que operam no sentido de desarticulação do 

nosso sistema econômico, ameaçando a unidade nacional.”134  

                                                             
130 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. Editora Método. Edição do Kindle, 

sp. 
131 Segundo o autor, o próprio termo “intervenção na vida econômica” apresenta a noção “de uma 
harmonia natural das coisas no plano econômico, que deve ser respeitada e garantida”. COMPARATO, 
Fábio Konder. Op. Cit., p. 463. 
132 Sobre uma avaliação mais aprofundada do tema, consulte: TAVARES, André Ramos. Direito 
Constitucional Econômico. Op. Cit. 
133 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: Uma Leitura a partir da 

Constituição de 1988, São Paulo, Malheiros, 2005. 
134 Observando a lógica da ordem econômica internacional comparativamente à taxa de crescimento 
brasileira, Furtado já reconhece que “o processo de formação de um sistema econômico já não se 
inscreve naturalmente em nosso destino nacional”. FURTADO, Celso. Brasil: A construção 

interrompida. 2.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 12. 
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Para Gilberto Bercovici, a tarefa do Estado brasileiro é a superação da condição 

periférica, o que, em sua opinião, demanda a reestruturação e o fortalecimento do 

Estado, “sob a perspectiva democrática e emancipatória, e não desmontar o aparato 

estatal, como vem ocorrendo no Brasil desde 1994”.135  

Nessa linha, o Direito econômico serviria através de seu acervo de 

instrumentos para a superação do estágio econômico nacional periférico, assim como 

para organização e transformação da economia ao realizar sua vinculação com 

objetivos sociais e coletivos.136  

Nessa toada, Gilberto Bercovici apresenta mais um dilema da atualidade:  

 

A prevalência das instituições democráticas sobre o mercado e a 
independência política do Estado em relação ao poder econômico privado, ou 
seja, a necessidade de o Estado ser dotado de uma sólida base de poder 
econômico próprio.137  

 

Nesse contexto, o Estado precisa estar suficientemente forte para resistir aos 

interesses do poder econômico privado.  

Dado esse cenário, em termos de análise da qualidade da democracia, 

Matheus Passos Silva registra que a América Latina apresentou, na década de 1990, 

uma transformação de tentativa de adoção de estado de bem-estar social que nem 

bem se consolidou e já foi sendo substituído pelo estado neoliberal, “com todas as 

consequências deste processo, no que tange à situação social e à democracia.”138 

Não obstante essa análise centrar-se na década de 1990, no limiar do século XXI, ao 

se observar o Estado brasileiro, os resultados foram sendo refletidos e, apesar de 

breve surgimento de governos de viés de bem-estar social, a tendência hodierna é 

                                                             
135 BERCOVICI, Gilberto. O ainda indispensável direito econômico. In BENEVIDES, Maria Victoria 
de Mesquita, BERCOVICI, Gilberto, MELO, Claudineu de. Direitos humanos, democracia e república: 
homenagem a Fabio Konder Comparato. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 517. 
136 Bercovici fala de uma série de instrumentos: “O desafio da reestruturação do Estado no Brasil 
envolve, assim, uma reflexão sobre os instrumentos jurídicos, fiscais, financeiros e administrativos 
necessários ou à disposição do Estado para a retomada do projeto nacional de superação do 
subdesenvolvimento.(...) Ao mesmo tempo em que oferece instrumentos para a organização do 
processo econômico capitalista de mercado, o direito econômico pode ser utilizado pelo Estado como 
um instrumento de influência, manipulação e transformação da economia, vinculado a objetivos sociais 
ou coletivos, incorporando, assim, os conflitos entre a política e a economia.” BERCOVICI, Gilberto. 
Op. Cit., p. 518. 
137 Idem, p. 519. 
138 SILVA, Matheus Passos. Origens dos modelos de estado de bem-estar social e de estado neoliberal. 
Revista do Curso de Direito da Faculdade Projeção, v. 3, p. 11-22, 2008, p.20 



49 
 

 
 

liberal. Ocorre que, há de se verificar as consequências do liberalismo em sede da 

Quarta Revolução Industrial139. 

Segundo Baldwin, vive-se uma era de transição e, com isso, qual o papel do 

Estado? Para ele, os governos precisam ser atuantes nesse processo; às vezes, 

inclusive, criar leis que desaceleram a tecnologia para evitar que na transição as 

pessoas fiquem sem emprego e desamparadas. Seria importante a existência das leis 

que protegem o trabalhador, por exemplo, seria preciso criar um código de conduta 

para garantir que quem está atrás do computador são maiores de 18 anos e trabalham 

em condições adequadas.  

Contudo, esse ponto de vista de Baldwin não é unânime. Para muitos, o 

liberalismo deve ditar os rumos da nova era. John Mickletwait e Adrian Wooldridge 

apregoam uma Quarta Revolução do Estado, para que esse se reinvente. Não 

obstante esses posicionamentos, urgente é examinar o caso brasileiro, a partir de sua 

Constituição.  

Meditar sobre o posicionamento de André Ramos Tavares, quando apregoa 

que, “na realidade nacional, o almejado desenvolvimento socioeconômico (um valor 

constitucional e, acima de tudo, padrão civilizatório de nossa sociedade) está ligado 

de forma visceral ao domínio do elemento tecnológico e, mais do que isso, à inovação 

tecnológica em sentido mais estrito.”140 Assim, como o Estado brasileiro tem se 

comprometido com a revolução tecnológica e a partir de qual modelo de 

desenvolvimento? 

 

2.3 Desenvolvimento econômico e a atuação do Estado brasileiro: uma leitura 

do desenvolvimento sustentável 

  

Nas décadas de 1950 e 1960, surgiram as análises da Comissão Econômica 

para a América Latina e Caribe (Cepal), tratando, dentre vários temas, da deterioração 

dos termos de troca na América Latina (AL), em razão de sua histórica posição de 

região exportadora de matéria-prima, justificando, assim, medidas governamentais no 

                                                             
139 Para breve análise dos dados econômicos dos governos FHC, Lula e Dilma, confira: ESTADÃO. 
Dados econômicos da era Dilma. https://economia.estadao.com.br/blogs/economia-a-vista/dados-
economicos-da-era-dilma-de-chorar/. Acesso em: 03 ago. 2019. 
140 TAVARES, André Ramos. APPs e plataformas on-line na intermediação econômica no Brasil. In 
Rev. de Dir. Constit. e Econ. Unialfa. N. 1, vol. 1, 2019, p. 15. 

https://economia.estadao.com.br/blogs/economia-a-vista/dados-economicos-da-era-dilma-de-chorar/
https://economia.estadao.com.br/blogs/economia-a-vista/dados-economicos-da-era-dilma-de-chorar/
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sentido de adoção de programas de substituição de importações.141 Com destaque, 

Furtado lembra que “a exportação de recursos não renováveis – minerais preciosos 

ou industriais – constitui um traço da vida econômica do País desde a época 

colonial.”142 

A visão da Cepal nesse período143, fortemente construída pelo teórico Raul 

Prebisch, conhecido por sua abordagem histórico-estruturalista e política de comércio 

internacional dentro de uma ótica conceitual de “centro” e “periferia”, tentou explicar 

como uma economia pautada na exportação de matérias-primas (predominante de 

recursos naturais) se desvalorizou em relação a uma economia industrial e 

tecnológica no cenário do comércio internacional.  

Nessa época, os estudos da Cepal identificaram e analisaram dados 

econômicos de diversos países da América Latina, comparando-os com indicadores 

do comércio internacional, direcionando suas sugestões para a revisão de 

instrumentos de política macroeconômicas (controle de taxas de importação e 

manipulação da taxa de câmbio). O intuito era o de possibilitar uma menor 

dependência desses países aos preços internacionais das matérias-primas e de levar 

a região ao desenvolvimento autossustentável e duradouro, provocando, portanto, a 

progressiva substituição de importações por uma industrialização nascente, por meio 

da intervenção do Estado no domínio econômico. 

A contestação histórica, portanto, era centrada no ponto de que a dotação de 

recursos naturais não necessariamente tornava o país competitivo diante do cenário 

de comércio mundial, em virtude da oscilação de preços das commodities e da 

deterioração dos termos de comércio. Para alguns autores, essa visão da escola 

                                                             
141 Segundo Maria da Conceição Tavares, “o cerne da problemática do crescimento ‘para fora’, típico 
de nossas economias, está evidentemente vinculado ao quadro de divisão internacional do trabalho 
que foi imposto pelo próprio processo de desenvolvimento das economias líderes e do qual decorria, 
para os países da periferia, uma divisão do trabalho social totalmente distinta do centro (...). Na 
combinação de um esquema dual de divisão de trabalho com uma acentuada desigualdade na 
distribuição pessoal de Renda residia, pois, a base da tremenda disparidade entre a estrutura da 
produção e a composição da demanda interna, cujo ajuste se dava por intermédio do mecanismo de 
comércio exterior. Esta é, em última análise, a característica mais relevante do modelo primário-
exportador, para compreensão da mudança subsequente à crise.” TAVARES, Maria da Conceição. Da 
Substituição de Importações ao Capitalismo Financeiro. São Paulo: Zahar, 1979, p. 31-2. 
142 FURTADO, Celso. O Brasil pós-“milagre”. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1981, p. 22. 
143 Para uma melhor compreensão das ideias da Cepal, confira BIELSCHOWSKY, Ricardo. Evolución 

de las ideas de la Cepal - Cincuenta años, reflexiones sobre América Latina y el Caribe. Outubro de 

1998, Revista da CEPAL s/n (número extraordinário), p. 21-45. Disponível em: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/37962-revista-la-cepal-nro-extraordinario-cepal-cincuenta-

anos. Acesso em: 03 out. 2019. 
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histórico-estruturalista teria influenciado o crescimento industrial dos países 

conhecidos como tigres asiáticos144. 

Ao abordar as disparidades no processo de acumulação, na relação centro-

periferia, Furtado diz: 

O atraso relativo no processo de acumulação (e de assimilação do progresso 
técnico nos processos produtivos) decorreu de que esse poder de compra 
adicional foi essencialmente utilizado para financiar a difusão do fluxo de 
inovação dos bens de consumo. A apropriação, por grupos locais, do 
excedente a que dava origem a inserção no sistema de divisão internacional 
do trabalho abria, evidentemente, uma opção, que não existiu para os países 
submetidos a tutela colonial e aqueles em que prevaleceu uma economia de 
enclave.145 

 

Nessa linha, Furtado desenvolve a ideia de que a industrialização periférica 

reforça a integração da divisão internacional do trabalho, sendo a substituição de 

importações uma das soluções dos países periféricos para lidar com a disparidade do 

comércio internacional, enquanto elemento prejudicial para o desenvolvimento desses 

países.146  

Considerando a apropriação do excedente na periferia, Furtado fundamenta 

que “a intensidade da acumulação no capitalismo central acompanha a elevação da 

produtividade média, do nível médio de renda e de capacidade média da poupança. 

No capitalismo periférico, em razão da descontinuidade referida, a industrialização só 

pode prosseguir se houver um forte influxo de recursos externos e ou maior 

concentração de renda.”147  

De fato, nos anos 1960-1970, constatou-se que o tratamento dado ao 

desenvolvimento como simplesmente elevação de renda per capita (equivalente à 

produção interna per capita, ou PIB per capita) foi calamitoso dada a realidade do 

subdesenvolvimento.148  

                                                             
144 De fato, conforme explica Sach e Warner, durante o período de 1967 a 1997, enquanto o Leste 
Asiático cresceu rapidamente, a América Latina perdurou com crescimento mínimo. Uma das maiores 
diferentes entre as regiões se concentra na natureza de suas relações comerciais com o mundo. A 
América Latina continua, historicamente, sendo uma região fornecedora de commodities ou produtos 
manufaturados baseados nessas matérias-primas, já os países do Leste Asiático basearam o 
crescimento de suas exportações em trabalho, capital e tecnologia intensivos. In SACHS, Jeffrey D., 
WARNER, Andrew M. The big push, natural resource booms and growth. Journal of Development 
Economics, vol. 59 (1999), p.43-79, p. 61-62. 
145 FURTADO, C. O capitalismo pós-nacional. In: Economia do Desenvolvimento, Rio: Contraponto, 

2008, p. 198. 
146 Idem, p. 199. 
147 Idem, p. 202. 
148 VEIGA, José Eli. Para entender o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Editora 34, 2015, p. 

13. 
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Para André Ramos Tavares, dentre os deveres estatais está o de promover o 

crescimento econômico qualitativo, o desenvolvimento pleno, que inclui o 

desenvolvimento regional e o do mercado consumidor interno.149 Nessa linha, de 

acordo com André Ramos Tavares e Bercovici, é preciso promover incessantemente 

a infraestrutura do País.150 

Fabio Benfatti sumariza as correntes econômicas que tratam de diferenciar o 

crescimento versus o desenvolvimento151, assim como explora o conceito deste:  

Não existe uma definição universalmente aceita de Desenvolvimento. Uma 
primeira corrente de economistas, de inspiração mais teórica, considera 
crescimento como sinônimo de Desenvolvimento. Já uma segunda corrente, 
voltada para a realidade empírica, entende que o crescimento é condição 
indispensável para o Desenvolvimento, mas não é condição suficiente. Para 
os economistas que associam crescimento com Desenvolvimento, um país 
subdesenvolvido porque cresce menos do que os desenvolvidos, embora 
possua recursos ociosos, como terra e mão de obra. Não utiliza, assim, 
integralmente os fatores de produção de que dispõe e, portanto, a economia 
expande-se abaixo de suas possibilidades. (...) A força normativa não garante 
que a nação se desenvolva, mas sim que sejam criadas as condições 
objetivas para se garanta o Desenvolvimento econômico com base nos 
princípios fundamentais da nação e nos princípios gerais da ordem 
econômica.152 

 

Armatya Sen, ao explorar a relação crescimento e desenvolvimento, coloca a 

seguinte assertiva: “O crescimento econômico não pode ser sensatamente 

considerado um fim em si mesmo. O desenvolvimento tem de estar relacionado, 

sobretudo, com a melhora da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos. 

Expandir as liberdades que temos razão para valorizar não só torna nossa vida mais 

rica e mais desimpedida, mas também permite que sejamos seres sociais mais 

completos.”153 

Além dessa perspectiva do desenvolvimento como liberdade, paulatinamente, 

o adjetivo sustentável foi norteando a qualidade para o desenvolvimento entendido no 

contexto das políticas públicas e de atuação do Estado. Para José Eli da Veiga, o 

                                                             
149 TAVARES, André Ramos. Acesso especial à infraestrutura rodoviária e práticas administrativas 
inconstitucionais. Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura. Vol. 1, ano 1, p. 39-67. São 

Paulo: Ed. RT, abr-jun. 2017, p. 41. 
150 TAVARES, André Ramos. Op. Cit., 41. E, BERCOVICI, Gilberto. Infraestrutura e 
desenvolvimento. In: BERCOVICI, Gilberto; VALIM, Rafael (coord.). Elementos de Direito da 

Infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015. 
151 Justo mencionar também SCHUMPETER, J. A. A Teoria do Desenvolvimento Econômico: uma 

investigação sobre lucro, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. Rio de Janeiro: Abril Cultural, 1982. 
152 BENFATTI, Fabio Fernandes Neves. Direito ao Desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 

182. 
153 SEN, Amartya. O desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 

29. 
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enunciado sustentabilidade, assumido pela ONU em 11 de dezembro de 1987, passou 

a ser diretriz das ações de governo, instituições privadas, organizações e empresa, 

sendo a definição com origem devidamente certificada.154   

Juarez Freitas propõe um conceito para o princípio da sustentabilidade:   

Trata-se do princípio constitucional que determina, independentemente de 

regulamentação legal, com eficácia direta e imediata, a responsabilidade do 

Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento 

material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, 

ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, 

preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, 

o direito ao bem-estar físico, psíquico e espiritual, em consonância 

homeostática com o bem de todos. 155 

  

Não obstante, há de se lembrar as fraquezas conceituais e argumentativas 

que envolvem o próprio conceito de sustentabilidade, como bem descrito em Barbieri 

et al., posto servir, em muitos momentos, como apelo à continuidade do 

desenvolvimento em si, entrando no discurso de agentes descompromissados de 

eticidade.156   

De todo modo, o desenvolvimento nacional figura como importante “valor” 

constitucional e há determinações constitucionais para esse fim, e a elas o Estado 

está atrelado em toda e qualquer postura e atuação; “certas formas de intervenção 

estatal podem coincidir com interesses privados legítimos, não sendo correto 

apresentar as normas estatais sobre a economia como sendo invariavelmente 

contrapostas a todos os interesses privados.”157  

Consoante apontado por André Ramos Tavares, “a tutela e incentivo da 

tecnologia pelo Estado cumpre um papel central para o desenvolvimento nacional e, 

por isso mesmo, o assunto ‘tecnologia’ não pode ser desatrelado, constitucionalmente 

falando, do desenvolvimento.”158 

Portanto, considerando o descrito sobre a Quarta Revolução Industrial, a 

assunção do valor da sustentabilidade enquanto aparato conceitual do 

                                                             
154 VEIGA, José Eli. Para entender o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Editora 34, 2015. 
155 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 41. 
156 BARBIERI, José Carlos; VASCONCELOS, Isabella Freitas Gouveia de; ANDREASSI, Tales; 
VASCONCELOS, Flávio Carvalho de. Inovação e sustentabilidade: novos modelos e proposições. 
RAE, São Paulo, v. 50, n. 2, abr./jun. 2010, p. 146-154. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rae/v50n2/02. Acesso em: 09 nov. 2019, p. 146. 
157 TAVARES, André Ramos. Acesso especial à infraestrutura rodoviária e práticas administrativas 
inconstitucionais. Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura. Vol. 1, ano 1, p. 39-67. São 

Paulo: Ed. RT, abr-jun. 2017, p. 39-67. 
158 TAVARES, André Ramos. APPs e plataformas on-line na intermediação econômica no Brasil. In 
Rev. de Dir. Constit. e Econ. Unialfa. N. 1, vol. 1, 2019, p. 14. 
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desenvolvimento serve como diretriz de formulação da atuação estatal, que intervirá 

no âmbito da livre-iniciativa econômica, quando imprescindível para assegurar um 

desenvolvimento sustentável da economia. 

A era da informação como um fenômeno complexo, repleto de significado, 

vem tornando o mundo um espaço de transformações contínuas e de revisão de 

paradigmas e de conceitos formulados dentro da ótica anterior ao estágio atual da 

humanidade. O Estado brasileiro necessita igualmente entender e se preparar 

estruturalmente para essa nova era.  

Todavia, conforme aponta André Ramos Tavares, “o país ainda está distante 

da incorporação de uma mentalidade inovadora de ruptura, porque permanece o 

pensamento atrelado a metodologias que encaram a tecnologia como um mero 

instrumento a ser incorporado em estruturas econômicas arcaicas que 

permanecem.”159 

Portanto, o Brasil ao cultivar uma estrutura dependente tecnologicamente, 

cada vez mais alimenta seu processo de atraso em todas as searas da Quarta 

Revolução Industrial, implicando efeitos no campo socioeconômico, nem sequer 

mensurado ou analisado pelas esferas governamentais.  

Ao mesmo tempo, não existe ingenuidade nesse status quo, posto a 

transnacionalização do mercado produtivo, financeiro e de consumo e com todas as 

mudanças estruturais ocasionadas com a insurgência da sociedade informacional, 

assiste-se concomitantemente à limitação da soberania do Estado-nação e ao 

crescimento do poder das empresas transnacionais. É neste panorama que se 

empreendeu a reforma política nos Estados, remodelando o papel deste e operando 

o fim de barreiras ao capital estrangeiro nas economias nacionais, enfraquecendo-o 

em prol de segmentos específicos. Portanto, cabe a cada sociedade assumir a 

responsabilidade e exigir dos diversos atores posicionamentos mais claros em direção 

ao equilíbrio de uma inovação tecnológica com base num desenvolvimento 

sustentável dentro das dimensões sociais, ambientais, além da econômica.  

Erik Brynjolfsson e Andrew Maafee lembram que a Quarta Revolução 

Industrial, ou segunda era das máquinas, merece um tratamento consciente pela 

humanidade, porquanto o destino da tecnologia em si encontra-se na órbita dos 

                                                             
159 TAVARES, André Ramos. APPs e plataformas on-line na intermediação econômica no Brasil. In 
Rev. de Dir. Constit. e Econ. Unialfa. N. 1, vol. 1, 2019, 14-5. 
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valores e isso denota a responsabilidade de todos os agentes envolvidos, sejam 

Estados, empresas, sociedade, dentre outros:  

“If the first machine helped unlock the forces of energy trapped in chemical 
bonds to reshape the physical world, the real promise of the second machine 
age is to help unleash the power of human ingenuity. Our success will depend 
not just on our technological choices, or even on the coinvention of new 
organizations and institutions. As we have fewer constraints on what we can 
do, it is then inevitable that our values will matter more than ever. Will we 
choose to have information widely disseminated or tightly controlled? Will our 
prosperity be broadly shared? What will be the nature and magnitude of 
rewards we give to our innovators? Will we build vibrant relationships and 
communities? Will everyone have the opportunities to discover, create, and 
enjoy the best of life? In the second machine age, we need to think much more 
deeply about what it is we really want and what we value, both as individuals 
and as a society. Our generation has inherited more opportunities to transform 
the world than any other. That´s a cause for optimism, but only if we´re mindful 
of our choices. Technology is not destiny. We shape our destiny.”160 

 

Há de se pensar no âmbito dos valores, porquanto para lidar com os desafios 

postos pela Quarta Revolução, é urgente se considerar os direitos fundamentais em 

prol da dignidade da pessoa humana.161  

Ademais, dessa forma, é necessário refletir sobre os rumos do 

desenvolvimento abarcado pelo conteúdo da sustentabilidade relacionado à 

tecnologia e à inovação, assegurando as possibilidades das gerações futuras, sem 

olvidar as atuais gerações, consoante art. 225 da Constituição Federal.162 Nesse 

                                                             
160 BRYNJOLFSSON, Erik; MAAFEE, Andrew. The second machine age: work, progress, and 
prosperity in a time of brilliant technologies. New York/London: W. W. Norton & Company: 2014, p. 257. 
Em tradução livre: “Se a primeira era das máquinas ajudou a liberar as forças de energia presas em 
ligações químicas para remodelar o mundo físico, a verdadeira promessa da segunda era das 
máquinas é ajudar a liberar o poder da engenhosidade humana. Nosso sucesso dependerá não apenas 
de nossas escolhas tecnológicas ou mesmo da invenção de novas organizações e instituições. Como 
temos menos restrições sobre o que podemos fazer, é inevitável que nossos valores importem mais do 
que nunca. Escolheremos ter informações amplamente divulgadas ou rigidamente controladas? Nossa 
prosperidade será amplamente compartilhada? Qual será a natureza e magnitude das recompensas 
que oferecemos aos nossos inovadores? Construiremos relacionamentos e comunidades vibrantes? 
Todos terão a oportunidade de descobrir, criar e aproveitar o melhor da vida? Na segunda era das 
máquinas, precisamos pensar muito mais profundamente sobre o que realmente queremos e o que 
valorizamos, tanto como indivíduos quanto como sociedade. Nossa geração herdou mais 
oportunidades de transformar o mundo do que qualquer outra. Isso é motivo de otimismo, mas apenas 
se estivermos conscientes de nossas escolhas. Tecnologia não é destino. Nós moldamos nosso 
destino.” 
161 Para uma leitura dos valores em face das mudanças vivenciadas pela sociedade da informação, 
veja: MATSUSHITA, Thiago Lopes. El derecho la sociedad de la información y el principio de 
neutralidad de red. Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologias (En Línea) , v. 11, 

p. 02, 2014. 
162 COSTA, Hirdan Katarina de Medeiros. Princípio da Justiça Intra e Intergeracional e o Art. 225 
da Constituição Federal de 1988. In: Hirdan Katarina de Medeiros Costa; Mariana Fernandes 
Miranda. (Org.). Temas de Direito Ambiental: 30 anos da Constituição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2018, v. 1, p. 151-172. 
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desiderato, interessante observar a importância da ponderação do desenvolvimento 

da ciência e do viés meramente econômico, em benefício de valores essenciais da 

espécie humana encampado nos direitos fundamentais e na ideia de sustentabilidade 

entre gerações.163 

E esse teor valorativo pode ser escolhido pelo Estado brasileiro no momento 

de sua atuação econômica, com vistas a garantir a segurança e o mínimo de valores 

destinados à ação em prol de justiça social diante das transformações da Quarta 

Revolução Industrial e considerando a Constituição Federal de 1988, consubstanciado 

no art. 3º164, assim como nos artigos 218 e 219, ponderados pelo art. 225, que traz a 

proteção do meio ambiente como dever de todos.  

Nessa linha, André Ramos Tavares explica que a intervenção do Estado, 

sempre que servir para o desenvolvimento, “será necessária, bem como as 

prestações de cunho social (e especialmente tais prestações), sem que isso signifique 

a assunção de um modelo socialista. Da mesma forma, a consagração da liberdade, 

incluindo a livre-iniciativa e a livre concorrência, serão essenciais para que se 

implemente aquele grau de desenvolvimento desejado.” 165 

Leciona Eros Roberto Grau que “o conjunto de diretrizes, programas e fins 

que enuncia a serem pelo Estado e pela sociedade realizados, a ela confere o caráter 

de plano global normativo, do Estado e da sociedade.” 166 

Encontram-se também inúmeros princípios informadores da ordem jurídica 

brasileira, que podem nortear a aplicação do direito de forma coerente e consistente. 

Por isso, Eros Roberto Grau anuncia, portanto, que a Constituição “define o quadro 

de diretrizes das políticas públicas, coerentes com determinados objetivos também 

por ela enunciados”.167 Essa ideia é reforçada em Bercovici ao dizer que a 

Constituição de 1988 quer uma nova ordem econômica, um programa de ação para a 

                                                             
163 BOFF, Salete Oro. Desafios da Inovação Tecnológica para a Sustentabilidade Intergeracional. 
Sequência (Florianópolis), Florianópolis , n. 82, p. 265-287, Aug. 2019 .Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-
70552019000200265&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  06 dez. 2019.  Epub Dec 02, 
2019.http://dx.doi.org/10.5007/2177-7055.2019v41n82p265. 
164 Art. 3º “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa: (...) II - garantir o 
desenvolvimento nacional.” 
165 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. Editora Método. Edição do Kindle, 

sp. 
166 GRAU, Eros Roberto. A ordem Econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). 11 

ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 173. 
167 Idem, p. 78. 
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mudança da sociedade, rejeitando, assim, a autorregulação de mercado, “seu sentido, 

seu objetivo é o de dar força e substrato jurídico para a mudança social”. Exemp lo 

disso é o caráter dirigente do art. 3º da CF.168 

Essa realidade propositiva e transformadora pode ser enxergada no art. 170 

da Constituição Federal de 1988, que trata da Ordem Econômica no sentido de mundo 

do dever ser. Conforme entendimento de Eros Roberto Grau, esse artigo é 

inquestionavelmente normativo, e assim deverá ser lido: as relações econômicas ou 

atividade econômica deverão ser (estar) fundadas na valorização do trabalho humano 

e na livre iniciativa. O artigo tem, por fim, assegurar a todos existência digna, conforme 

os ditames da justiça social.169 

Desta feita, visualizando-se o texto constitucional como um todo, entende-se 

que um dos papéis do Estado na Ordem Econômica de forma coerente com a Ordem 

Social é o de o Estado se apropriar de instrumentos para a promoção do 

desenvolvimento nacional e redução das desigualdades regionais e sociais.  

Tal afirmativa encontra sentido inaugural no art. 170, que trata dos princípios 

gerais da atividade econômica, tais como a soberania nacional, a propriedade privada 

e o exercício de sua função social, a livre concorrência, a defesa do consumidor e do 

meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e sociais, a busca do pleno 

emprego e o tratamento favorecido para empresas de pequeno porte constituídas sob 

as leis brasileiras.  

Esses princípios evidenciam o sentido de implantar uma nova ordem 

econômica no Brasil, tendo, portanto, um caráter propositivo e imperativo. Igualmente, 

                                                             
168 Abordando a Constituição italiana e espanhola, BERCOVICI, Gilberto. Op. Cit., p. 37-41: explica 
acerca do teor de cláusula transformadora que encerra o conteúdo desse artigo da Constituição 
brasileira: “Explicita o contraste entre a realidade social injusta e a necessidade de eliminá-la. Deste 
modo, ela impede que a Constituição considere realizado o que ainda está por se realizar, implicando 
a obrigação do Estado em promover a transformação da estrutura econômico-social. Os dois 
dispositivos constitucionais supracitados buscam a igualdade material através por meio da lei, 
vinculando o Estado a promover meios e garantir uma existência digna para todos. A eficácia jurídica 
destes artigos, assim como a do nosso art. 3, não é incompatível com o fato de que, por seu conteúdo, 
a realização destes preceitos tenha caráter progressivo e dinâmico e, de certo modo, sempre 
inacabado. Sua materialização não significa a imediata exigência de prestação estatal concreta, mas 
uma atitude positiva, constante e diligente do Estado”. Mais adiante, continua: “A Constituição real e a 
Constituição normativa estão em constante contato, em relação de coordenação. Condicionam-se, mas 
não dependem, pura e simplesmente, uma da outra. A Constituição não é apenas uma ‘folha de papel’; 
não está desvinculada da realidade histórica concreta, mas, também, não é simplesmente 
condicionada por ela. Em face da Constituição real, a Constituição jurídica possui significado próprio”. 
BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: Uma Leitura a partir da 
Constituição de 1988, São Paulo, Malheiros, 2005, p. 32-5. 
169 GRAU, Eros R. Op. Cit. 
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esses princípios demonstram desde já a consonância e interligação com outros 

princípios presentes ao longo do texto constitucional.170  

                                                             
170 Peter Evans classifica os estados em desenvolvimentista e predatório. Os primeiros extraem 
excedente, e fornecem bens coletivos, já os segundo se caracterizam pelo consumo do excedente pelo 
próprio aparelho estatal, fracassando no fornecimento de bens coletivos, e ainda direcionam 
empresários para atividades improdutivas. O Brasil teria ambas características pela persistência de 
práticas clientelistas e patrimoniais. EVANS, Peter. The state as problem and solution: predation, 
embedded autonomy and structural change. In Stephan Haggart/Robert Kaufrnan (cds). Politics of 
Economic Adjustment Princeton University Press, 1992. 
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3 A CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA BRASILEIRA E A QUARTA REVOLUÇÃO 

INDUSTRIAL: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

3.1 Direito Econômico Constitucional brasileiro  

 

O Título VII envolve o perfil do Direito Econômico Constitucional, apesar de ser 

possível encontrar em todo o texto constitucional elementos de economia. O artigo 

170 traz que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, escolhendo, portanto, os princípios que nortearam a atividade 

econômica.    

Esse contexto aponta, sobretudo, o perfil de atuação do Estado dentro de uma 

perspectiva de disponibilidade de recursos financeiros e do seu papel na economia. 

Todavia, nos últimos anos, é possível visualizar uma constante reformulação do texto 

constitucional, seja por emendas, seja por novas interpretações, dada uma realidade 

em constante transformação.   

Como já explorado nos capítulos pretéritos, vivencia-se um período na história 

da humanidade, marcado pela liquidez e pela fluidez,171 em que se constata a 

formatação de uma sociedade informacional, na qual os valores de outrora não 

parecem mais se sustentar e dentro de uma Revolução Industrial exponencial. E, 

nessa toada, o Estado e todo o seu aparato conceitual passa por reformulações ao 

ponto de se tentar entender qual a sua função nessa hodierna sociedade.  

Como já discutido, são inúmeros os efeitos da Quarta Revolução Industrial, 

desde a intensificação de empresas transnacionais, plataformas digitais, com esferas 

multipolares de decisões ágeis implicando a maior convergência de ações e a 

superação de barreiras econômicas, políticas, sociais, fiscais e culturais, assim como 

crescente o poderio de grandes empresas no mercado mundial. Para se ter ideia, o 

lucro do Walmart é de R$ 1,78 trilhão por ano, superando o PIB da Áustria, que é de 

R$ 1,47 trilhão; da Noruega, de R$ 1,29 trilhão; e do Chile, de R$ 1,5 trilhão, 

considerando dados de 2016.172Ademais, há de se registrar o poderio das plataformas 

                                                             
171 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.   
172 R7. Conheça 8 empresas poderosas que têm faturamento maior do que o PIB de muitos 

países. Metanacionais têm se expandido e podem lucrar mais que países como Noruega e Portugal. 

Disponível em: https://noticias.r7.com/internacional/fotos/conheca-8-empresas-poderosas-que-tem-

faturamento-maior-do-que-o-pib-de-muitos-paises-27032016#!/foto/1. Acesso em: 03 dez. 2019.  

https://noticias.r7.com/internacional/fotos/conheca-8-empresas-poderosas-que-tem-faturamento-maior-do-que-o-pib-de-muitos-paises-27032016#!/foto/1
https://noticias.r7.com/internacional/fotos/conheca-8-empresas-poderosas-que-tem-faturamento-maior-do-que-o-pib-de-muitos-paises-27032016#!/foto/1
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como Google, Facebook, Alibaba, dentre outras companhias de tecnologia, que, 

segundo a PWC, consoante dados de 2018, chegaria a valor de mercado em torno de 

US$ 5,691 bilhões.173 

Desse modo, discorre-se qual o caminho percorrido pelo entendimento da 

liberdade na Constituição Federal de 1988, especificamente, no Direito Econômico 

Constitucional para se entender a esfera de possível intervenção estatal.  

    

3.2 Constituição Federal, liberdade, livre-iniciativa e intervenção estatal   

  

O tema liberdade é assunto recorrente no texto constitucional, desde o 

preâmbulo aos direitos e às garantias individuais e coletivos, assim como em pontos 

diversos da CF referente à educação e à imprensa. Já a expressão “livre iniciativa” 

encontra espaço no texto em dois momentos, quando da visão de valoração do 

trabalho e do fundamento da Ordem Econômica.174 

Segundo André Ramos Tavares, a livre iniciativa econômica tem uma 

conotação normativa positivada, que significa a liberdade garantida a qualquer 

cidadão, impondo a não intervenção do Estado, o qual deve ser visto como exceção, 

a só existir mediante atividade legislativa conformada por outros postulados 

constitucionais, e não subjugando o conteúdo mínimo da livre iniciativa.175 Para a 

liberdade científica, André Ramos Tavares também se posiciona na mesma linha, 

sendo certo que algumas vinculações serão “destinadas à pesquisa pública, que 

cooptará agentes interessados em atuar nesse setor priorizado normativamente.”176 

Nessa linha, a intervenção estatal na economia deve ser controlável e ter como 

norte o disposto na Constituição. Observa-se, nessa toada, que a Constituição 

                                                             
173 PRICE WHITE COOPERS. PWC. 100 maiores empresas globais (2019). Ranking global das 100 
maiores empresas de capital aberto em valor de mercado Disponível em: 
https://www.pwc.com.br/pt/estudos/servicos/auditoria/2019/100-maiores-empresas-globais.html. 
Acesso em 03 dez. 2019. 
174 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: IV - os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização 
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios (...).  
175 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. 2. Ed. São Paulo: Método, 2006. 

Para, André Ramos Tavares, livre concorrência é a abertura jurídica concedida aos particulares para 
competirem entre si, em segmento lícito, objetivando o êxito econômico pelas leis de mercado e a 
contribuição para o desenvolvimento nacional e a justiça social.  Op. Cit., p. 259. 
176 TAVARES, André Ramos. Ciência e Tecnologia na Constituição. Revista de Informação 
Legislativa. Brasília a. 44, n. 175 jul./set. 2007, p. 07-20, p. 19. 

https://www.pwc.com.br/pt/estudos/servicos/auditoria/2019/100-maiores-empresas-globais.html


61 
 

 
 

econômica consagra a livre iniciativa. O Estado, quando de sua atuação, não pode 

gerar, assim, distorções jurídicas e econômicas no mercado e na livre concorrência, 

porquanto essa é uma diretriz claramente inscrita na Constituição.177   

Porém, há de se registrar, igualmente, a relativização do viés puramente 

privado, para construção de outras concepções ao longo do evolver histórico, como o 

Estado Social e outros modelos de atuação estatal178 na economia. Dessa forma, 

constata-se uma relação bem próxima entre liberdade, no sentido de livre iniciativa, 

na condução dos assuntos econômicos, dada a definição dos direitos de propriedade 

e a liberdade de contratar, bem como nas limitações ao domínio econômico privado 

por meio da atuação do Estado.    

É nesse cenário que a Constituição de 1988179, basicamente, em muitas de 

suas dimensões essenciais, uma Constituição do Estado social, modifica-se diante de 

reformas atinentes à desestatização e abertura de setores estratégicos e de 

infraestrutura. No entanto, como reforça Bonavides, essas decisões institucionais de 

modificação do texto constitucional por meio das Emendas n. 5, 6, 8, e 9, todas de 

1995, por exemplo, ocasionaram contradições: “Uma coisa é a Constituição liberal, 

outra, a Constituição do Estado Social. A primeira é uma Constituição antigoverno e 

anti-Estado; a segunda, uma Constituição de valores refratários ao individualismo no 

direito e ao absolutismo no Poder.”180  

Celso Antônio Bandeira de Mello oferece posição, também, contrária ao 

Estado Liberal, pontuando o seguinte:  

Ante os recentíssimos acontecimentos internacionais reveladores da 
profunda crise econômica que pôs em cheque a concepção político 
econômica presidente dos ventos neoliberais e que já parece clamar pelo 
retorno aos bons princípios do Estado de Providência e a uma ativa 

                                                             
177 TAVARES, André Ramos. Acesso especial à infraestrutura rodoviária e práticas administrativas 
inconstitucionais. Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura. Vol. 1, ano 1, p. 39-67. São 

Paulo: Ed. RT, abr-jun. 2017, p. 62-3.  
178 Para Reale, a Política seria a base do qual desmembraram-se, várias ciências particulares: a 
Economia, o Direito, a Sociologia, a Ciência das Finanças, etc. No próprio Direito, ocorreram 
discriminações: o Direito Civil, o Comercial, o Administrativo, o Internacional e assim por diante. In 
REALE, Miguel. Direito e Teoria do Estado. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/66181/68791. Acesso em 18 jun. 2018, p. 86.  
179 Segundo Bonavides: “Evolução constitucional do Brasil três fases históricas identificáveis em 
relação aos valores políticos, jurídicos e ideológicos que tiveram influxo preponderante na obra da 
caracterização formal das instituições: a primeira vinculada ao modelo constitucional francês e inglês 
do século XIX; a segunda, representado já uma ruptura atada ao modelo norte-americano e, finalmente, 
a terceira em curso, em que se percebe a presença de traços fundamentais presos ao 
constitucionalismo alemão do corrente século.” BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 

25. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 361. 
180 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 371. 
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participação do Estado na vida econômico-social, resta apenas indagar como 
se comportarão, em suas análises de temas jurídicos, os que embarcaram 
com tanto entusiasmo nestas malogradas crenças. A nosso ver, desde 
sempre podia-se pressentir que não tinham bases reais, e muito menos 
científicas, e que eram apenas manifestações de ocasionais interesses 
propiciados por circunstâncias momentâneas, efêmeras, contrastantes com 
a constante linha progressiva da História.181 
  

Em suma, ao se focalizar no Brasil a evolução da atuação do Estado na 

economia, conforme bem lembra Washington Peluso Albino de Souza, parte de um 

liberalismo estrito, até a Primeira Guerra, para adentrar num certo intervencionismo, 

após esse evento, e uma tendência intervencionista mais acentuada, depois da crise 

de 1926-1929, que se consolidará, ainda mais, nas Constituições posteriores de 1945. 

E, na Constituição Federal de 1988, têm-se mudanças estruturais, ao longo da década 

de 1990, que modificaram o contexto de atuação do Estado na economia.182 

A despeito dessa realidade mutante, Eros Roberto Grau afirma, ainda, que o 

modelo de Estado adotado na CF de 1988 foi o de Estado Social.  

 

A Constituição do Brasil, de 1988, define (...) um modelo econômico de bem-
estar. Esse modelo desenhado desde o disposto nos seus artigos 1º e 3º, até 
o quanto enunciado no seu artigo 170, não pode ser ignorado pelo Poder 
Executivo, cuja vinculação pelas definições constitucionais de caráter 
conformador e impositivo é óbvia.183 
 

Todavia, a partir do governo do Fernando Collor e intensificado no governo de 

Fernando Henrique se presenciou uma reformulação do texto original da Constituição. 

O intuito dessa reestruturação foi a de criar um arcabouço jurídico necessário para a 

                                                             
181 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 33. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2016, p. 1102. 
182 SOUZA, Washington Peluso Albino de. O princípio da “ambiguidade” na configuração legal da ordem 
econômica. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, n. 21 outubro de 1956. 
183 GRAU, Eros Roberto. A ordem Econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). 11 

ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 38. 



63 
 

 
 

implementação de um Estado neoliberal184, enquanto ideologia hegemônica, no Brasil, 

levado a cabo nas privatizações ocorridas ao longo da década de 1990.185  

O importante, nesse contexto de Reforma do Estado, era enxugar o máximo 

possível as funções que o Estado brasileiro estava desempenhando e abrir espaço 

para o investimento privado nos setores de infraestrutura, ou seja, a forma de 

intervenção e de atuação. 

De todo modo, as reformas da década de 1990 tiveram respaldo na redação 

original do art. 173 da Constituição, que prescreve que a exploração da atividade 

econômica pelo Estado ocorrerá em três situações: (i) quando estabelecido pelo seu 

próprio texto, (ii) quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou (iii) a 

relevante interesse coletivo nos termos de lei.   

 

3.2.1 Atuação e Intervenção  

Furtado explica que o Estado passa a ser protagonista nas economias 

periféricas, inclusive, “a necessidade de intensificar o esforço de acumulação requer 

mais ampla ação do Estado. Em muitos países, o poder público se transformou não 

somente em principal fonte de financiamento, mas também no agente econômico que 

assume os ônus dos investimentos infraestruturais e outros de longa maturação”.186 

O professor Furtado aponta diversos “planos de condensação do poder”. O 

primeiro está concentrado na superestrutura política, pouco institucionalizada, surgida 

em torno do exemplo americano. Em segundo lugar, ele destaca que, os Estados 

centrais, com a defesa do nível interno de emprego e baseado na necessidade de 

preservar ou melhorar a qualidade da vida em face da ação predatória das grandes 

                                                             
184 Nesse sentido, Grau afirma: “O Estado é transformado no grande vilão e a receita passada é a 

seguinte: (i) desregulamentação dos mercados domésticos e eliminação das barreiras à entrada e 
saída de capital-dinheiro, de modo que a taxa de juros possa exprimir, sem distorções, a oferta e 

demanda de ‘poupança’ nos espaços integrados da finança mundial; (ii) para os mercados de bens, 
submissão das empresas à concorrência global, eliminando-se os resquícios do protecionismo e de 

quaisquer políticas deliberadas de fomento; (iii) para os mercados de trabalho, flexibilização e remoção 
das cláusulas sociais” (...) “As Constituições Liberais não necessitavam, no seu nível, dispor, 

explicitamente, normas que compusessem uma ordem econômica constitucional. A ordem econômica 
existente no mundo do ser não merecia reparos.” Idem, p. 52-3; 73. 
185 Para Grau, o Mercado é uma instituição jurídica constituída pelo direito positivo, o direito posto pelo 
Estado Moderno. Sendo que se reclama do Estado um duplo papel, que garanta a liberdade econômica 
e, concomitante, opere a sua regulamentação (regulação). Nas palavras desse autor: “O mercado 
exige, para satisfação do seu interesse, o afastamento ou a redução de qualquer entrave social, político 
ou moral ao processo de acumulação de capital. Reclama atuação estatal para garantir a fluência de 

suas relações, porém ao mesmo tempo exige que essa atuação seja a mínima”. Idem, p. 35-37. 
186 FURTADO, Celso. O capitalismo pós-nacional. In: Economia do Desenvolvimento, Rio: 

Contraponto, 2008, p. 205. 
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empresas, tendem a ocupar o primeiro plano das preocupações políticas nas 

chamadas sociedades pós-industriais. Em terceiro lugar, estão os Estados periféricos, 

com a emergência do “poder tecnoburocrático e declínio das burguesias dependentes 

tradicionais formadas no quadro do sistema de divisão internacional do trabalho”.187 

E, finalmente, o quarto plano de condensação do poder consistente nas 

grandes empresas de ação transnacional, principal instrumento de acumulação de 

inovação técnica e de integração do sistema: “para realização de tarefas idênticas nas 

indústrias manufatureiras, o custo da mão de obra na Coreia do Sul e em Singapura 

é de dez a 12 vezes mais baixo que nos Estados Unidos, e no México é quatro a cinco 

vezes mais baixo”.188 

A leitura da ideologia constante no Capítulo VII da Constituição Federal tem recebido 

distintas classificações. Na visão de Giovani Clark, Leonardo Alves Corrêa e Samuel 

Pontes do Nascimento, existe uma primeira corrente, cujos adeptos são aqueles que 

comungam das ideias da Análise Econômica do Direito, que pode ser identificada a 

partir dos postulados teóricos da “justiça como eficiência” e como defensores da 

regulação. Já uma segunda visão enxerga a Ordem Econômica de modo normativista-

dirigente e advoga a tese segundo a qual a Teoria da Constituição Econômica 

representa o único modelo capaz de apresentar fundamentos justificadores das 

políticas econômicas e do processo de intervenção do Estado no domínio 

econômico.189 

Dado esse último contexto ideológico, Eros Roberto Grau classifica a 

intervenção enquanto atuação “em área de outrem”, ou melhor, trata-se de atuação 

além da esfera do público, isto é, na esfera privada, ou ainda, no âmbito da atividade 

econômica em sentido estrito, sendo direta ou indireta. Já a atuação estatal tem 

sentido mais amplo, conotando ação na esfera pública, no cenário da atividade 

econômica em sentido amplo.190 Todavia, para André Ramos Tavares, essa 

classificação já não é tão clara nos seguintes termos:  

 

                                                             
187 FURTADO, Celso. O capitalismo pós-nacional. In: Economia do Desenvolvimento, Rio: 

Contraponto, 2008, p. 205. 
188 Idem, p. 216. 
189 CLARK, Giovani; CORRÊA, Leonardo Alves; NASCIMENTO, Samuel Pontes do. Ideologia 
constitucional e pluralismo produtivo. Lusíada. Economia & Empresa. Lisboa, n.º 17/2013, p. 155-

181. Disponível em: http://hdl.handle.net/11067/946. Acesso em: 31 jul. 2018, p. 159. 
190 GRAU, Eros Roberto. A ordem Econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). 11 

ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 130-1. 
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O próprio termo ‘intervenção’ não se afigura, hodiernamente, pontual, preciso. 
Afinal, conforme foi dito, ainda que em uma concepção liberal de Estado, a 
presença deste é necessária e, ademais, usual, uma vez que o mercado 
apresenta falhas com as quais não pode lidar de forma autóctone.191 

 

           Nessa linha, o Estado seria um agente como os demais integrantes do 

mercado. 

Eros Roberto Grau, assim, divide a intervenção192 em: (i) por absorção; (ii) por 

participação193; (iii) por direção; e (iv) por indução.  

Sendo que por meio da participação, o Estado realiza a prestação de serviços 

públicos (direta ou indireta, através de parcela de controle); e pela absorção, o Estado 

explora atividades econômicas diretamente através de empresas criadas para tanto, 

tais como as sociedades de economia mista e as empresas públicas.  

Por outro lado, intervenção pode ocorrer também por direção ou por indução.194 

Segundo Grau, “quando o faz por direção, o Estado exerce pressão sobre a economia, 

estabelecendo mecanismos e normas de comportamento compulsório para os sujeitos 

da atividade econômica em sentido estrito.” Por seu turno, na indução, o Estado 

“manipula os instrumentos de intervenção em consonância e na conformidade das leis 

que regem o funcionamento dos mercados.”  

As normas de intervenção por direção são impositivas e cogentes, destinam-se 

ao agente no âmbito da atividade econômica em sentido estrito, o que inclui as 

empresas estatais atuantes nessa esfera.195 Por outro lado, a norma de intervenção 

por indução tem caráter dispositivo, possuindo um viés de estímulo e incentivo quando 

                                                             
191 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. Editora Método. Edição do Kindle, 

sp. 
192 O autor não considera o planejamento como uma forma de intervenção, em sua opinião, qualificaria 
o modo de intervenção: “O planejamento, assim, não configura modalidade de intervenção – note-se 
que tanto intervenção no quanto intervenção sobre o domínio econômico podem ser praticadas ad hoc 
ou, alternativamente, de modo planejado – mas, simplesmente, um método a qualificá-la, por torná-la 
sistematizadamente racional.” GRAU, Eros Roberto. Op. Cit., p. 178. 
193 Essa seria a atuação no domínio econômico, o Estado sendo sujeito da atividade econômica. 
Absorção remete ao fato de que o Estado assume a atividade em regime de monopólio; na participação, 
o Estado atua como qualquer outro agente, no campo da competitividade com empresas privadas, 
exemplo seria a Eletrobrás e a Petrobras. GRAU, Eros Roberto. Op. Cit., p. 174-5. 
194 Esse tipo de intervenção, segundo Eros Roberto Grau, o Estado irá desempenhar um papel de 
regulador, atuando sobre o domínio econômico. GRAU, Eros Roberto. Op. Cit., p. 174-5. 
195 Esse tipo normativo, consoante Eros Roberto Grau, seria, por exemplo, aquele que instrumentaliza 
o controle de preços, para tabelá-los ou congelá-los. Op. Cit., p. 176. 
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de sua adesão, ou até mesmo em alguns casos, de restrição, com conteúdo 

negativo196. 

 No dizer de Fábio Konder Comparato, existem instrumentos de execução da 

política econômica. O Estado pode agir unilateralmente em posição de imperium ou 

de forma colaborativa, em posição de relativa igualdade. De modo imperativo, o 

Estado pode agir diretamente ou por meio de entidades públicas descentralizadas. Ao 

agir diretamente, a ação estatal pode se traduzir por um conjunto de normas 

impositivas, por exemplo, pode disciplinar a emissão, o valor e a circulação do papel-

moeda nacional, as condições de exploração de riquezas minerais e energéticas, 

dentre outros.  

Além desta ação unilateral e imperativa, o Estado atuaria sobre as estruturas 

econômicas, quando colabora diretamente com os agentes privados, instituindo um 

regime de economia mista. O instrumento predileto deste tipo de política econômica é 

o contrato. Além dessas ferramentas, cita ainda as sociedades de economia mista e 

as relações de economia mista, ou seja, as técnicas contratuais de colaboração da 

iniciativa privada com o Poder Público.197 Apesar de a classificação de ambos os 

autores serem relativamente distintas, pode-se dizer que comungam da noção de 

regulação e de atuação na esfera econômica de forma unilateral e/ou colaborativa 

com a iniciativa privada. 

 

3.2.2 Outros modos de intervenção 

 

Além desses modelos tradicionais de intervenção do Estado, Musacchio e 

Lazzarini apontam novas visões de Capitalismo de Estado, que consiste na “Influência 

difusa do governo na economia, seja mediante participação acionária minoritária ou 

                                                             
196 Vincula-se à noção de direito premial. Seriam os incentivos em geral, conforme Eros Roberto Grau: 
“redução ou isenção de tributos, preferência à obtenção de crédito, subsídio, v.g.” Também pode ser 
negativa, por exemplo: “Estado, v.g., onera por imposto elevado o exercício de determinado 
comportamento, tal como no caso de importação de certo bens.” Além desses aspectos, Grau ainda 
pontua: “o segundo aspecto, ao fato de que outras tantas vezes determinados comportamentos 
econômicos são induzidos não em razão da dinamização, pelo Estado, de normas de intervenção por 
indução, mas sim em decorrência da execução, por ele, de obras e serviços públicos de infraestrutura, 
que tendem a otimizar o exercício da atividade econômica em sentido estrito em certos setores e 
regiões.” Op. Cit., p. 177. 
197 COMPARATO, Fábio Konder. O Indispensável Direito Econômico. In Ensaios e Pareceres de 

Direito Empresarial, Rio de Janeiro, Forense, 1978, p. 467-469. 
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majoritária nas empresas, seja por meio do fornecimento de crédito subsidiado e/ou 

de outros privilégios a negócios privados.”198  

Com essa observação, Musacchio e Lazzarini apontam um Capitalismo de 

Estado depois de 1990 dentro de três subdivisões199: (i) o Estado enquanto 

empreendedor, proprietário e gestor de ativos, através de empresas estatais. Nesse 

caso, constata-se o controle total dos ativos pelo Estado, com autonomia e 

transparência limitadas; (ii) o Estado como investidor majoritário; a partir da 

desestatização de suas empresas, o Estado mantém o seu controle societário 

majoritário, e as empresas holding permanecem sob sua propriedade; e (iii) o Estado 

se portando como investidor minoritário. Nesse contexto, ocorre também a 

desestatização de empresas, e o Estado reserva participação minoritária. Com isso, 

essas empresas recebem empréstimos e capital próprio de bancos de 

desenvolvimento ou de investimentos de fundos. 

Observa-se que no contexto da sociedade informacional, a atuação do Estado 

na economia apresenta um maior grau de complexidade pela variedade de opções 

detidas para lidar com os problemas insurgentes, inclusive de contestação do 

agigantamento do Estado e de invasão da liberdade econômica. Assiste-se à criação 

de linhas de créditos para empresas modelos, através de bancos de desenvolvimento 

estatal, além de participação minoritária e majoritária em holdings. 

Observa-se a adoção de novos paradigmas de atuação do Estado na 

economia, saindo do tradicional Estado proprietário para um contexto de Estado 

participante. Averigua-se o Estado atuante ora em empresas parcialmente 

privatizadas com controle estatal majoritário, ora em empresas parcialmente 

privatizadas com capital próprio residual e minoritário estatal, além de financiador 

através de bancos de desenvolvimentos e de fundos de capital.  

Dentro desse viés, em agosto de 2019, o governo Bolsonaro anunciou a 

desestatização de nove empresas, dentre as quais, encontram-se Telecomunicações 

Brasileiras S/A (Telebras); Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência 

Social (Dataprev); Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro); Empresa 

                                                             
198 MUSACCHIO Aldo; LAZZARINI, Sergio. Reinventando o Capitalismo de Estado. O Leviatã nos 
negócios: Brasil e outros países. (Tradução Afonso Celso da Cunha Serra). 1ª ed. São Paulo: Portfolio-
Penguin, 2015, p. 10. 
199 MUSACCHIO Aldo; LAZZARINI, Sergio. Op. cit., p. 18. 
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Gestora de Ativos (Emgea); Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada 

(Ceitec).200 

Do que se observa uma tendência de o governo federal não realizar a 

intervenção direta, por meio de empresas estatais ou sociedade de economia mista 

dedicados à CT&I. A despeito de ainda ser um plano, há de se averiguar de forma 

estratégica, em estudos futuros, o que isso pode implicar em termos de maior 

dependência tecnológica e enfraquecimento do Sistema Nacional de Inovação. 

 

3.3 Esfera da Quarta Revolução Industrial e Ciência, Tecnologia e Inovação 

(CT&I) na Constituição Federal  

 

Como já foi detalhado, a Quarta Revolução Industrial é exponencial, 

multifacetada e complexa, portanto, de difícil classificação, descrição e análise 

estanques. A todo momento, surgem novos aplicativos, novas tecnologias, novas 

plataformas, com novas propostas e ferramentas. Com isso, há de se convir que 

aparecem desafios ao Estado, por exemplo, rapidez de entender o aparato 

tecnológico, avaliando e mensurando seus efeitos, assim como quais instrumentos de 

regulação, fiscalização, intervenção mais adequados para lidar com todas as 

consequências e efeitos insurgentes. 

Dado que a livre-iniciativa é tida como uma diretriz da Ordem Econômica 

Constitucional, diante de uma sociedade da informação, surgem também 

questionamentos, tais como qual o limite do Estado quando regula a tecnologia, 

muitas vezes pretendendo restringi-la ou proibi-la. Por outro lado, quais os incentivos 

e sua atuação como promotor do desenvolvimento nacional e sustentável. 

Como bem lembra André Ramos Tavares, a diversidade do estágio das 

empresas brasileiras não leva à incorporação tecnológica de modo homogêneo, com 

isso, esse assunto não deixa de merecer atenção por parte da política econômica do 

Estado.201 Dessa lógica, decorre-se um duplo papel do Estado, qual seja, interventivo 

                                                             
200 G1. Governo anuncia plano para privatizar nove empresas estatais; veja lista. Disponível em: 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/21/governo-anuncia-plano-para-privatizar-nove-
empresas-estatais.ghtml. Acesso em: 18 nov. 2019. 
201 TAVARES, André Ramos. APPs e plataformas on-line na intermediação econômica no Brasil. In 
Rev. de Dir. Constit. e Econ. Unialfa. N. 1, vol. 1, 2019, 17.   

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/21/governo-anuncia-plano-para-privatizar-nove-empresas-estatais.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/21/governo-anuncia-plano-para-privatizar-nove-empresas-estatais.ghtml
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e condutor, assim como promotor de ambiente propício à inovação, para fins de 

romper estruturas da baixa incorporação tecnológica.202   

Sendo assim, quando se contrasta a Quarta Revolução Industrial e a 

classificação adotada por Eros Roberto Grau, de intervenção, pode-se verificar uma 

série de interconexões desde criação e/ou participação em empresas de tecnologias, 

à regulação das atividades das plataformas, da biotecnologia, à promoção de diversas 

inovações, seja por mecanismos formais como patentes, ou modelos de 

financiamento, dentre outros. O campo, portanto, é amplo para criação normativa e 

administrativa do Estado. Todavia, conforme ensinamento de André Ramos Tavares, 

não se pode utilizar caminhos que afrontem a Constituição Federal e os princípios de 

livre-iniciativa, proibindo-se plataformas que concorrem com negócios e serviços 

tradicionais, como se esses devessem ficar imunes aos novos tempos.203 

Sendo assim, considerando-se a existência dos mecanismos tradicionais de 

intervenção do Estado no domínio econômico, cotejando-se com o âmbito da inovação 

tratada pela Constituição, verifica-se o caput do art. 218 que dispõe: “O Estado 

promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação 

científica e tecnológica e a inovação”. Ressalta-se, então, o sentido de 

desenvolvimento em prol de assunção de novas tecnologias para usufruto e bem-estar 

da sociedade.  

Nessa linha, André Ramos Tavares explica que a CF reforça o papel da inovação 

e das novas tecnologias na superação das estruturas econômicas de 

subdesenvolvimento que se fazem presentes no Brasil, ao “oferecer soluções para os 

problemas nacionais e contribuir para a formação plena de um sistema produtivo 

nacional e regional articulado, qualificado e suficientemente diversificado.”204 

De fato, o § 2º do art. 218 claramente dispõe que a pesquisa tecnológica seja 

direcionada prioritariamente para a solução dos problemas brasileiros e para o 

desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Para tanto, prevê-se o 

                                                             
202 Interessante notar a ressalva feita pelo Prof. André Ramos Tavares que reforça os limites 
constitucionais quando da intervenção e condução, sem planificação e sem planejamento determinativo 
para o setor privado. Idem, p. 20.  
203 Segundo Prof. André, “é dever social exigir esforços legislativos no Brasil que não promovam a 
sabotagem de nosso desenvolvimento, como infelizmente tem ocorrido recentemente, com projetos de 
viés corporativista, que procuram cristalizar posições e ganhos de determinados setores avessos à 
incorporação tecnológica. É também impositivo combater energicamente todos os que vão em sentido 
proscrito constitucionalmente.” Idem, p. 21 
204 TAVARES, André Ramos. APPs e plataformas on-line na intermediação econômica no Brasil. In 
Rev. de Dir. Constit. e Econ.. Unialfa. N. 1, vol. 1, 2019, p. 16.   
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apoio do Estado à formação de recursos humanos (§ 3º)205, assim como à promoção 

de investimentos privados (§ 4º) voltados à inovação.206  

Dessa forma, foi criado o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(SNCTI), de modo a estabelecer um regime de colaboração entre entes, tanto públicos 

quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e 

a inovação (Art. 219-B).207,208 

Destaca-se a promulgação da Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (“Novo” 

Marco Legal em Ciência, Tecnologia e Inovação), que dispõe sobre estímulos ao 

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

inovação, dentre outras matérias, tais como a atualização da própria Lei nº 10.973, de 

2 de dezembro de 2004 (Marco Legal em Ciência, Tecnologia e Inovação), sobre 

incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.209 

Em 2018, o Decreto nº 9.283 regulamentou essas duas leis.210 

No mesmo ano, o governo federal lançou a Estratégia Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (Encti) 2016-2019, revisada e atualizada para o período 2016-

2022211, com vistas à promoção da pesquisa científica básica e tecnológica; 

modernização e ampliação da infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação (CT&I), 

                                                             
205 A CF, nessa linha, dispõe que é “facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua 
receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica 
(§ 5º do art. 218)”, assim se vê o amparo constitucional para Fapesp, Faperj e tantos outros fundos de 
pesquisas estaduais. 
206 O artigo 218 e seus parágrafos com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. 
207 Esse é um modelo de múltipla interação entre atores, em termos de participação privada, foi bem 
explorada por J. Ali-Yrkkö que diz: “Dynamic interaction between actors strengthens the competitive 
advantage of the entity, and ultimately the economy in which it operates.” ALI-YRKKÖ, J. Nokia's 
network — gaining competitiveness from co-operation. Helsinque: Taloustieto, 2001. Disponível em: 
https://www.etla.fi/wp-content/uploads/2012/09/B174.pdf. Acesso em: 03 nov. 2019, p. 16. Esse autor 
pontua, ainda, a importância de cluster, definindo-o como “Clusters cross traditional industry boundaries 
by connecting customers, suppliers, related industries as well as the research sector via co-operative 
relationships, in which knowledge transfers and technology spill-overs generate new abilities and 
innovations.” ALI-YRKKÖ, J. Op.Cit., p. 16. 
208 A CF direciona para a colaboração: “art. 218,  § 6º O Estado, na execução das atividades previstas 
no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de 
governo.” E, para o intercâmbio tecnológico; “art. 218 ... § 7º O Estado promoverá e incentivará a 
atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução 
das atividades previstas no caput.“ 
209 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão legislar concorrentemente sobre suas 
peculiaridades. (§ 2º do art. 219-B, incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015). 
210 No dia 19 de outubro é comemorado o Dia Nacional da Inovação, estabelecido pelo Decreto-Lei nº 
12.193, de 14 de janeiro de 2010. 
211 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES. MCTIC. Plano de 
Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação. Disponível em 
https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPED/Publicacoes/ENCTI/PlanosDeAcao.html. 
Acesso em: 15 out. 2019. 
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ampliação do financiamento para o desenvolvimento da CT&I; formação, atração e 

fixação de recursos humanos; e estímulo da inovação tecnológica nas empresas.212  

Ademais esse documento, apresentou 11 áreas estratégicas: aeroespacial e 

defesa; água; alimentos; biomas e bioeconomia; ciências e tecnologias sociais; clima; 

economia e sociedade digital; energia; nuclear; saúde; e tecnologias convergentes e 

habilitadoras. O objetivo da Encti, dessa forma, seria direcionar recursos de forma 

consistente para obter resultados robustos, particularmente, nessas áreas ditas como 

estratégicas.213  

Portanto, o que se percebe desse documento é o reconhecimento da importância 

da atuação e intervenção do Estado brasileiro a fim de alavancar as possibilidades 

tecnológicas no País, lembrando-se dos rumos de outras nações para tratar da crise 

de 2008, direcionando investimentos em inovação e do nosso atraso, que torna o 

processo de incorporação tecnológica da nossa estrutura produtiva cada vez mais 

distante. Importante também mencionar que tanto os diplomas legislativos citados 

quanta a Encti observam que os instrumentos de intervenção clássicos merecem 

também revisão para fins de uso de ferramentas modernas e ágeis, aptas aos novos 

tempos. 

 

3.4 Intervenção do Estado na CT&I 

 

A Constituição Federal almeja o desenvolvimento tecnológico nacional com fins 

de beneficiar toda a população: “Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio 

nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e 

socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos 

termos de lei federal.” 

                                                             
212 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES. MCTIC. MCTI lança 
Estratégia Nacional De Ciência, Tecnologia e Inovação 2016 – 2019. Disponível em: 
https://portal.insa.gov.br/noticias/391-mcti-lanca-estrategia-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-
inovacao-2016-2019. Acesso em: 15 out. 2019. 
213 Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), foram identificados 196 laboratórios 
distribuídos em 25 unidades de pesquisa, que receberam R$ 107 milhões na recuperação e na 
expansão das suas estruturas, no período entre 2004 e 2010. MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES. MCTIC. MCTI lança Estratégia Nacional De 
Ciência, Tecnologia e Inovação 2016 – 2019. Disponível em: https://portal.insa.gov.br/noticias/391-

mcti-lanca-estrategia-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-2016-2019. Acesso em: 15 out. 2019. 

 

https://portal.insa.gov.br/noticias/391-mcti-lanca-estrategia-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-2016-2019
https://portal.insa.gov.br/noticias/391-mcti-lanca-estrategia-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-2016-2019
https://portal.insa.gov.br/noticias/391-mcti-lanca-estrategia-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-2016-2019
https://portal.insa.gov.br/noticias/391-mcti-lanca-estrategia-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-2016-2019
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 Tendo em vista esse aparato, há de se concordar com André Ramos Tavares 

quando afirma:  

 

Qualquer lei que desestimular ou até mesmo que chegue a vetar a tecnologia 
será irreversivelmente inconstitucional. E isso é assim justamente porque se 
parte da premissa constitucionalmente adotada de que o uso da tecnologia no 
mercado interno permite promover uma das finalidades da Constituição 
econômica brasileira: o desenvolvimento.214 
 

E a Constituição dota o Estado brasileiro da função de estimular a formação e 

o fortalecimento da inovação nas diferentes esferas da sociedade, utilizando-se de 

parques e polos tecnológicos, além de ambientes promotores da inovação.215  

 Dentro do Marco Legal em Ciência, Tecnologia e Inovação –  “Marco Legal” 

(Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, alterada pela Lei nº 13.243, de 2016, 

denominado “Novo Marco”), é possível encontrar a definição de inovação: 

Art. 2º (...) 
... 
 
IV - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 
produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou 
que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a 
produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e 
em efetivo ganho de qualidade ou desempenho; (Redação pela Lei nº 13.243, 
de 2016),216 

 

Cristina Lemos pontua a conceituação desse termo de forma bem semelhante 

ao Marco Legal: “A definição de inovação que vem sendo mais comumente utilizada 

caracteriza-a, portanto, como a busca, descoberta, experimentação, desenvolvimento, 

                                                             
214 TAVARES, André Ramos. APPs e plataformas on-line na intermediação econômica no Brasil. 
Op. Cit., p. 31. Para André Ramos Tavares: “os novos implementos de tecnologia, principalmente 
aqueles que representam uma utilidade econômica e social, são merecedores de proteção estatal no 
Brasil”. 
215 O art. 219-A apregoa a cooperação para essa finalidade: “A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com 
entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e 
capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e 
tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente 
beneficiário, na forma da lei”. 
216 Há também o conceito de ecoinovação, abordado em item específico desse capítulo. Vide: 
MACANEIRO, Marlete Beatriz; CUNHA, Sieglinde Kindl Da. Relações entre fatores contextuais internos 
às organizações e a adoção de estratégias proativas e reativas de ecoinovações. RAM, Rev. Adm. 
Mackenzie, São Paulo, v. 16, n. 3, p. 20-50, June  2015. Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-
69712015000300020&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  27  Oct.  2019.  http://dx.doi.org/10.1590/1678-
69712015/administracao.v16n3p20-50. 
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imitação e adoção de novos produtos, processos e novas técnicas organizações.”217 

Schumpeter, um dos primeiros economistas a tratar da questão, abordou a inovação 

enquanto novos produtos, métodos de produção, abertura de mercado e conquista de 

materiais.218 No Manual de Oslo, as inovações de produto são entendidas como 

mudanças significativas nas potencialidades de produtos e serviços, como bens e 

serviços totalmente novos e aprimoramentos importantes para produtos existentes, já 

as inovações de processo são relativas às alterações nos métodos de produção e de 

distribuição.219 

As inovações podem ser de duas ordens, radical e incremental. A primeira é 

relativa ao desenvolvimento e introdução de um novo produto, processo ou forma de 

organização da produção, inteiramente nova; podendo representar uma ruptura 

estrutural com o padrão tecnológico anterior, originando novas indústrias, setores, 

mercado; o que significa redução de custos e aumento de qualidade em produtos 

existentes.220 Exemplo disso são as Revoluções Industriais. 

Por seu turno, a inovação de aspecto incremental refere-se à introdução de 

qualquer tipo de melhoria em um produto, processo ou organização da produção 

dentro de uma empresa sem alteração na estrutura industrial.221 Por exemplo, 

alterações que geram eficiência técnica, aumento da produtividade, redução de 

custos, aumento de qualidade e mudanças que possibilitem a ampliação das 

aplicações de um produto ou processo.222  

Nessa linha, estudos recentes apontam tendências de avaliação de processos 

de inovação e seu respectivo entendimento, por motivo de uso de diferentes modos 

                                                             
217 LEMOS, Cristina. Inovação na Era do Conhecimento. Ciência, Tecnologia & Sociedade. Parcerias 
Estratégicas, número 8, Maio/2000. Disponível em: 
http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/104/97. Acesso em: 27 out. 
2019, p. 159-79. 
218 SCHUMPETER, J.A. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, 

capital, crédito, juros e o ciclo econômico. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 
219 ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Manual de Oslo: 
diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação. 3. ed. Tradução de Finep. Rio de 
Janeiro: OCDE; Eurostat; Finep, 2005. Disponível em: https://www.finep.gov.br/images/apoio-e-
financiamento/manualoslo.pdf. Acesso em: 07 dez. 2019. 
220 LEMOS, Cristina. Inovação na Era do Conhecimento. Op. Cit. 
221 Idem. 
222 FREEMAN, Chris. The National System of Innovation in Historical Perspective. Cambridge Journal 
of Economics, v. 19, n. 1, Feb., 1995, pp. 499-514. 

http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/104/97
https://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/manualoslo.pdf
https://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/manualoslo.pdf
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de articulação que expressam a inovação transformativa na prática das políticas 

públicas.223  

De fato, a transformação pugnada pela inovação, cunhada de sistema político 

de inovação, envolve a capacitação e o interesse de atores, redes e instituições para 

fins de construção de uma esfera racional de atuação.224   

Todavia, estudos estão sendo direcionados a questionar paradigmas da 

inovação para uma estrutura de transição, além da zona de conforto, por exemplo, 

quanto ao padrão do uso de recursos não renováveis, eficiência industrial e modo de 

consumo das sociedades. Esses são pontos em que a tradicional política de ciência, 

tecnologia e inovação estariam sendo confrontadas.225 Adiciona-se, então, elementos 

de sustentabilidade. 

O sistema de políticas de inovação ao redor do mundo, portanto, é delineado 

claramente como estrutura complexa com múltiplas interações dos agentes.226 

Freeman fez profundo estudo sobre o assunto na década de 1990. Segundo ele, o 

sistema nacional e regional de inovação é influenciado pelo sistema nacional de 

educação, relações industriais, instituições científicas e técnicas, políticas 

governamentais, tradições culturais e outras muitas instituições nacionais.227  

Desde a Segunda Guerra, os economistas relacionam o crescimento ao 

acúmulo do investimento em capital intangível mais do que ao investimento no capital 

físico.228 Nessa linha, Freeman diferencia o desenvolvimento tecnológico da 

Alemanha e dos Estados Unidos após a Primeira Revolução Industrial: 

                                                             
223 DIERCKS, G; LARSEN, H; STEWARD, F. Transformative innovation policy: Addressing variety in 
an emerging policy paradigm. Research Policy. Volume 48, Issue 4, May 2019, Pages 880-894. 
224 GRILLITSCH, Markus; HANSEN, Teis; COENEN, Lars; MIÖRNER, Johan; MOODYSSON, Jerker. 
Innovation policy for system-wide transformation: The case of strategic innovation programmes (SIPs) 
in Sweden. Research Policy. Volume 48, Issue 4, May 2019, Pages 1048-1061. 
225 SOETE, Luc. Science, technology and innovation studies at a crossroad: SPRU as case study. 
Research Policy. Volume 48, Issue 4, May 2019, Pages 849-857. 
226 KROLL, Henning. Eye to eye with the innovation paradox: why smart specialization is no simple 
solution to policy design, European Planning Studies, 27:5, pp. 932-951, DOI: 

10.1080/09654313.2019.1577363, 2019. 
227 O termo “Sistema Nacional de Inovação”, segundo Freeman foi delineado por Bengt-Ake Lundvall, 
em seu livro National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, 
London, Pinter, 1992; ao retomar as ideias de Friedrich List na obra sobre “The National System of 
Political Economy” de (1841). No estudo de List, a comparação realizada entre Inglaterra e Alemanha 
durante o século XIX, fez com que ele defendesse não somente a proteção às indústrias nacionais 
recentemente criadas, mas um leque de opções de políticas públicas desenhadas para acelerar, ou 
para fazer possível a industrialização e o crescimento econômico. 
228 Para List, “o presente estado das nações é o resultado da acumulação de todas as descobertas, 
invenções, aprimoramentos, perfeições e esforços de todas as gerações: eles formam o capital 
intelectual da presente raça humana, e cada nação em separado é produtiva apenas na proporção no 
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The widespread promotion of education (though not of industrial 
training) was even more remarkable in the United States than in Germany.  
However, the abundance of cheap, accessible materials, energy and land 
together with successive waves of immigration imparted to the United States' 
national system some specific characteristics without parallel in Europe. The 
pro-active role of the state was greater in Germany whilst foreign investment 

played a greater role in the United States. 229 
  

A inovação científica passou por um processo de profissionalização desde o 

século XIX, envolvendo governo, indústria, acadêmicos, sendo que o papel do Estado 

na promoção coordenada ganhou bastante atenção após a Segunda Guerra: 

A great many inventions had of course been made for centuries or indeed for 
millennia before 1870, but the new professional R&D labs seemed like a giant 
step forward. This perception was powerfully reinforced in the Second World 
War. Science was already important in the First World War—more important 
than most people realised at the 
time—but it was the Manhattan Project and its outcome at Hiroshima which 
impressed on people throughout the world, the power of science and 
especially, as it seemed, Big Science. Many other developments on both 
sides, such as radar, computers, rockets and explosives, resulted from large 
R&D projects, mobilising both government, industrial and academic engineers 
and scientists. It was, therefore, hardly surprising that in the climate which 
existed after the Second World War, the prestige of organised, professional 
R&D was very high.230 
 
 

Nota-se, portanto, que as bases das Revoluções Industriais foram se 

constituindo num complexo sistema de inovação – Pesquisa & Desenvolvimento P&D 

(em inglês research and development R&D)231, que envolveu uma diversidade de 

                                                             
qual se sabe como apropriar das realizações da gerações anteriores e aumentar suas próprias novas 
aquisições.” Reconhece a interdependência entre a importação de tecnologia estrangeira e o 
desenvolvimento tecnológico nacional. E, ainda, enfatiza o papel do Estado na coordenação e em levar 
adiante políticas de longo prazo para a indústria e a economia. LIST, Friedrich. The National System 
of Political Economy, English Edition, London, Longman, 1841. 
229 FREEMAN, Chris. The National System of Innovation in Historical Perspective. Cambridge Journal 
of Economics, v. 19, n. 1, Feb., 1995, pp. 499-514. Tradução livre: “A ampla promoção da educação 
(mas não do treinamento industrial) foi ainda mais notável nos Estados Unidos do que na Alemanha. 
No entanto, a abundância de materiais baratos e acessíveis, energia e terra, juntamente com 
sucessivas ondas de imigração, conferiram ao sistema nacional dos Estados Unidos algumas 
características específicas sem paralelo na Europa. O papel proativo do Estado foi maior na Alemanha, 
enquanto o investimento estrangeiro teve um papel maior nos Estados Unidos.” 
230 Idem. Tradução livre: “Obviamente, muitas invenções haviam sido feitas há séculos ou mesmo 
milênios antes de 1870, mas os novos laboratórios profissionais de P&D pareciam um grande passo à 
frente. Essa percepção foi fortemente reforçada na Segunda Guerra Mundial. A ciência já era 
importante na Primeira Guerra Mundial - mais importante do que a maioria das pessoas imaginava na 
época - mas foi o Projeto Manhattan e seus resultados em Hiroshima que impressionaram as pessoas 
em todo o mundo, o poder da ciência e, especialmente, ao que parecia, a Grande Ciência. Muitos 
outros desenvolvimentos de ambos os lados, como radares, computadores, foguetes e explosivos, 
resultaram de grandes projetos de P&D, mobilizando engenheiros e cientistas do governo, industriais 
e acadêmicos.” 
231 Segundo Freeman “Formal R&D was usually decisive in its contribution to radical innovations but it 
was no longer possible to ignore the many other contributions to, and influences upon the process of 
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atores, com experiências distintas nas realidades nacionais, assim como dotado de 

características marcantes e determinantes para o desenvolvimento. Com isso, 

Freeman apresenta dados empíricos dos sistemas nacionais de inovação de inúmeros 

países na década de 1980, sendo extremamente importante anotar sua comparação 

entre os países do oeste asiático (Tigres Asiáticos) e a América Latina, 

particularmente do Brasil (Tabela 1).  

Tabela 1 - Divergência no Sistema Nacional de Inovação na década de 1980 

Oeste Asiático América Latina 

Expansão do sistema de educação universal com 

alta proporção de graduação em engenharias. 

Deterioração do sistema educação com baixa 

formação de engenheiros. 

Importação de tecnologia combinado com 

iniciativas de mudanças técnicas locais e 

crescimento rápido dos níveis de investimento em 

P&D. 

Muita transferência de tecnologia, especialmente, 

dos Estados Unidos, mas fraco nível de 

investimento em P&D e pouca integração de 

transferência tecnológica.  

P&D Industrial aumenta tipicamente mais que 

50% do total do P&D. 

P&D Industrial permanece tipicamente menor que 

25% do total do P&D. 

Desenvolvimento de forte infraestrutura de ciência 

e tecnologia e, nos últimos estágios, bons links 

com P&D industrial. 

Desenvolvimento fraco de infraestrutura de 

ciência e tecnologia e pobres links com P&D 

industrial. 

Altos níveis de investimento e maior fluxo de 

investimento e tecnologia japonesa. Forte 

influência do modelo japonês de gestão e 

organização em rede. 

Declínio de investimento estrangeiro 

(principalmente dos EUA) e geralmente baixo 

nível de investimento. Baixo nível de redes 

internacionais em tecnologia.  

Alto investimento no avanço da infraestrutura de 

telecomunicação. 

Baixo desenvolvimento de telecomunicações 

modernas.  

Forte e rápido crescimento da indústria eletrônica 

com alta exportação e extensivo retorno dos 

consumidores dos mercados internacionais. 

Fraca indústria eletrônica com baixa exportação e 

pouco aprendizado pelo mercado internacional. 

Fonte: Freeman, 1995. 

 

                                                             
technical change at the level of firms and industries (Carter and Williams, 1957; Jewkes et al., 1958; 
Mansfield, 1968, 1971; Nelson, 1962).” Op. cit. 11. Tradução livre: “A P&D formal era geralmente 
decisiva em sua contribuição para inovações radicais, mas não era mais possível ignorar as muitas 
outras contribuições e influências sobre o processo de mudança técnica no nível das firmas e indústrias 
(Carter and Williams, 1957; Jewkes et al., 1958; Mansfield, 1968, 1971; Nelson, 1962).” 
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Não obstante os Tigres Asiáticos terem taxas de baixo crescimento na década 

de 1950, a partir de 1960, com a América Latina, registraram crescimento acelerado. 

Todavia, a partir da década de 1980, enquanto os Tigres Asiáticos cresceram em 

média 8% ao ano, a América Latina registra um patamar de 2% ao ano. Muitas razões 

explicam esse descolamento, tais como os elevados investimentos em educação, 

ciência, tecnologia e inovação citados na Tabela 1, e também alterações na estrutura 

de propriedade de terras que os Tigres colocaram em curso.  

Além desse cenário perverso para a América Latina, ao se comparar Brasil e 

Coreia do Sul, no mesmo período, percebe-se a lacuna que se intensificou entre os 

dois modelos de desenvolvimento, consoante Tabela 2. 

Tabela 2 - Sistema Nacional de Inovação na década de 1980, considerando 

alguns indicadores 

Indicadores de capacidade 

técnica e instituições nacionais 

Brasil Coreia do Sul 

Percentual da população na 

educação superior 

11% (ano de 1985) 32% (ano de 1985) 

Estudantes de engenharia como 

um percentual da população 

0,13% (ano de 1985) 0,54% (ano de 1985) 

P&D como percentual do PNB 0,7% (ano de 1985) 2,1 (ano de 1989) 

Investimento da indústria em P&D 

em termos percentuais totais 

30% (ano de 1988) 65 (ano de 1987) 

Robôs por milhões de empregados 52 (ano de 1987) 1060 (ano de 1987) 

Taxa de crescimento de eletrônicos 8% (1983-1987) 21% (1985-1990) 

Vendas per capita de equipamento 

eletrônico (1989) 

$10 $77 

Patentes (US) (1989) 36 159 

Fonte: Freeman, 1995. 

 

A divergência da estrutura de P&D, inclusive no nível empresarial, e o contraste 

educacional marcam os diferentes caminhos seguidos pelo Brasil e Coreia do Sul, 
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conforme Tabela 2.232 Percebe-se que o forte investimento em educação, ciência, 

tecnologia e inovação acarretaram a sustentabilidade do desenvolvimento da Coreia 

do Sul. 

Esse cenário não se modificou ao longo da década de 1990, o Brasil se 

manteve com baixos investimentos direcionados para educação, ciência, tecnologia e 

inovação. Arlindo Villaschi, assim, descreve o período:   

No domínio econômico, foram baixos os investimentos em áreas onde a 
incorporação de novos conhecimentos é essencial; no domínio tecnológico, 
cortes em áreas (educação, P&D, etc.) essenciais para inovações em tempos 
de economia do aprendizado; no domínio institucional, a adoção da não 
política industrial/tecnológica como política de desenvolvimento.233 
 

Tendo em vista essa realidade, ao longo dessas duas décadas do século XXI, 

a situação do sistema nacional de inovação brasileiro continuou na mesma dificuldade 

histórica, todavia uma série de medidas forem sendo criadas para possibilitar a 

alteração desse cenário.  

Citam-se por exemplo além do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, 

a Lei do Bem, Lei do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FNDCT), Lei da Biossegurança, o fortalecimento de instituições da infraestrutura 

pública de pesquisa, a formação de pesquisadores e o financiamento da pesquisa e 

da inovação, fortalecimento do sistema de inovação envolveu, ainda, a criação de um 

conjunto de programas para financiar a pesquisa e a inovação. 234  

 

3.5 O papel da CT&I e o desenvolvimento sustentável   

Como uma retroalimentação, as Revoluções industriais significaram processos 

de rupturas em todos os campos da humanidade, assim como podem ser vistas como 

continuidades de aprendizados que levaram e culminaram no atual padrão disruptivo 

da Quarta Revolução Industrial. Portanto, pode-se entender que se vivencia um 

                                                             
232 VILLASCHI, Arnaldo. F. The Brazilian National System of Innovation: Opportunities and 
Constraints for Transforming Technological Dependency. DPhil Thesis, University of London, 1993. 
233 VILLASCHI, Arlindo. Anos 90: uma década perdida para o sistema nacional de inovação brasileiro? 
São Paulo Perspec.,  São Paulo,  v. 19, n. 2, p. 3-20,  June  2005.   Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
88392005000200001&lng=en&nrm=iso>. access on02 Nov. 2019.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
88392005000200001, p. 3. 
234 TURCHI, Lenita Maria; MORAIS, José Mauro de (orgs.). Políticas de apoio à inovação 
tecnológica no Brasil: avanços recentes, limitações e propostas de ações. Brasília: Ipea, 2017. 485 
p. 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/171103_politicas_de_apoio_a_inovaca
o.pdf. Acesso em: 03 dez. 2019. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-88392005000200001
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-88392005000200001
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/171103_politicas_de_apoio_a_inovacao.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/171103_politicas_de_apoio_a_inovacao.pdf
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processo sem retorno, onde a tendência de inovação e de aporte tecnológico na 

sociedade encontraram um ponto fulcral, não existe perspectiva de retrocesso 

tecnológico, apesar de os desafios sociais, econômicos e ambientais235 se 

avolumarem.  

As bases das Revoluções se encontram em diversos elementos presentes nos 

campos da ciência, da tecnologia e da inovação, que desempenharam papéis 

fundamentais para o desenvolvimento das nações.236 Como bem ilustra Ana Paula 

Macedo de Avellar e Fernando Cardoso Boaventura Oliveira, “o desenvolvimento 

tecnológico tem se colocado como um dos principais fatores determinantes da 

competitividade e das estratégias de desenvolvimento dos países. Existe uma forte 

correlação entre o grau de desenvolvimento de um país e seu esforço em ciência, 

tecnologia e inovação.”237  

Taís Nasser Villela e Lygia Magacho, em estudo crítico no ano de 2009, 

apontam o estágio inicial do Sistema Nacional de Inovação brasileiro 

comparativamente ao de países desenvolvidos, nos seguintes termos:  

Um dos maiores desafios da sociedade atual é o de gerar, aplicar e divulgar 
o conhecimento científico produzido e, mais além, o de transformar esse 
conhecimento em inovação tecnológica. O crescimento de países como 
Estados Unidos, Alemanha e Japão demonstra como um ambiente nacional 
favorável pode ter uma considerável influência no estímulo à atividades 
inovativas. Sobre esse "ambiente nacional favorável" desenvolveu-se na 
literatura dedicada ao tema o conceito de Sistemas Nacionais de Inovação. 
238 

 

                                                             
235 PORTER, M. E.; VAN DER LINDE, C. Green and competitive: ending the stalemate. Harvard 
Business Review, Cambridge, v.73, n.5, p.120-34, Sept./Oct. 1995. Confira também: PINSKY, 
VANESSA; KRUGLIANSKAS, ISAK. Inovação tecnológica para a sustentabilidade: aprendizados de 
sucessos e fracassos. Estud. Av., São Paulo, v. 31, n. 90, p. 107-126, May  2017.   Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142017000200107&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  17  Oct.  2019. http://dx.doi.org/10.1590/s0103-
40142017.3190008. 
236 Para maiores detalhes, confira: OECD. Organization for Economic Cooperation and 
Development. Oslo Manual. The measurement of scientific and technological activities. Proposed 
Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data. European Commission and 
Eurostat, 2005. 
237 AVELLAR, Ana Paula Macedo de; OLIVEIRA, Fernando Cardoso Boaventura. Comportamento do 
sistema nacional de inovação brasileiro (2000-2007). Disponível 
em:  http://www.seer.ufu.br/index.php/revistaeconomiaensaios/article/download/2030/2668. Acesso 
em: 02 nov. 2019. 
238 VILLELA, Taís Nasser; MAGACHO, Lygia A. Magalhães. Abordagem histórica do Sistema 
Nacional de Inovação e o papel das Incubadoras de Empresas na interação entre agentes deste 
sistema. Artigo apresentado no XIX Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de 

Empresas. Florianópolis, Santa Catarina. 26 a 30 de novembro de 2009. 

http://www.seer.ufu.br/index.php/revistaeconomiaensaios/article/download/2030/2668
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E, dentro desses desafios, há de se meditar sobre a função da intervenção do 

Estado no âmbito do desenvolvimento sustentável, que garanta o usufruto das 

presentes e das futuras gerações.  

De fato, André Ramos Tavares diz: “O ‘mercado tecnológico’ lato sensu, 

incluindo o uso on-line de softwares, encontra-se aberto a todo agente econômico 

privado que pretenda nele empreender de maneira regular e em atividade lícita.”239 

Porém, mais do que isso, necessita-se de um compromisso igualmente ético do 

agente econômico privado voltado à sustentabilidade de suas ações e considerando 

o impacto da tecnologia na desigualdade social. 

Acertada a reflexão de André Ramos Tavares quando aponta “temos, aqui, uma 

premissa independente da opção constitucional por assimilar expressamente a 

tecnologia como elemento inerente ao desenvolvimento nacional. Ou seja, a esta 

proteção tecnológica soma-se a proteção da livre iniciativa.”240  

Sendo assim, para a inovação e a tecnologia efetivamente cumprirem o papel 

desejado pelo espírito da Constituição, há que se averiguar a necessidade de abraçar 

o campo além da técnica, porquanto estamos diante de um dilema nos moldes do dito 

por Garret Hardin, em 1968, cujas soluções estão igualmente no âmbito moral.241 

Portanto, como já explicitado alhures, há de se pensar sobre os valores que moldariam 

a inovação, tais quais os direitos fundamentais e, dentro da ótica econômica, o 

desenvolvimento sustentável.242 

Nessa linha, Barbieri et. al., ao abordar o contexto do desenvolvimento 

sustentável, inserem a inovação dentro de um novo entendimento, “destacando a 

importância de a empresa inovar considerando as três dimensões da sustentabilidade 

– social, ambiental e econômica.”243 Nessa ótica, pode ser enquadrada também a 

                                                             
239 TAVARES, André Ramos. APPs e plataformas on-line na intermediação econômica no Brasil. 

Op. Cit., p. 34. 
240 Op. Cit., p. 34. 
241 HARDIN, Garrett. The Tragedy of the Commons. Science, New Series, Vol. 162, No. 3859 (Dec. 

13, 1968), pp. 1243-1248. 
242 Para aprofundar a interligação entre os direitos fundamentais e o desenvolvimento sustentável, 
recomenda-se: COSTA, Hirdan Katarina de Medeiros (org.). Direitos Humanos e Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019; COSTA, Hirdan Katarina de 
Medeiros. Royalties, Justiça e Sustentabilidade. 1. ed. Rio de Janeiro: Synergia, 2018. 
243 BARBIERI, José Carlos; VASCONCELOS, Isabella Freitas Gouveia de; ANDREASSI, Tales; 
VASCONCELOS, Flávio Carvalho de. Inovação e sustentabilidade: novos modelos e proposições. 
RAE, São Paulo, v. 50, n. 2, abr./jun. 2010, p. 146-154. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rae/v50n2/02. Acesso em: 09 nov. 2019, p. 146. 

http://www.scielo.br/pdf/rae/v50n2/02
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inovação de outros agentes, incluindo o modelo universidade-governo-empresa, 

servindo como norte para políticas de inovação atrelada à sustentabilidade. 

Há de se mencionar, também, que essas dimensões são expandidas por alguns 

autores, como Sachs, que explora as dimensões espacial e cultural, colocando a 

ambiental atrelada à ecológica244; assim como visão integralista explorada em 

Egmond e Vries, que associa a sustentabilidade à dignidade humana.245  

Barbieri et al., perpassando pela abordagem teórica, conceitual e histórica do 

desenvolvimento sustentável, ainda destacam as ecoinovações ou inovações 

ecoeficientes enquanto: 

as que reduzem a quantidade de materiais e energia por unidade produzida, 
eliminam substâncias tóxicas e aumentam a vida útil dos produtos. Porém, 
elas podem gerar desemprego, destruir competências, prejudicar 
comunidades ou segmentos da sociedade, entre outros problemas sociais. 
Por isso, a dimensão social deve estar presente de forma explícita, para que 
a inovação ecoeficiente seja também uma inovação sustentável.246  

 

Para fins de alcançar essa possibilidade de uma inovação preocupada com 

outras dimensões que não somente a econômica, Barbieri et. al. pugnam pela 

incorporação da sustentabilidade efetivamente no desenvolvimento de inovações, 

através da mobilização do tema no âmbito do SNI, adequando-o a essa nova 

realidade. 

Nessa esteira, Salete O. Boff apregoa a superação do espaço técnico da 

inovação para o caminhar de uma discussão democrática e construção de nova ordem 

jurídica fundada por valores elaborados pela sustentabilidade, bem como delineados 

pela ética da responsabilidade. Para tanto, Salete O. Boff entende, por exemplo, ser 

necessária a comunicação eficaz entre a comunidade científica e a sociedade, por 

meio de consultas formais e através da garantia de que os riscos da inovação 

passarão pela avaliação cuidadosa, seja pelo princípio da precaução ou pelo dever 

de vigilância, a depender da área.247 

                                                             
244 SACHS, I. Estratégias de transição para o século XXI: desenvolvimento e meio ambiente. São 

Paulo: Studio Nobel e Fundação de Desenvolvimento Administrativo, 1993. 
245 EGMOND, N. D.; VRIES, H.J.M. Sustainability: The search for the integral worldview. Futures 43 
(2011), p. 853–867. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328711001340#!. Acesso em: 07 dez. 2019. 
246 BARBIERI et. al., Op. Cit., p. 151 
247 BOFF, Salete Oro. Desafios da Inovação Tecnológica para a Sustentabilidade Intergeracional. 
Sequência (Florianópolis), Florianópolis, n. 82, p. 265-287, Aug. 2019.   Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-
70552019000200265&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  07 dez.  2019.  Epub Dec 02, 2019.  
http://dx.doi.org/10.5007/2177-7055.2019v41n82p265. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328711001340#!
http://dx.doi.org/10.5007/2177-7055.2019v41n82p265


82 
 

 
 

Ademais, há de se mencionar posições como o de Fábio Rua, voltadas à 

compreensão de uma Inteligência Artificial com fins de diminuir as desigualdades no 

País, propondo diretrizes como norte, e tendo em vista o anúncio do Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) em parceria com a Unesco 

para formatar um plano integrado de Inteligência Artificial.248 Portanto, considerando 

o tema em apreço, é interessante que estudo de casos sejam conduzidos, focalizando 

aspectos específicos de cada setor, para fins de possibilitar que a inovação encontre 

cada vez mais outras dimensões que não a meramente econômica, trazendo 

benefícios sociais e ambientais.249 

 

3.5 Limites à Intervenção do Estado brasileiro em CT&I 

 

Ressalta-se que outra questão relevante para análise é está relacionada aos 

limites de intervenção do Estado no tema pertinente à Quarta Revolução Industrial. 

Conforme salientado, existem os defensores de leis que sirvam de freios às mudanças 

advindas do novo acervo tecnológico disponível à humanidade. Não obstante essas 

posições, há outros que argumentam pelos limites à tal tendência.  

Obviamente, o direito construiu ao logo do tempo uma série de propriedades 

para tutela das inovações, como patentes, marcas, etc. Inúmeros setores industriais 

cresceram dentro dessa esteira. Por exemplo, o segmento de medicamentos que se 

ergueu sob as patentes, não deixa de sofrer contestações para fins de que exista 

acesso às possibilidades de curas e a medicamentos para população de países em 

desenvolvimento.  

Nessa linha, André Ramos Tavares endereça o seguinte raciocínio: 

Há um espaço legítimo para a discussão de restrições à propriedade 
tecnológica, como por exemplo a restrição de patentes visando a ampliar o 

                                                             
Também, recomenda-se a leitura de: NEDER, R.; RABÊLO, O.; HONDA, D.; DE SOUZA, P. (2019). 
Relações entre inovação e sustentabilidade: termos e tendências na produção científica mundial. 
Gestão & Regionalidade, 35(104). doi:https://doi.org/10.13037/gr.vol35n104.5304. Acesso em: 07 

dez. 2019. 
241 RUA, Fábio. Por uma estratégia nacional para Inteligência Artificial. Disponível em: 
https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=
51190&sid=15. Acesso em: 09 nov. 2019. Fábio Rua é Diretor da ABES (Associação Brasileira das 
Empresas de Software) e co-fundador do Movimento Brasil, País Digital. 
249 Nessa esteira, verifique estudo de caso desenvolvido por FREITAS, Carlos Cesar Garcia; 
MAÇANEIRO, Marlete Beatriz; KUHL, Marcos Roberto; SEGATTO, Andrea Paula; DOLIVEIRA, Sergio 
Luis Dias; LIMA, Luiz Fernando de. Transferência tecnológica e inovação por meio da 

Sustentabilidade. RAP — Rio de Janeiro 46(2):363-84, mar./abr. 2012. 

https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=51190&sid=15
https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=51190&sid=15
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acesso de todos à inovação, como visto anteriormente. Todavia, não é o que 
se cuida no caso de iniciativas que pretendam apenas proibir a prestação de 
serviços por meio de plataformas tecnológicas, tornando a tecnologia um 
ilícito. Medidas desse teor tendem a impedir o uso lícito e funcional da 
tecnologia disponível e desenvolvida por empresas de tecnologia em 
detrimento do interesse da coletividade em ter ao seu dispor mais um serviço, 
legítimo e facilitador e potencializador de inúmeras relações econômicas.250 

 

Proibições ao uso de tecnologias de software, de aplicativos, dentre outros, têm 

sido registrados no País. Projetos de lei, de todas as esferas,251 e/ou atos 

administrativos são encontrados hodiernamente com vistas a restringir o uso de certas 

inovações.252 

 Essas medidas devem ser tratadas com cautela pelo legislador e pelo 

administrador, sob pena de afronta à Constituição Federal: 

[...] a possibilidade de intervenção do Estado no domínio econômico não 
exonera o Poder Público do dever jurídico de respeitar os postulados que 
emergem do ordenamento constitucional brasileiro. Razões de Estado – que 
muitas vezes configuram fundamentos políticos destinados a justificar, 
pragmaticamente, ex parte principis, a inaceitável adoção de medidas de 
caráter normativo – não podem ser invocadas para viabilizar o 
descumprimento da própria Constituição.253 

 

Ao invés de criar medidas de restrição à tecnologia, o Estado brasileiro tem o 

dever constitucional de tratar a matéria dentro dos seus ditames e respeitar o seu viés 

desenvolvimentista, buscando modificar as estruturas produtivas nacionais,254 

respeitando o sistema conceitual de propriedade industrial e tecnológica. 

                                                             
250 TAVARES, André Ramos. APPs e plataformas on-line na intermediação econômica no Brasil. 

Op. Cit., p. 30. 
251 Confira: REIS, Vivian. Uber, 99 e Cabify se unem em campanha contra projeto de lei que 
regulamenta serviço. Disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/uber-99-e-cabify-se-

unem-em-campanha-contra-projeto-de-lei-que-regulamenta-servico.ghtml. Acesso em: 26 out. 2019. 

CONJUR. Projeto de lei que proíbe o Uber é inconstitucional, diz OAB-DF. Disponível em: 
https://consultor-juridico.jusbrasil.com.br/noticias/214411211/projeto-de-lei-que-proibe-o-uber-e-
inconstitucional-diz-oab-df. Acesso em: 26 out. 2019. 

Consoante André Ramos Tavares: “Entretanto, nem sempre o Poder Público incorpora as revoluções 
tecnológicas e nem mesmo as incentiva em prol do desenvolvimento socioeconômico da nação. Em 
sentido oposto ao de suas responsabilidades constitucionais com a sociedade, muitas vezes o Estado 
opõe obstáculos injustificados (porque decorrentes de puro arbítrio) à tecnologia. Outras vezes 
autoridades pretendem enquadrar a nova tecnologia e os novos usos e produtos por ela proporcionados 
em categorias jurídicas que não lhe dizem respeito, anacrônicas e paralisantes em termos de inovação.” 
TAVARES, André Ramos. APPs e plataformas on-line na intermediação econômica no Brasil. Op. 
Cit., p.32. 
252 Confira: ACHILLES, Rubens. Ônibus por aplicativo UBus e Metra são considerados 
clandestinos em SP. Disponível em: https://www.techtudo.com.br/noticias/2019/10/onibus-por-

aplicativo-ubus-e-metra-sao-considerados-clandestinos-em-sp.ghtml. Acesso em: 26 out. 2019. 
253 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 205.193. Rel. min. Celso de Mello, julgamento em 
25.02.1997, Primeira Turma, DJ 06.06.1997. 
254 Segundo André Ramos Tavares: “Há uma importante distinção, para fins do estudo sobre tecnologia 
e Direito, bem como para a compreensão exata dos processos desencadeados perante o Direito 

https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/uber-99-e-cabify-se-unem-em-campanha-contra-projeto-de-lei-que-regulamenta-servico.ghtml
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/uber-99-e-cabify-se-unem-em-campanha-contra-projeto-de-lei-que-regulamenta-servico.ghtml
https://consultor-juridico.jusbrasil.com.br/noticias/214411211/projeto-de-lei-que-proibe-o-uber-e-inconstitucional-diz-oab-df
https://consultor-juridico.jusbrasil.com.br/noticias/214411211/projeto-de-lei-que-proibe-o-uber-e-inconstitucional-diz-oab-df
https://www.techtudo.com.br/noticias/2019/10/onibus-por-aplicativo-ubus-e-metra-sao-considerados-clandestinos-em-sp.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2019/10/onibus-por-aplicativo-ubus-e-metra-sao-considerados-clandestinos-em-sp.ghtml
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Além dessa linha, faz-se outro ponto de destaque, qual seja, os limites ao poder 

de vigilância. Para Schwab, se por um lado, a tecnologia proporciona a crescente 

possibilidade de expressão dos cidadãos mais aptos, por outro, essa mesma 

tecnologia pode servir de vigilância e controle do cidadão:  

Estruturas paralelas serão capazes de transmitir ideologias, recrutar 
seguidores coordenar ações a favor – e contra – os sistemas de governo 
oficiais. Os governos, em sua forma atual, serão forçados a mudar à medida 
que seu papel central de conduzir a política ficar cada vez menor devido aos 
crescentes níveis de concorrência e à redistribuição e descentralização do 
poder que as novas tecnologias tornam possíveis. Cada vez mais, os 
governos serão vistos como centros de serviços públicos, avaliados por suas 
capacidades de entregar seus serviços expandidos de forma mais eficiente e 

individualizada.255  
 

Destarte, Schwab enxerga que as normas desempenharão, nesse sentido, 

papel crucial na adaptação e difusão tecnológicas.256 Giorgio Agamben também, 

destaca os riscos do controle social via informação genética, biométrica, dentre outros 

mecanismos de vigilância.257 Dentro dessa perspectiva, merece uma contemplação 

de normas garantidoras do princípio da dignidade humana e dos direitos 

fundamentais, como limites legítimos ao poder de vigilância estatal. 

Também, numa terceira nota, vale fazer comentários à Lei nº 13.874, de 20 de 

setembro de 2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, 

estabeleceu normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade 

econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e 

regulador.  

Essa lei foi oriunda da Medida Provisória 881/2019 e, segundo Armando Luiz 

Rovai, “para o pleno desenvolvimento sustentável da atividade negocial, o atual 

                                                             
brasileiro, para além da conhecida distinção anterior entre acesso aos produtos tecnológicos e acesso 
à tecnologia. Assim é que, mesmo com acesso à tecnologia, é preciso distinguir um acesso que gera 
seu uso de um acesso que gera uma mudança estrutural de funcionamento da economia. Em um caso 
temos incremento tópico de algum ou alguns segmentos econômicos. No outro, temos uma nova 
economia. A distinção baseia-se na lição de Ricardo A. Guibourg, acerca da necessidade de mudança 
não apenas tecnológica, mas dos sistemas de pensamento.” APPs e plataformas on-line na 
intermediação econômica no Brasil. Op. Cit., p.25. 
255 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. 2015. Op., cit., sp. 
256 Idem. 
257 AGAMBEN, Giorgio. Por uma teoria do poder destituinte. Disponível em:  
https://5dias.wordpress.com/2014/02/11/por-uma-teoria-do-poder-destituintede-giorgio-agamben/. 
Acesso em: 07 dez. 2019. 

https://5dias.wordpress.com/2014/02/11/por-uma-teoria-do-poder-destituintede-giorgio-agamben/
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momento histórico, político e econômico do País exige urgentes mudanças na gestão 

da administração pública, predominantemente, caracterizado por sua burocracia.”258 

Os princípios que norteiam essa Declaração são descritos no art. 2º: “a 

liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas; a boa-fé do 

particular perante o poder público; a intervenção subsidiária e excepcional do Estado 

sobre o exercício de atividades econômicas; e, o reconhecimento da vulnerabilidade 

do particular perante o Estado”. 

Considerando a área de inovação e tecnologia, a Declaração não chega a 

detalhar instrumentos ou outras medidas estatais, basicamente, traz no art. 3º no 

inciso VI, o direito de todos ao desenvolvimento, execução, operacionalização e 

comercialização de novas modalidades de produtos e de serviços, diante da 

desatualização legal, e se considerando a inovação e a tecnologia internacionais. 

Além dessa previsão, outra menção à tecnologia encontra-se no art. 4º com 

vistas a evitar o abuso do poder regulatório de maneira indevida, in verbis: 

I - criar reserva de mercado ao favorecer, na regulação, grupo econômico, ou 
profissional, em prejuízo dos demais concorrentes; II - redigir enunciados que 
impeçam a entrada de novos competidores nacionais ou estrangeiros no 
mercado; III - exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir 
o fim desejado; IV - redigir enunciados que impeçam ou retardem a 
inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de 
negócios, ressalvadas as situações consideradas em regulamento 
como de alto risco; V - aumentar os custos de transação sem demonstração 
de benefícios; VI - criar demanda artificial ou compulsória de produto, serviço 
ou atividade profissional, inclusive de uso de cartórios, registros ou cadastros; 
VII - introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de 
atividades econômicas; VIII - restringir o uso e o exercício da publicidade e 
propaganda sobre um setor econômico, ressalvadas as hipóteses 
expressamente vedadas em lei federal; e IX - exigir, sob o pretexto de 
inscrição tributária, requerimentos de outra natureza de maneira a mitigar os 
efeitos do inciso I do caput do art. 3º desta Lei. (Grifo acrescido). 

 

Observa-se a partir da redação desse dispositivo que a lei estabeleceu limites 

à atividade regulatória, à intervenção por direção, porém se deixa aberta a 

possibilidade de restrição do avanço tecnológico quando considerado de alto risco. Há 

de se refletir sobre essa redação. 

Conforme lição do professor André Ramos Tavares,  

 

não se permite à legislação afrontar uma norma constitucional para criar uma 
proibição parcial à livre iniciativa, vedando-a quando se tratar de iniciativa 
tecnológica. Também não se permite à legislação petrificar o estágio pré-

                                                             
258 ROVAI, Armando L. Aplicação dos princípios da liberdade econômica no Brasil. São Paulo: 

Editora D´Plácido, 2019, p. 19. 
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tecnológico (e pretérito) de um setor inteiro, para ele arrastar toda a sociedade 
e festejar a nulificação do ingresso benéfico de novas tecnologias.259  
 

Nessa perspectiva, portanto, a redação desse inciso é extremamente aberta, 

pois o sentido de alto risco é temporal e subjetivo. Ademais, o risco de danos, em 

alguma medida, está presente em todas as atividades humanas. Por exemplo, o 

desenvolvimento da indústria de aviação teria sido impossível sem a assunção de alto 

risco, principalmente, à época. Sendo assim, por hipótese, medidas restritivas ou até 

mesmo proibitivas ao desenvolvimento científico e tecnológico da aviação teriam 

travado toda uma cadeia produtiva extremamente positiva para a humanidade. 

Assim, outros parâmetros como princípio da precaução podem ser usados 

enquanto argumentos restritivos, a fim de possibilitar o gerenciamento do risco e, 

simplesmente, não acarretar entraves tecnológicos de determinados setores vistos 

como de alto e médio risco.260 

Nessa linha, o princípio da precaução traz o objetivo de orientar o 

estabelecimento de políticas e da regulação quando existe incerteza científica 

relativamente aos riscos de danos ambientais ou à saúde humana, sendo flexível, a 

depender do contexto, e sem uma consequência única de sua aplicação, o que 

possibilita medidas de gestão do risco.261  

Portanto, o princípio da precaução seria um caminho argumentativo a ser 

utilizado pelo regulador com vistas à busca do avanço científico e econômico, dentro 

do viés de uma proposta de desenvolvimento sustentável e de justiça 

intergeracional.262  

A partir dessa perspectiva, o livre arbítrio do regulador para limitar novas 

tecnologias passaria por um transparente exercício de ponderação e, sobretudo, por 

                                                             
259 TAVARES, André Ramos. APPs e plataformas on-line na intermediação econômica no Brasil. 

Op. Cit., p. 34. 
260 Nessa linha, para explorar casos no Brasil, veja o ocorrido com a indústria de gás não convencional 
a partir da leitura de ARAUJO, Renata; MIRANDA, Mariana; COSTA, Hirdan K. Medeiros; SANTOS, 
Vitor. Panorama do desenvolvimento de gás não convencional: perspectivas para o caso brasileiro. 
In: Hirdan Katarina de Medeiros Costa; Silvia Andrea Cupertino; Edmilson Moutinho dos Santos. (Org.). 
Atualidades Regulatórias do mercado de gás brasileiro. 1ed.Rio de Janeiro: Synergia, 2018, p. 201-
248. E, COSTA, Hirdan Katarina de Medeiros; CINTRA, Marcos; PEREIRA, Eduardo G.; Moutinho dos 
Santos, E. Regulatory Framework of Upstream and Onshore Unconventional Gas in Brazil. In: 
Fontoura Costa J.A.; Rosado de Sá Ribeiro M.; Xavier Junior, E.C.; Rocha Gabriel, V.D. (Org.). Energy 
Law and Regulation in Brazil. Springer, 2018, p. 45-65. 
261 MIRANDA, Mariana. Princípio da Precaução: gestão de risco e planejamento ambiental 
estratégico. 2018. 129 f. Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Energia do Instituto 
de Energia e Ambiente, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
262 SUNSTEIN, Cass R. Risk and Reason. Cambridge University Press, 2004. 
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uma avaliação dos riscos e das medidas de gerenciamento possíveis, porquanto, é 

importante ao regulador ter em mente que o desenvolvimento científico e tecnológico 

promovido pelo Estado (art. 218, CF) visa ao bem-estar da população e à autonomia 

tecnológica do país (art. 219, CF). 
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4 INSTRUMENTOS DO MARCO LEGAL BRASILEIRO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA 

E INOVAÇÃO 

 

4.1 Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação 

O Marco Legal foi instrumentado pela Lei 10.973/2004, alterada posteriormente 

pela Lei 13.243/2016 (Novo Marco). Em seguida, foi publicado o Decreto 9.283/2018. 

O Novo Marco adicionou princípios ao da redação original do Marco. Assim, 

hodiernamente, são 14 princípios:  

promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o 
desenvolvimento econômico e social; dos processos de desenvolvimento 
científico, tecnológico e de inovação, assegurados os recursos humanos, 
econômicos e financeiros para tal finalidade; redução das desigualdades 
regionais; descentralização das atividades de ciência, tecnologia e inovação 
em cada esfera de governo; promoção da cooperação e interação entre 
setores público e privado; estímulo à atividade de inovação nas Instituições 
Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) e nas empresas, inclusive para 
a atração, a constituição e a instalação de centros de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação e de parques e polos tecnológicos no País; 
promoção da competitividade empresarial nos mercados nacional e 
internacional; incentivo à constituição de ambientes favoráveis à inovação e 
às atividades de transferência de tecnologia; formação e capacitação 
científica e tecnológica; fortalecimento das capacidades operacional, 
científica, tecnológica e administrativa das ICTs; atratividade dos 
instrumentos de fomento e de crédito, bem como sua permanente atualização 
e aperfeiçoamento; simplificação de procedimentos para gestão de projetos 
e controle por resultados em sua avaliação; utilização do poder de compra do 
Estado para fomento à inovação; apoio, incentivo e integração dos inventores 
independentes às atividades das ICTs e ao sistema produtivo. 

  

A Figura 1 destaca os beneficiários dessa nova política. Como se percebe, o 

sistema é complexo com a existência de múltiplos atores sob a coordenação do Marco 

Legal da CT&I e tendo o Estado como um dos agentes relevantes do processo de 

desenvolvimento do Sistema Nacional de Inovação. 
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Figura 1 - Entidades beneficiadas pelo novo marco legal 

 

Fonte: Sebrae, 2018. 

Segundo definição legal, a Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação 

(ICT) é órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa 

jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis 

brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em 

seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico 

ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos (art. 

2º, V). O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) é estrutura instituída por uma ou mais 

ICTs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão 

de política institucional de inovação e, por competências mínimas, as atribuições 

previstas nesta lei (art. 2º, VI). 

Já a agência de fomento é órgão ou instituição de natureza pública ou privada 

que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem estimular e 

promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação (art. 2º, I). 

Dentre os órgãos da administração direta, além de ministérios, secretárias, 

dentre outros, o Marco traz também os autárquicos como as fundações. Por exemplo, 

no art. 2º, VII tem-se a fundação de apoio, conceituada como fundação criada com a 

finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de 

desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e projetos de estímulo à inovação 

de interesse das ICTs, registrada e credenciada no Ministério da Educação e no 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei nº 8.958, de 20 de 
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dezembro de 1994, e das demais legislações pertinentes nas esferas estadual, distrital 

e municipal. 

Além dessa estruturação, o Sebrae aponta os principais tópicos trazidos pelo 

Decreto regulamentador: 

Estímulos à constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de 
projetos de cooperação que envolvam empresas, instituições de ciência e 
tecnologia (ICT’s) e entidades privadas sem fins lucrativos. 
Autorização às ICT’s públicas integrantes da administração pública indireta, 
às agências de fomento, às empresas públicas e às sociedades de economia 
mista a participarem minoritariamente do capital social de empresas. 
Tratamento prioritário e procedimentos simplificados para processos de 
importação e de desembaraço aduaneiro de bens e produtos utilizados em 
pesquisa científica e tecnológica ou em projetos de inovação. 
Os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) poderão ser constituídos com 
personalidade jurídica própria, como entidade privada sem fins lucrativos, 
inclusive sob a forma de fundação de apoio. 
O poder público manterá mecanismos de fomento, apoio e gestão adequados 
à internacionalização das ICTs públicas, que poderão exercer fora do 
território nacional atividades relacionadas com ciência, tecnologia e inovação. 
Aperfeiçoamento de instrumentos para estímulo à inovação nas empresas, 
como a permissão de uso de despesas de capital na subvenção econômica, 
regulamentação de encomenda tecnológica e criação de bônus tecnológico. 
Regulamentação dos instrumentos jurídicos de parcerias para a pesquisa, o 
desenvolvimento e a inovação: termo de outorga, acordo de parceria para 
pesquisa, desenvolvimento e inovação, convênio para pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. 
Facilidades para a transferência de tecnologia de ICT pública para o setor 
privado. 
Dispensa de licitação para a aquisição ou contratação de produto para 
pesquisa e desenvolvimento. No caso de obras e serviços de engenharia o 
valor limite passa de R$ 15 mil para R$ 300 mil. 
Documentação exigida para contratação de produto para pesquisa e 
desenvolvimento poderá ser dispensada, no todo ou em parte, desde que 
para pronta entrega ou até o valor de R$ 80 mil. 
Autorização para a administração pública direta, as agências de fomento e as 
ICTs apoiarem a criação, a implantação e a consolidação de ambientes 
promotores da inovação. 
Prestação de contas simplificada, privilegiando os resultados obtidos nos 
acordos de parceria e convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação. 
Possibilidade de transposição, remanejamento ou transferência de recursos 
entre categorias de programação nas atividades de ciência, tecnologia e 
inovação, de até 20% do valor do projeto, sem necessidade de anuência 
prévia da concedente.263 

 

No Marco Legal,  existe, também, a previsão de 12 instrumentos para estímulo 

à inovação nas empresas, que a princípio podem ser enquadrados como intervenção 

por participação, por indução e por direção, são eles: I – subvenção econômica; II – 

                                                             
263 SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. SEBRAE. 2018. O 
Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Disponível em: 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-novo-marco-legal-de-ciencia-tecnologia-e-
inovacao,8603f03e7f484610VgnVCM1000004c00210aRCRD. Acesso em: 18 nov. 2019. 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-novo-marco-legal-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao,8603f03e7f484610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-novo-marco-legal-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao,8603f03e7f484610VgnVCM1000004c00210aRCRD


92 
 

 
 

financiamento; III – participação societária; IV – bônus tecnológico; V – encomenda 

tecnológica; VI –incentivos fiscais; VII – concessão de bolsas; VIII – uso do poder de 

compra do Estado; IX – fundos de investimentos; X – fundos de participação; XI – 

títulos financeiros, incentivados ou não; XII – previsão de investimento em pesquisa e 

desenvolvimento em contratos de concessão de serviços públicos ou em regulações 

setoriais. 

Esses instrumentos não são taxativos, a lei pode criar outros na medida das 

necessidades de tratamento da inovação e da tecnologia, com o objetivo de 

desenvolvimento sustentável do País. Consoante André Ramos Tavares, esses 

mecanismos devem atentar para os princípios inscritos no § 2º do artigo 218 da CF, 

quais sejam, para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do 

sistema produtivo nacional e regional.264  

Ademais, há de se ressaltar a nova redação dada ao § 1º, art. 218 da 

Constituição Federal, que estabelece prioridade à pesquisa científica básica e 

tecnológica, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e 

inovação. 

Os instrumentos constantes do Marco Legal, citado também, encontram 

substrato em várias normas setoriais. Por exemplo, contratos de concessão dos 

setores de petróleo, gás natural e eletricidade possuem cláusulas que preveem 

parcela de investimento das empresas direcionada para a pesquisa e 

desenvolvimento, inovação e tecnologia nesses setores.  

 

4.2 Instrumentos financeiros 

 

O artigo 19 do Marco Legal265 traz uma série de estímulos à inovação nas 

empresas, dentre eles, pode ser enquadrado como instrumento financeiro. Esse 

dispositivo decorre do § 4º do artigo 218, assim como do parágrafo único do artigo 219 

da CF.266 Segundo André Ramos Tavares, “a atuação do Estado, nesse dispositivo, 

                                                             
264 TAVARES, André Ramos. Ciência e Tecnologia na Constituição. Revista de Informação 
Legislativa. Brasília a. 44, n. 175 jul./set. 2007, p. 07-20. p. 16. 
265 BRASIL. Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm. Acesso em: 16 nov. 2019. 
266 Art. 218 ... § 4º: “A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de 
tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm
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enfim, é indireta (normativa). Por outro lado, uma atuação estatal nesse sentido 

apresentará relevância para que se reverta a tendência do setor privado nacional de 

investir secundariamente em P&D.”267 

No primeiro dos instrumentos, a concessão da subvenção econômica prevista 

significa a assunção de contrapartida pela empresa beneficiária, sem necessidade de 

devolução de valores, ou seja, por meio da subvenção o governo assume parte dos 

riscos.268 O Marco Legal prevê que o Poder Executivo regulamentará a subvenção 

econômica e assegurará a destinação de percentual mínimo dos recursos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). 

A segunda modalidade de apoio é financiamento, reembolsável e estruturado 

em forma de empréstimo. Segundo o Finep, são destinados a projetos de 

desenvolvimento tecnológico de empresa.269 

Outro modo de interação é a participação societária, por exemplo, a inserção 

de empresas privadas na composição societária de Centros de Desenvolvimento 

Regional (CDRs) em universidades brasileiras, defendido pela Finep, segue-se nessa 

via uma estrutura similar ao exemplo dos escritórios de transferência de tecnologia de 

Israel. 270  

O bônus tecnológico é um dos instrumentos que possuem conceituação no 

próprio Marco Legal271, guardando fundamento em dotações orçamentárias 

                                                             
sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos 
ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.” 

“Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o 
desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do 
País, nos termos de lei federal. 

Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem 
como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos 
tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes 
e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
85, de 2015).” 
267 TAVARES, André Ramos. Ciência e Tecnologia na Constituição. Revista de Informação 
Legislativa. Brasília a. 44, n. 175 jul./set. 2007, p. 07-20, p. 16. 
268 FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS. FINEP. Subvenção econômica. Disponível em: 
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/historico-de-programa/subvencao-economica. 
Acesso em: 11 nov. 2019. 
269 FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS. FINEP. Modalidades de apoio. Disponível em: 
http://www.finep.gov.br/home?start=8. Acesso em: 11 nov. 2019. 
270 FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS. FINEP. Presidente da Finep defende 
participação privada em Centros de Desenvolvimento Regional. Disponível em: 
http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/5657-presidente-da-finep-defende-participacao-
privada-em-centros-de-desenvolvimento-regional. Acesso em: 11 nov. 2019. 
271 XIII - bônus tecnológico: subvenção a microempresas e a empresas de pequeno e médio porte, com 
base em dotações orçamentárias de órgãos e entidades da administração pública, destinada ao 

http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/historico-de-programa/subvencao-economica
http://www.finep.gov.br/home?start=8
http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/5657-presidente-da-finep-defende-participacao-privada-em-centros-de-desenvolvimento-regional
http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/5657-presidente-da-finep-defende-participacao-privada-em-centros-de-desenvolvimento-regional
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específicas e bem delineadas no regulamento dessa subvenção. Exemplo de uso 

dessa alternativa foi o Programa para Concessão de Bônus Tecnológico e Bolsas para 

Inovação em Manufatura Avançada, cuja chamada ocorreu em outubro de 2018.272 

A encomenda tecnológica visa à contratação dentro de empresas ou consórcios 

por órgãos ou entidades públicas, objetivando pesquisa e desenvolvimento, que 

abarcam risco tecnológico. O Marco Legal prevê a possibilidade de dispensa de 

licitação. Exemplo é o Profarma Inovação do BNDES, em que o banco assume o risco 

da empreitada e, no caso de falha, a empresa não precisa devolver os recursos273. 

Os incentivos fiscais são instrumentos criados para promover a pesquisa e 

desenvolvimento no âmbito das empresas. No Brasil, a Lei 8.661/93 foi marco 

inaugural para esses mecanismos, com destaque para o Programa de 

Desenvolvimento Tecnológico da Indústria (PDTI) e o Programa de Desenvolvimento 

Tecnológico da Agricultura (PDTA).274  

Hodiernamente, cita-se a Lei do Bem, que segundo Greciane Porto e Caroline 

Memoria, apresenta sua base no Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, 

enquanto renúncia fiscal com fins de tornar as empresas cada vez mais 

competitivas.275 Para usufruir desse benefício, as empresas devem atender aos 

                                                             
pagamento de compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, 
de contratação de serviços tecnológicos especializados, ou transferência de tecnologia, quando esta 
for meramente complementar àqueles serviços, nos termos de regulamento; (Incluído pela Lei nº 
13.243, de 2016).  

Veja também: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES. 
MCTIC. Bônus Tecnológico. Disponível em: 
https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/tecnologia/servicos_tecnologicos/bonus_tecnologico/_tecnol
ogico/Bonus_Tecnologico.html. Acesso em: 11 nov. 2019. 
272 CONVERGÊNCIA DIGITAL. MCTIC terá bônus tecnológico de R$ 2 milhões para inovação nas 
PMEs. Disponível em: 
https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=
48815&sid=3. Acesso em: 11 nov. 2019. 
273 SOCIEDADE BRASILEIRA PRÓ-INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. PROTEC. Encomenda 
Tecnológica. Disponível em: http://protec.org.br/secoes/page/21/Encomenda-Tecnologica 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/encomendas-tecnologicas-
sao-essenciais-para-estimular-o-desenvolvimento-da-inovacao/. Acesso em: 14 nov. 2019. 
274 ARAÚJO, Bruno César. Incentivos fiscais à pesquisa e desenvolvimento e custos de inovação no 
Brasil. Diset/IPEA. Radar n. 9, agosto 2010. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/radar/100826_radar09_cap1.pdf, Acesso em: 14 
nov. 2019. 
275 PORTO, Geciane Silveira; MEMORIA, Caroline Viriato. Incentivos para inovação tecnológica: um 
estudo da política pública de renúncia fiscal no Brasil. Rev. Adm. Pública,  Rio de Janeiro,  v. 53, n. 
3, p. 520-541,  June  2019.   Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
76122019000300520&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  14  Nov.  2019.  Epub July 15, 
2019.  http://dx.doi.org/10.1590/0034-761220170340. 

https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/tecnologia/servicos_tecnologicos/bonus_tecnologico/_tecnologico/Bonus_Tecnologico.html
https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/tecnologia/servicos_tecnologicos/bonus_tecnologico/_tecnologico/Bonus_Tecnologico.html
https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=48815&sid=3
https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=48815&sid=3
http://protec.org.br/secoes/page/21/Encomenda-Tecnologica
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/encomendas-tecnologicas-sao-essenciais-para-estimular-o-desenvolvimento-da-inovacao/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/encomendas-tecnologicas-sao-essenciais-para-estimular-o-desenvolvimento-da-inovacao/
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/radar/100826_radar09_cap1.pdf
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requisitos constantes da legislação, tais como possuir regularidade fiscal, ter regime 

no Lucro Real e investir em PD&I.276 Destaca-se, ainda, a edição da Lei 13.674/18, 

que dispõe sobre isenções para empresas de tecnologia da informação e, quando do 

investimento em atividade, de pesquisa, desenvolvimento e inovação.277 

 Outro instrumento previsto no Marco Legal é o uso do poder de compra do 

Estado, muito comum para empresas estatais ou sociedades de economia mista que 

pretendem adquirir produtos e serviços, como em setores de saúde e defesa.278 

Há de se mencionar, também, três mecanismos tratados no Marco Legal com 

características semelhantes, os fundos de investimentos, fundos de participação e 

títulos financeiros, incentivados ou não. Por meio de aplicação de recursos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) em Fundos de 

Investimento em Participações (FIP) e em Fundos Mútuos de Investimentos em 

Empresas Emergentes (FMIEE), ocorrem os investimentos de PD&I nas empresas 

participantes com alto potencial de crescimento, através da compra de ações ou outro 

valor mobiliário.279  

A Portaria MCTIC n. 5.894/2018 ainda tratou da matéria no âmbito das 

empresas de informática280, considerando a base da Lei n. 8.248, de 23 de outubro de 

                                                             
276 ABGI GROUP. Como utilizar os incentivos fiscais à inovação tecnológica de forma segura? 
Disponível em: https://brasil.abgi-group.com/radar-inovacao/recursos-para-inovacao/como-utilizar-os-
incentivos-fiscais-a-inovacao-tecnologica-de-forma-segura/. Acesso em: 14 nov. 2019. 

Veja exemplo de programa direcionado para medicamentos em: ABGI GROUP. Benefícios fiscais da 
Lei do Bem aplicados para as atividades de ensaios clínicos. Disponível em: https://brasil.abgi-
group.com/radar-inovacao/artigos-estudos/beneficios-fiscais-da-lei-do-bem-aplicados-para-as-
atividades-de-ensaios-clinicos/. Acesso em: 14 nov. 2019. 
277 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Lei sancionada dá incentivos fiscais a empresas de tecnologia 
que investirem em pesquisa e inovação. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/540123-
lei-sancionada-da-incentivos-fiscais-a-empresas-de-tecnologia-que-investirem-em-pesquisa-e-
inovacao/. Acesso em: 14 nov. 2019. 
278 SOCIEDADE BRASILEIRA PRÓ-INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. PROTEC. Poder de Compra do 
Estado. Disponível em: http://protec.org.br/secoes/page/22/Poder-de-Compra-do-
Estado#targetText=O%20uso%20das%20compras%20governamentais,Estado%20como%20Sa%C3
%BAde%20e%20Defesa. Acesso em: 14 nov. 2019. 
279 FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS. FINEP. Investimento em Empresas Inovadoras. 
Disponível em: http://www.finep.gov.br/a-finep-externo/fontes-de-recurso/106-a-finep/fontes-de-
recurso/fndct-fundo-nacional-de-desenvolvimento-cientifico-e-tecnologico/99-investimento-em-
empresas-inovadoras. Acesso em: 14 nov. 2019. Esses fundos são regulamentados pelas Instruções 
CVM 391/03 e 209/94, conhecidos como fundos de venture capital e private equity, respectivamente. 
280 ABGI GROUP. Empresas beneficiárias da Lei de Informática podem investir em Fundos de 
Investimentos em Participações que se destinem a investirem em empresas de base 
tecnológica. Disponível em: https://brasil.abgi-group.com/radar-inovacao/empresas-beneficiarias-da-
lei-de-informatica-podem-investir-em-fundos-de-investimentos-em-participacoes-que-se-destinem-a-
investirem-em-empresas-de-base-tecnologica/. Acesso em: 14 nov. 2019. 

https://brasil.abgi-group.com/radar-inovacao/recursos-para-inovacao/como-utilizar-os-incentivos-fiscais-a-inovacao-tecnologica-de-forma-segura/
https://brasil.abgi-group.com/radar-inovacao/recursos-para-inovacao/como-utilizar-os-incentivos-fiscais-a-inovacao-tecnologica-de-forma-segura/
https://brasil.abgi-group.com/radar-inovacao/artigos-estudos/beneficios-fiscais-da-lei-do-bem-aplicados-para-as-atividades-de-ensaios-clinicos/
https://brasil.abgi-group.com/radar-inovacao/artigos-estudos/beneficios-fiscais-da-lei-do-bem-aplicados-para-as-atividades-de-ensaios-clinicos/
https://brasil.abgi-group.com/radar-inovacao/artigos-estudos/beneficios-fiscais-da-lei-do-bem-aplicados-para-as-atividades-de-ensaios-clinicos/
https://www.camara.leg.br/noticias/540123-lei-sancionada-da-incentivos-fiscais-a-empresas-de-tecnologia-que-investirem-em-pesquisa-e-inovacao/
https://www.camara.leg.br/noticias/540123-lei-sancionada-da-incentivos-fiscais-a-empresas-de-tecnologia-que-investirem-em-pesquisa-e-inovacao/
https://www.camara.leg.br/noticias/540123-lei-sancionada-da-incentivos-fiscais-a-empresas-de-tecnologia-que-investirem-em-pesquisa-e-inovacao/
http://protec.org.br/secoes/page/22/Poder-de-Compra-do-Estado#targetText=O%20uso%20das%20compras%20governamentais,Estado%20como%20Sa%C3%BAde%20e%20Defesa
http://protec.org.br/secoes/page/22/Poder-de-Compra-do-Estado#targetText=O%20uso%20das%20compras%20governamentais,Estado%20como%20Sa%C3%BAde%20e%20Defesa
http://protec.org.br/secoes/page/22/Poder-de-Compra-do-Estado#targetText=O%20uso%20das%20compras%20governamentais,Estado%20como%20Sa%C3%BAde%20e%20Defesa
http://www.finep.gov.br/a-finep-externo/fontes-de-recurso/106-a-finep/fontes-de-recurso/fndct-fundo-nacional-de-desenvolvimento-cientifico-e-tecnologico/99-investimento-em-empresas-inovadoras
http://www.finep.gov.br/a-finep-externo/fontes-de-recurso/106-a-finep/fontes-de-recurso/fndct-fundo-nacional-de-desenvolvimento-cientifico-e-tecnologico/99-investimento-em-empresas-inovadoras
http://www.finep.gov.br/a-finep-externo/fontes-de-recurso/106-a-finep/fontes-de-recurso/fndct-fundo-nacional-de-desenvolvimento-cientifico-e-tecnologico/99-investimento-em-empresas-inovadoras
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1991, e possibilitando a aplicação de recursos em Fundos de Investimentos em 

Participações.281  

 

4.3 Concessão de bolsas 

A concessão de bolsas de estudos para alunos nos diversos níveis de 

formação, desde a iniciação científica ao pós-doutorado, faz parte das políticas de 

CT&I no Brasil e no exterior. Trata-se, ademais, de parcela da política de capacitação 

de recursos humanos, expressa no § 3º do art. 218 da CF.282 

André Ramos Tavares explora esse tema do dispositivo constitucional com 

duas linhas: “A primeira parte diz respeito à (i) formação de recursos humanos nas 

áreas de ciência, pesquisa e tecnologia. A segunda parte, presente na oração final do 

preceptivo acima, refere-se à (ii) concessão de meios e condições especiais de 

trabalho.”283 Não obstante a importância de ambos assuntos, o Marco Legal se 

concentrou na questão da concessão de bolsas, que estaria dentro da formação de 

recursos humanos.  

Dentro dessa linha, além de a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) oferecerem bolsas de pesquisas nos diversos níveis de 

investigação, registra-se, ainda, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), com seu programa de formação de recursos humanos 

específico para o setor que regula284; assim como as diversas fundações de amparo 

à pesquisa estaduais, que serão tratados em tópico pertinente. 

                                                             
281 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES. MCTIC. Portaria 
MCTIC n. 5.894/2018. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/50242020/do1-2018-11-14-portaria-n-5-894-de-13-de-
novembro-de-2018-50241885. Acesso em: 14 nov. 2019. 
282 Art. 218 ... § 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, 
tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá 
aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 85, de 2015). 
283 TAVARES, André Ramos. Ciência e Tecnologia na Constituição. Revista de Informação 
Legislativa. Brasília a. 44, n. 175 jul./set. 2007, p. 07-20, p. 14. 
284 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. ANP. PRH-ANP - 
Programa de Formação de Recursos Humanos. Disponível em: http://www.anp.gov.br/pesquisa-
desenvolvimento-e-inovacao/prh-anp-programa-de-formacao-de-recursos-humanos. Acesso em: 07 
dez. 2019 Segundo a ANP, como resultados tem-se a obtenção de 600 prêmios (nacionais, 
internacionais e Prêmios Petrobras de Tecnologia) e de 5.500 publicações científicas. 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/50242020/do1-2018-11-14-portaria-n-5-894-de-13-de-novembro-de-2018-50241885
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/50242020/do1-2018-11-14-portaria-n-5-894-de-13-de-novembro-de-2018-50241885
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/50242020/do1-2018-11-14-portaria-n-5-894-de-13-de-novembro-de-2018-50241885
http://www.anp.gov.br/pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao/prh-anp-programa-de-formacao-de-recursos-humanos
http://www.anp.gov.br/pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao/prh-anp-programa-de-formacao-de-recursos-humanos
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Importante registrar a observância do professor André Ramos Tavares, quando 

analisa a dificuldade de absorção dos pesquisadores pelo segmento privado, dada a 

realidade de a maior parte da pesquisa se concentrar nas universidades e nos centros 

públicos, o que ocasiona a má utilização do pesquisador pela iniciativa privada.285 

Apesar desse cenário, nos últimos anos, existem esforços para se realizar programas 

de inserção do pesquisador na indústria, por exemplo, o programa criado pela ANP, 

em 1999, configura-se com o modelo da Hélice Tríplice, envolvendo universidade-

governo-empresa, e aponta que 2 mil bolsistas foram inseridos no mercado de 

trabalho.286 

No âmbito das agências CAPES e CNPq, vivencia-se uma grave contenção de 

recursos pelo governo federal no sistema de concessão de bolsas de estudos.287 Essa 

política recente afronta o Marco Legal em Ciência, Tecnologia e Inovação e demonstra 

a tendência do atual governo em modificar algumas premissas da Encti 2016-2022. 

Ao mesmo tempo, verificam-se indícios de fusão das duas principais agências de 

fomento no nível federal, CAPES e CNPq.288 Nota-se uma tendência, portanto, de 

ruptura das conquistas e retrocesso nessa área.289  

 

4.4 Pesquisa e desenvolvimento em contratos de concessão de serviços 

públicos ou em regulações setoriais 

Outro instrumento integrante do Marco Legal para fins de inovação dentro das 

empresas é a pesquisa e desenvolvimento como cláusula contratual ou integrante da 

regulação setorial. Nesse sentido, esse tópico aborda estudo de casos, 

especificamente o setor de petróleo e gás, assim como de energia elétrica.290 

 

                                                             
285 TAVARES, André Ramos. Ciência e Tecnologia na Constituição. Op. Cit., p. 15. 
286 Idem. 
287 Confira: GALVANI, Giovanna. Governo Bolsonaro corta mais de 5.600 novas bolsas da Capes. 
Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/educacao/governo-bolsonaro-corta-mais-de-5-600-
novas-bolsas-da-capes/. Acesso em: 26 out. 2019. 
288 Confira: BASILIO, Ana Luiza. Fusão entre Capes e CNPq gera protestos até dentro do governo. 
https://www.cartacapital.com.br/educacao/fusao-entre-capes-e-cnpq-gera-protestos-ate-dentro-do-
governo/. Acesso em: 26 out. 2019. 
289 Confira: SALDAÑA, Paulo. Presidente da Capes tenta vaga de reitor do ITA em meio a 
campanha para fusão com CNPq. https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/10/presidente-da-
capes-tenta-vaga-de-reitor-do-ita-em-meio-a-campanha-para-fusao-com-cnpq.shtml. Acesso em: 26 
out. 2019. 
290 O foco escolhido deve-se ao método de estudo de caso. De todo modo, há de se ressaltar que 
outros setores também possuem políticas próprias. 

https://www.cartacapital.com.br/educacao/governo-bolsonaro-corta-mais-de-5-600-novas-bolsas-da-capes/
https://www.cartacapital.com.br/educacao/governo-bolsonaro-corta-mais-de-5-600-novas-bolsas-da-capes/
https://www.cartacapital.com.br/educacao/fusao-entre-capes-e-cnpq-gera-protestos-ate-dentro-do-governo/
https://www.cartacapital.com.br/educacao/fusao-entre-capes-e-cnpq-gera-protestos-ate-dentro-do-governo/
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/10/presidente-da-capes-tenta-vaga-de-reitor-do-ita-em-meio-a-campanha-para-fusao-com-cnpq.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/10/presidente-da-capes-tenta-vaga-de-reitor-do-ita-em-meio-a-campanha-para-fusao-com-cnpq.shtml
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4.1.1 Da Legislação: estudos de caso 

4.4.1.1 Petróleo e Gás 

A partir de 1995, com a edição da Emenda Constitucional 09, a legislação da 

indústria de petróleo e gás natural (hidrocarbonetos) no Brasil sofreu uma série de 

modificações.291 Foi promulgada a Lei nº 9.784/97, conhecida como a Lei do Petróleo, 

criando o contrato de concessão com a previsão da cláusula de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (PD&I).292  

Após as descobertas na região conhecida como “Pré-Sal”, o governo federal 

anunciou a revisão da Lei n. 9.784/97, o que culminou na promulgação da Lei 

n.12.351, de 22 de dezembro de 2010, que, dentre outras matérias, tratou do regime 

de partilha de produção bem como instituiu o Fundo Social, dispondo de sua estrutura 

e fontes de recurso. Também, há de se ressaltar a edição da Lei 12.276, de 30 de 

junho de 2010, que dispôs sobre a cessão onerosa.  Nessas três leis, existe a previsão 

de destinação de recursos para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. 

Ademais, é possível encontrar a cláusula de investimentos em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (Cláusula de PD&I) nos contratos de concessão, de 

cessão onerosa e de partilha de produção.  

O objetivo da Cláusula de PD&I constante dos contratos para exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, de acordo com a ANP, é 

estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias para o setor, sendo uma das 

atribuições dessa agência (Lei nº 9.478/1997). 293  

Nos contratos de concessão, a cláusula de PD&I estabelece que os 

concessionários devem realizar despesas qualificadas como PD&I em valor 

correspondente a 1% da receita bruta da produção dos campos que pagam 

participação especial. 

No Contrato de concessão da 13ª Rodada de Licitação – ANP, encontra-se a 

seguinte definição: 

                                                             
291 COSTA, Maria D´Assunção. Comentários à Lei do Petróleo. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
292 COSTA, H. K. M.; SIMOES, A. F.; MOUTINHO DOS SANTOS, E.; SILVA, I. M. M. Modificações 
legislativas e impactos nos royalties e na participação especial destinados aos órgãos da administração 
direta. Revista de Políticas Públicas da UFMA, v. 21, p. 959-981, 2017 
293 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. ANP. Pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. Disponível em http://www.anp.gov.br/pesquisa-desenvolvimento-e-

inovacao. Acesso em: 15 nov. 2019. 

http://www.anp.gov.br/pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao
http://www.anp.gov.br/pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao
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Definições contratuais 

... 

1.3.20. Despesas Qualificadas como Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação: 
despesas com atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação que 
tenham como objeto promover o desenvolvimento do setor de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis.294  

Nas diversas Rodadas de Licitação dentro do modelo de Contrato de 

concessão, a ANP reproduz em geral o mesmo teor de cláusula de PD&I. Não 

obstante, na 16ª Rodada de Licitação, ocorrida em outubro de 2019, não foi 

reproduzida a definição aduzida na 13ª Rodada de Licitação.295 O modelo de cláusula 

de PD&I constante do Contrato de concessão da 16ª Rodada de Licitação, se encontra 

no Anexo A. 

Nos contratos de partilha de produção e de cessão onerosa, o valor da 

obrigação corresponde a, respectivamente, 1% (um por cento) e 0,5% (meio por 

cento) da receita bruta anual dos campos pertencentes aos blocos detalhados e 

delimitados nos respectivos contratos. 

No Contrato de partilha de produção da 1ª Rodada de Licitação, verificamos o 

seguinte conceito de Despesas Qualificadas como Pesquisa e Desenvolvimento e 

Inovação:   

Despesas com atividades de pesquisa e desenvolvimento e inovação que 
tenham como objeto promover o desenvolvimento do setor de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis, de acordo com o disposto na Cláusula Sétima - 
Despesas Qualificadas como Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação.   

O modelo de cláusula de PD&I constante do Contrato de partilha de produção 

da 6ª Rodada de Licitação, com participação da Petrobras, encontra-se no Anexo A.296 

                                                             
294 Essa Rodada de licitação ocorreu em 7/10/2015. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS 
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. ANP. 2015. Minuta de Contrato de Concessão da 13ª Rodada 
de Licitação. Disponível em: 
http://rodadas.anp.gov.br/arquivos/Round_13/Edital_R13/contrato_R13_BE_PosRD09122015.pdf. 
Acesso em: 15 nov. 2019. 
295 Nas rodadas posteriores à 13ª, não se encontra tal definição nos termos dos contratos. Veja: 
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. ANP. 2017. Minuta 
da 14ª Rodada de Licitação. Disponível em: 
http://rodadas.anp.gov.br/arquivos/Round14/edital/modelo_contrato_r14_vfinal.pdf. Acesso em: 16 
nov. 2019. E, ANP. 2018. Minuta da 15ª Rodada de Licitação. Disponível em: 
http://rodadas.anp.gov.br/arquivos/Round15/Edital/modelo_contrato_R15.pdf. Acesso em: 16 nov. 
2019. 
296 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. ANP. 2019. Minuta 
da 6ª Rodada de Licitação sob o regime de Partilha. http://rodadas.anp.gov.br/pt/6-rodada-de-
partilha-de-producao-pre-sal/pre-edital-e-minutas-de-contrato-de-partilha-de-producao. Acesso em: 16 
nov. 2019. 

http://rodadas.anp.gov.br/arquivos/Round_13/Edital_R13/contrato_R13_BE_PosRD09122015.pdf
http://rodadas.anp.gov.br/arquivos/Round14/edital/modelo_contrato_r14_vfinal.pdf
http://rodadas.anp.gov.br/arquivos/Round15/Edital/modelo_contrato_R15.pdf
http://rodadas.anp.gov.br/pt/6-rodada-de-partilha-de-producao-pre-sal/pre-edital-e-minutas-de-contrato-de-partilha-de-producao
http://rodadas.anp.gov.br/pt/6-rodada-de-partilha-de-producao-pre-sal/pre-edital-e-minutas-de-contrato-de-partilha-de-producao
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Seguindo o mesmo procedimento, nas diversas Rodadas de Licitação de partilha, a 

ANP reproduz em geral o mesmo teor de cláusula de PD&I. 

Inicialmente, as cláusulas de PD&I foram regulamentadas pela Resolução ANP 

33/2005 e respectivo Regulamento Técnico 5/2005, que definia as normas para a 

realização de investimentos em PD&I nos contratos de concessão e direcionava a 

elaboração do Relatório Demonstrativo das Despesas realizadas com investimentos 

em PD&I. 297   

Em 2015, essa regulamentação foi substituída pela Resolução ANP 50/2015 e 

respectivo Regulamento Técnico ANP 3/2015, sendo que este foi aprimorado pela 

Resolução ANP 799/2019 (Anexo B). A nova regulamentação estabelece as 

definições, as diretrizes e as normas para a aplicação dos recursos a que se referem 

as Cláusulas de PD&I dos contratos de concessão, cessão onerosa e partilha da 

produção, bem como estabelece as regras para comprovação das atividades e 

respectivas despesas realizadas pelas empresas petrolíferas em cumprimento às 

referidas cláusulas contratuais. 

Também foi disciplinado o credenciamento de instituições de pesquisa aptas a 

participarem de projetos financiados com recursos previstos nas Cláusulas de PD&I, 

por meio da Resolução ANP 47/2012 e seu Regulamento Técnico ANP 7/2012, 

aprimorados pela Resolução ANP 775/2019. No anexo C, estão essas regras que 

tratam das Cláusulas de PD&I na ANP. 

As tabelas 3 e 4 apresentam os dez maiores produtores de óleo e de gás natural 

por concessionário no Brasil, em 2017, e os maiores investimentos obrigatórios em 

PD&I estão representados na Tabela 5. 

  

                                                             
297 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. ANP. 
Regulamentação técnica de PD&I. Disponível em http://www.anp.gov.br/pesquisa-desenvolvimento-
e-inovacao/investimentos-em-p-d-i/regulamentacao-tecnica-relativa-aos-investimentos-em-p-d-i. 
Acesso em: 16 nov. 2019. 

http://www.anp.gov.br/pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao/investimentos-em-p-d-i/regulamentacao-tecnica-relativa-aos-investimentos-em-p-d-i
http://www.anp.gov.br/pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao/investimentos-em-p-d-i/regulamentacao-tecnica-relativa-aos-investimentos-em-p-d-i
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Tabela 3 - Maiores produtores de óleo, por concessionário, em 2017 

Concessionário Petróleo (barris) 

Petrobras        744.538.286,1  
Shell Brasil        111.388.656,3  
Repsol Sinopec          28.192.021,3  
Petrogal Brasil          27.089.297,4  
Statoil Brasil O&G          14.640.244,1  
Sinochem Petróleo             9.760.162,8  
ONGC Campos             4.451.692,0  
QPI Brasil             3.792.182,0  
Chevron Frade             3.641.577,4  
PetroRio O&G             2.852.448,4  

Fonte: ANP, 2018. 

Tabela 4 - Maiores produtores de gás natural, por concessionário, em 2017 

Concessionário Produção de gás natural (mil m3) 

Petrobras 30.737.765,0 
Shell Brasil 4.170.788,6 
Parnaíba Gás Natural 1.617.242,1 
Petrogal Brasil 1.181.497,0 
Repsol Sinopec 980.009,8 
Queiroz Galvão 800.355,1 
Geopark Brasil 177.856,7 
Brasoil Manati 177.856,7 
Chevron Frade 44.489,1 
ONGC Campos 41.860,0 

Fonte: ANP, 2018. 

Tabela 5 - Obrigação de investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação (PD&I) por concessionário, 2017 

Concessionário  
Obrigação de Investimentos em PD&I 

(mil R$) 

2017 
 Petrobras   1.023.935 
 Shell   164.165 
Petrogal 47.489 
 Repsol-Sinopec  40.470 
Statoil 5.566 
Queiroz Galvão 4.451 
Sinochem 3.711 
Geopark Brasil 989 
Brasoil Manati 989 
Parnaíba Gás Natural 691 

Fonte: ANP, 2018. 

Os dados apresentam a relevância em termos de mercado e da produção de 

óleo e gás em 2017, considerando também os investimentos obrigatórios em PD&I 
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por empresa, com base nas informações coletadas do Anuário Estatístico 2018, da 

ANP.298 

De acordo com a ANP, ainda, do valor total gerado de obrigação de 

investimentos em PD&I, considerando o período 1998 – 2º trimestre de 2019, 

aproximadamente 89,51%, dos recursos financeiros gerados foram de 

responsabilidade da Petrobras, sendo que a parcela das demais empresas 

petrolíferas ficou na casa de 10,49% do total.299 Esses dados são visualizados na 

Figura 2, que mostra a distribuição percentual do volume total acumulado de recursos 

gerados, no período analisado, segundo a ANP. 

 

Figura 2 - Obrigação de PD&I no setor de petróleo e gás (1998-2019) 

 

Fonte: SIGEP, SPG/ANP e SPD/ANP, 2019. 

Comparativamente, as receitas geradas do segundo trimestre de 2019 tiveram 

um incremento de 18,84% ao se verificar o resultado do primeiro trimestre de 2019.300 

Também, ao se analisar a participação de 77% da Petrobras no último trimestre de 

2019, percebe-se que as demais empresas têm aumentado as respectivas 

                                                             
298 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. ANP. Anuário 
Estatístico. Disponível em: http://www.anp.gov.br/dados-abertos-anp. Acesso em: 16 nov. 2019. 
299 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. ANP. Recursos 
Financeiros das Cláusulas de Investimentos em PD&I. Disponível em: 
http://www.anp.gov.br/pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao/investimentos-em-p-d-i/recursos-
financeiros-das-clausulas-de-investimentos-em-p-d-i. Acesso em: 16 nov. 2019. 
300 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. ANP. Recursos 
Financeiros das Cláusulas de Investimentos em PD&I. Disponível em: 
http://www.anp.gov.br/pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao/investimentos-em-p-d-i/recursos-
financeiros-das-clausulas-de-investimentos-em-p-d-i. Acesso em: 16 nov. 2019. 
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participações. A figura 3 é mais detalhada, mostrando o percentual relativo a cada 

empresa petrolífera. 

Figura 3 - Distribuição de PD&I por empresa (1998-2019) 

 

Fonte: SIGEP, SPG/ANP e SPD/ANP, 2019. 

Os dados compilados e analisados pela ANP demonstram que o setor de 

petróleo e gás, no nível da exploração e produção, tem fortalecido a interação entre 

empresas e centros de pesquisas (universidades, faculdades, institutos federais etc.) 

através das regras setoriais de PD&I, o que será abordado também com maiores 

detalhes no último tópico desse capítulo. 

Além dessas políticas, destacam-se, ainda, ações próprias da Petrobras, como 

a chamada pública através do Edital Sebrae 2019, específicos para startups e 

pequenas empresas inovadoras, contando com o apoio inclusive da ANP, por meio 

da cláusula de PD&I.301 

 

4.4.1.2 Setor de distribuição de Gás Canalizado 

No setor de distribuição de Gás Canalizado, de todas as distribuidoras, apenas 

as que se localizam no Estado de São Paulo possuem cláusula específica em seus 

contratos de concessão sobre investimentos em PD&I, a Comgás, a Naturgy 

                                                             
301 SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. SEBRAE. Petrobras 
Conexões para Inovação. Disponível em: 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/petrobras-conexoes-para-
inovacao,dc7fb8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD. Acesso em: 17 nov. 2019. 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/petrobras-conexoes-para-inovacao,dc7fb8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/petrobras-conexoes-para-inovacao,dc7fb8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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(anteriormente denominada Gás Natural Fenosa e Gás Natural São Paulo Sul) e a 

Gás Brasiliano. Elas são as empresas de distribuição de gás canalizado no País que 

possuem obrigação nesse tipo de investimento.  

A cláusula de PD&I nos Contratos de Concessão para Exploração de Serviços 

Públicos de Distribuição de Gás Canalizado celebrados no Estado de São Paulo, na 

Décima Primeira Subcláusula, da Cláusula Oitava, estabelecem que cabe às 

concessionárias: 

Implementar medidas que tenham por objetivo a pesquisa e o 
desenvolvimento tecnológico do setor de gás canalizado, bem como 
programas de treinamento, enfocando a eficiência e segurança na 
construção, operação e manutenção do sistema de distribuição e do uso do 
gás, nos termos a serem estabelecidos em regulamentação expedida pela 
CSPE.302 

 

Assim, a antiga Comissão de Serviços Públicos de Energia (CSPE) publicou 

em 2004, a Portaria 320, que dispõe sobre a Instituição do Programa de Pesquisa e 

Desenvolvimento – P&D no âmbito da prestação dos serviços de distribuição de gás 

canalizado no Estado de São Paulo303.  

Atualmente, essa norma é aplicada pela Agência Reguladora de Saneamento 

e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP), sendo atualizada com periodicidade 

anual e compondo o Manual de PD&I.304 O programa é composto por projetos que se 

enquadrem em dois grupos: Conservação e Racionalização do Uso do Gás Natural 

(C&R) e Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Inovação (PD&I). No total, até 

2016, a Comgás investiu cerca de R$ 46 milhões. 305 

 

                                                             
302 COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA. CSPE. Contrato de concessão de 
distribuição de gás canalizado. Disponível em: https://www.comgas.com.br/wp-

content/uploads/2017/05/Contrato-de-Concessao.pdf. Acesso em: 16 nov. 2019. 
303 COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA. CSPE. Portaria CSPE nº 320, de 30 de 
agosto de 2004. Diário Oficial do Estado de São Paulo. Volume 114 - Número 165 - São Paulo, terça-
feira, 31 de agosto de 2004. Disponível em: 
http://www.cogen.com.br/content/upload/1/documentos/legislacao/gas/2004/PO_CSPE_320_3008200
4.pdf. Acesso em: 16 nov. 2019. 
304 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
ARSESP. Manual de Elaboração e Avaliação do Programa Anual de Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico e de Conservação e Racionalização do Uso do Gás Natural no Estado de São Paulo 
- Ciclo - 2018/2019. Disponível em: http://www.arsesp.sp.gov.br/Documentosgerais/Manual-PeD-

2018-2019.pdf. Acesso em: 16 nov. 2019. 
305 COMGÁS. Programa de Pesquisa e Desenvolvimento. Disponível em: 

https://www.comgas.com.br/programa-de-pesquisa-e-desenvolvimento/. Acesso em 16 nov. 2019.  

https://www.comgas.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Contrato-de-Concessao.pdf
https://www.comgas.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Contrato-de-Concessao.pdf
http://www.cogen.com.br/content/upload/1/documentos/legislacao/gas/2004/PO_CSPE_320_30082004.pdf
http://www.cogen.com.br/content/upload/1/documentos/legislacao/gas/2004/PO_CSPE_320_30082004.pdf
http://www.arsesp.sp.gov.br/Documentosgerais/Manual-PeD-2018-2019.pdf
http://www.arsesp.sp.gov.br/Documentosgerais/Manual-PeD-2018-2019.pdf
https://www.comgas.com.br/programa-de-pesquisa-e-desenvolvimento/
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4.4.1.3 Energia Elétrica 

As empresas concessionárias, permissionárias ou autorizadas de distribuição, 

transmissão e geração de energia elétrica devem aplicar anualmente um percentual 

mínimo306 de sua receita operacional líquida no Programa P&D do setor de energia 

elétrica. 307  

A obrigatoriedade na aplicação desses recursos está prevista em lei e nos 

contratos de concessão, cabendo à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

regulamentar o investimento no programa, acompanhar a execução dos projetos e 

avaliar seus resultados.308 

A Aneel estabelece as diretrizes e as orientações que regulamentam a 

elaboração de projetos de P&D por meio do Manual de Programa de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Setor de Energia Elétrica, assim como de ampla normativa 

atinente à matéria (Anexo C).309 A figura 4 apresenta os resultados em termos de 

investimentos no programa de P&D do setor elétrico.   

                                                             
306 Conforme distribuição dos percentuais relativos à Lei 9.991/2000 e alterações desta com respectivas 
vigências, assim como a da Resolução Normativa ANEEL 754/2016 (Ver Anexo 4). 
307 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. ANEEL. Pesquisa e Desenvolvimento. 

Disponível em http://www2.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=75&idPerfil=6. Acesso em: 16 nov. 2019. 
308 Idem. Existe a previsibilidade de não incidência dessa regra de P&D aos que geram exclusivamente 
a partir de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), biomassa, cogeração qualificada, usinas eólicas ou 
solares. 
309 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. ANEEL. Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica. Regulamentação vigente. Disponível 
em: https://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-
/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/regulamentacao-
vigente/656831?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-
de-p-
d%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ahiml6B12kVf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%
26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3. 
Acesso em: 16 nov. 2019. 

http://www2.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=75&idPerfil=6
https://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/regulamentacao-vigente/656831?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-de-p-d%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ahiml6B12kVf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/regulamentacao-vigente/656831?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-de-p-d%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ahiml6B12kVf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/regulamentacao-vigente/656831?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-de-p-d%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ahiml6B12kVf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/regulamentacao-vigente/656831?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-de-p-d%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ahiml6B12kVf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/regulamentacao-vigente/656831?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-de-p-d%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ahiml6B12kVf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/regulamentacao-vigente/656831?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-de-p-d%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ahiml6B12kVf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
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Figura 4 - Investimento do Programa ANEEL de P&D (R$ milhões) 

 

 Fonte: Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética /ANEEL, 2019. 

 

Segundo a Aneel, considerando o período de 1998 a 2018, o investimento total 

no P&D setorial foi de R$ 6,5 bilhões, com 5.522 projetos realizados.310 Para aportar 

de forma mais adequada a governança do programa, em 2007, a Aneel criou a 

Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética (SPE). 

A partir do ano de 2008, a Aneel lançou as Chamadas de P&D Estratégico, com 

o objetivo de direcionar aos interessados em propor projetos, os temas de maior 

interesse para o desenvolvimento do setor elétrico.311 De acordo com a Aneel, essa 

estruturação serviu para integrar empresas de energia elétrica, instituições de 

pesquisa e fabricantes de equipamentos para fins de obter resultados que conjuguem 

maior conteúdo tecnológico e efetivo potencial de inserção no mercado.  

Com isso, foram lançadas chamadas com temas específicos, conforme Tabela 

6. 

  

                                                             
310 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. ANEEL. ANEEL fomenta o investimento em 
inovação no setor elétrico brasileiro. Disponível em: https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-
exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aneel-fomenta-o-investimento-em-inovacao-no-
setor-eletrico-
brasileiro/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-
imprensa-exibicao-
2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal
%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3. Acesso em: 29 out. 2019.  
311 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. ANEEL. Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica. Disponível em: 

https://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d. Acesso em: 29 out. 2019. 

https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aneel-fomenta-o-investimento-em-inovacao-no-setor-eletrico-brasileiro/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aneel-fomenta-o-investimento-em-inovacao-no-setor-eletrico-brasileiro/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aneel-fomenta-o-investimento-em-inovacao-no-setor-eletrico-brasileiro/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aneel-fomenta-o-investimento-em-inovacao-no-setor-eletrico-brasileiro/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aneel-fomenta-o-investimento-em-inovacao-no-setor-eletrico-brasileiro/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aneel-fomenta-o-investimento-em-inovacao-no-setor-eletrico-brasileiro/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aneel-fomenta-o-investimento-em-inovacao-no-setor-eletrico-brasileiro/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aneel-fomenta-o-investimento-em-inovacao-no-setor-eletrico-brasileiro/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d
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Tabela 6- Temas e investimentos das Chamadas de P&D da ANEEL 

Temas Investimentos 

Mobilidade Elétrica Eficiente (Chamada 022/2018) R$ 463,8 milhões 

Sistemas de Armazenamento de Energia 

(Chamada 021/2016) 

R$ 406 milhões 

 

Geração a partir do Biogás de Resíduos e 

Efluentes Líquidos (Chamada 014/2012) 

R$ 292 milhões 

 

Geração Solar Fotovoltaica (Chamada 013/2011) R$ 260 milhões 

Geração Eólica (Chamada 017/2013) R$ 245 milhões 

Fonte: Aneel, 2019. 

 

Além dos resultados de investimentos das Chamadas de P&D, a Aneel reforça 

o registro de 250 pedidos de patentes junto ao INPI, referente aos resultados dos 

projetos, assim como a obtenção de 1.200 títulos de pós-graduação por parte de 

pesquisadores que atuaram nos projetos realizados, publicação de mais de 3.900 

artigos técnicos em eventos e periódicos nacionais e internacionais, além da melhoria 

de infraestrutura laboratorial de universidades e centros de pesquisa no País.312 

 

4.5 Experiências estaduais 

 

Em 2015, a Emenda Constitucional 85 adicionou incisos em diversos 

dispositivos relativos ao papel dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no 

âmbito da CT&I. Por exemplo, no art. 23, passou a ser de competência comum de 

todos os entes federados a promoção dos meios de acesso à cultura, à educação, à 

ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Outro exemplo é a competência 

concorrente para legislar sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, 

tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação (art. 24, IX). 

Destaca-se, ainda, a possibilidade prevista no § 5º do artigo 167 referente à 

transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de 

                                                             
312AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. ANEEL.  Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica. Op. Cit. 
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programação no âmbito das atividades de CT&I para viabilizar os resultados de 

projetos restritos a essas funções apenas por meio de ato do Poder Executivo. 

Considerando esse cenário, Junckes et al. por meio de pesquisas apontaram 

18 estados de todas as regiões do País que contam com leis de fomento à CT&I313. 

Para esses autores, a maior parte dos sistemas estaduais se estruturou no modelo 

Hélice Tríplice, ou seja, o governo representado, principalmente, pelas secretarias 

estaduais, incluindo as Fundações de Apoio à Pesquisa (FAPs), o meio acadêmico de 

instituições de ensino superior, tanto públicas quanto privadas, e a participação das 

empresas, que se mostram presentes, com atuação principal de parques tecnológicos 

e incubadoras. 

  

                                                             
313 JUNCKES, Darlan; SAMPAIO, Marcio; SANTOS, Gabriel Sant'Ana Palma; ABDALA, Lucas 
Novelino; TEIXEIRA, Clarissa Stefani. O Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação: panorama 
nacional a partir das leis de inovação dos estados brasileiros. Disponível em: 
http://www.anprotec.org.br/moc/anais/ID_113.pdf. Acesso em: 03 nov. 2019. 

http://www.anprotec.org.br/moc/anais/ID_113.pdf
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Tabela 7 - Leis Estaduais de PD&I 

Estado  Legislação 

Alagoas  Lei n° 7.117 de 12 de novembro de 2009314 

Amazonas  Lei n° 3.095 de 17 de novembro de 2006315 

Bahia  Lei n° 11.174 de 09 de dezembro de 2008316 

Ceará  Lei n°14.220 de 16 de outubro de 2008317 

Espírito Santo  
Lei Complementar n° 642 de 15 de outubro de 
2012318 

Goiás  Lei n° 16.922, de 08 de fevereiro de 2010319 

Mato Grosso  
Lei Complementar nº 297, de 07 de janeiro de 
2008320 

Mato Grosso do Sul  
Decreto Legislativo n° 489 de 16 de novembro 
de 2010321 

Minas Gerais  Lei n° 17.348 de 17 de janeiro de 2008322 

                                                             
314 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS. FAPEAL. Lei n° 7.117 de 12 
de novembro de 2009. Disponível em: http://fapeal.br/wp-content/uploads/2015/05/leiNo7117-

de12_11_09-2.pdf. Acesso em: 16 nov. 2019. 
315 ESTADO DO AMAZONAS. Lei n° 3.095 de 17 de novembro de 2006. Disponível em: 
https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2006/7550/7550_texto_integral.pdf. Acesso 
em: 16 nov. 2019. 
316 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DA BAHIA. FAPESB. Lei n° 11.174 de 09 
de dezembro de 2008. Disponível em: http://www.fapesb.ba.gov.br/wp-

content/uploads/2010/07/Lei11174.pdf. Acesso em: 16 nov. 2019. 
317 FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. 
FUNCAP. Lei n°14.220 de 16 de outubro de 2008. Disponível em: 

https://www.funcap.ce.gov.br/download/leis-e-decretos-do-fit-e-do-fdi/. Acesso em: 16 nov. 2019. 
318 LEGISWEB. Lei Complementar n° 642 de 15 de outubro de 2012. Disponível em: 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=262972. Acesso em: 16 nov. 2019. 
319 GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS. Lei n° 16.922, de 08 de fevereiro de 2010. Disponível em: 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/pagina_leis.php?id=9286. Acesso em: 16 nov. 2019. 
320 Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Lei Complementar nº 297, de 07 de janeiro de 
2008. Disponível: https://www.al.mt.gov.br/legislacao/6238/visualizar. Acesso em: 16 nov. 2019. 
321 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Decreto Legislativo n° 489 de 16 
de novembro de 2010. Disponível em: 
http://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO7827_17_11_2010. Acesso em: 16 nov. 
2019. 
322 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. ALMG. Lei n° 17.348 de 17 de janeiro de 2008. 
Disponível em: 

http://fapeal.br/wp-content/uploads/2015/05/leiNo7117-de12_11_09-2.pdf
http://fapeal.br/wp-content/uploads/2015/05/leiNo7117-de12_11_09-2.pdf
https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2006/7550/7550_texto_integral.pdf
http://www.fapesb.ba.gov.br/wp-content/uploads/2010/07/Lei11174.pdf
http://www.fapesb.ba.gov.br/wp-content/uploads/2010/07/Lei11174.pdf
https://www.funcap.ce.gov.br/download/leis-e-decretos-do-fit-e-do-fdi/
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=262972
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/pagina_leis.php?id=9286
https://www.al.mt.gov.br/legislacao/6238/visualizar
http://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO7827_17_11_2010


110 
 

 
 

Paraná  Lei n° 17314 de 24 de setembro de 2012323 

Pernambuco  
Lei Complementar n° 400 de 18 de dezembro 
de 2018324 

Rio de Janeiro  Lei n°5.361 de 29 de dezembro de 2008325 

Rio Grande do Norte  
Lei Complementar nº 478 de 27 de dezembro 
de 2012326 

Rio Grande do Sul  Lei n° 13.196 de 13 de julho de 2009327 

Santa Catarina  Lei n° 14.328 de 15 de janeiro de 2008328 

São Paulo  

Lei Complementar n° 1049 de 19 de junho de 
2008329; Dispositivos dessa lei foram 
regulamentados pelo Decreto nº 54.690, de 18 
de agosto de 2009. 

Sergipe  Lei n° 6.794 de 02 de dezembro de 2009330 

Tocantins  Lei n° 2.458, de 05 de julho de 2011331 

                                                             
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=Lei&num=17348&ano=200
8. Acesso em: 16 nov. 2019. 
323 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ..ALEP. Lei n° 17314 de 24 de setembro de 2012. 
Disponível em: http://portal.alep.pr.gov.br/index.php/pesquisa-legislativa/legislacao-
estadual?idLegislacao=29794&tpLei=0&idProposicao=20817. Acesso em: 16 nov. 2019. 
324 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. ALEPE. Lei Complementar n° 400 
de 18 de dezembro de 2018. Disponível em: https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=41410&tipo=. 

Acesso em: 16 nov. 2019. 
325 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FAPERJ. Lei n° 
5.361 de 29 de dezembro de 2008. Disponível em: http://www.faperj.br/?id=1125.3.0. Acesso em: 16 

nov. 2019. 
326 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE. ALRN. Lei Complementar nº 478 de 
27 de dezembro de 2012. Disponível em: 

http://www.al.rn.leg.br/portal/_ups/legislacao//arq511cd020d8204.pdf. Acesso em: 16 nov. 2019. 
327 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL. ALRGS. Lei n° 13.196 de 13 de julho de 
2009. Disponível em: http://www.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/13.196.pdf. Acesso em: 

16 nov. 2019. 
328 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
FAPESC. Lei n° 14.328 de 15 de janeiro de 2008. Disponível em: http://www.fapesc.sc.gov.br/wp-

content/uploads/2015/09/03092009lei_inovacao.pdf. Acesso em: 16 nov. 2019. 
329 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALSP. SP. Lei complementar nº 
1.049, de 19 de junho de 2008. disponível: 
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2008/lei.complementar-1049-
19.06.2008.html. Acesso em: 16 nov. 2019. 
330 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SERGIPE. ALESE. Lei n° 6.794 de 02 de dezembro de 2009. 
Disponível: https://www.sedetec.se.gov.br/wp-content/uploads/2018/10/Lei-n.%C2%BA-6.794-2009-
de-02-de-dezembro-de-2009-Disp%C3%B5e-sobre-medidas-de-incentivo-%C3%A0-
inova%C3%A7%C3%A3o-e-%C3%A0-pesquisa-cient%C3%ADfica.pdf. Acesso em: 16 nov. 2019. 
331 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. ALTO. Lei n° 2.458, de 05 de julho 
de 2011. Disponível em: https://www.al.to.leg.br/arquivos/27747.pdf. Acesso em: 16 nov. 2019. 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=Lei&num=17348&ano=2008
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=Lei&num=17348&ano=2008
http://portal.alep.pr.gov.br/index.php/pesquisa-legislativa/legislacao-estadual?idLegislacao=29794&tpLei=0&idProposicao=20817
http://portal.alep.pr.gov.br/index.php/pesquisa-legislativa/legislacao-estadual?idLegislacao=29794&tpLei=0&idProposicao=20817
https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=41410&tipo=
http://www.faperj.br/?id=1125.3.0
http://www.al.rn.leg.br/portal/_ups/legislacao/arq511cd020d8204.pdf
http://www.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/13.196.pdf
http://www.fapesc.sc.gov.br/wp-content/uploads/2015/09/03092009lei_inovacao.pdf
http://www.fapesc.sc.gov.br/wp-content/uploads/2015/09/03092009lei_inovacao.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2008/lei.complementar-1049-19.06.2008.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2008/lei.complementar-1049-19.06.2008.html
https://www.sedetec.se.gov.br/wp-content/uploads/2018/10/Lei-n.%C2%BA-6.794-2009-de-02-de-dezembro-de-2009-Disp%C3%B5e-sobre-medidas-de-incentivo-%C3%A0-inova%C3%A7%C3%A3o-e-%C3%A0-pesquisa-cient%C3%ADfica.pdf
https://www.sedetec.se.gov.br/wp-content/uploads/2018/10/Lei-n.%C2%BA-6.794-2009-de-02-de-dezembro-de-2009-Disp%C3%B5e-sobre-medidas-de-incentivo-%C3%A0-inova%C3%A7%C3%A3o-e-%C3%A0-pesquisa-cient%C3%ADfica.pdf
https://www.sedetec.se.gov.br/wp-content/uploads/2018/10/Lei-n.%C2%BA-6.794-2009-de-02-de-dezembro-de-2009-Disp%C3%B5e-sobre-medidas-de-incentivo-%C3%A0-inova%C3%A7%C3%A3o-e-%C3%A0-pesquisa-cient%C3%ADfica.pdf
https://www.al.to.leg.br/arquivos/27747.pdf
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Distrito Federal  Lei nº 6.140, de 03 de maio de 2018332 

Fonte: Junckes et al. (2016)333 e atualizada pela autora. 

 

Tendo em vista o § 5º do artigo 218 da CF, que diz: “É facultado aos Estados e 

ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas 

de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica”, averígua-se de modo 

geral, incentivos à concessão de bolsas de estudos por meio das suas respectivas 

fundações de amparo, além de destinação de fontes de custeio para promoção de 

CT&I. 

Não obstante, conforme aponta André Ramos Tavares, com dados referentes 

ao período 1999-2004, os investimentos estaduais em P&D foram baixos 

comparativamente ao federal, que, mesmo assim, tem sofrido reduções.334  

Apesar de a maior parte da legislação estadual ser anterior ao Marco Legal, 

assim como a Emenda Constitucional 85/2015, dados do MCTIC divulgados por 

Fabrício Marques na Revista da Fapesp mostram que o Estado de São Paulo 

direciona contingente financeiro significativo para P&D relativamente aos demais 

estados brasileiros.  

  

                                                             
332 SISTEMA INTEGRADO DE NORMAS JURÍDICAS DO DISTRITO FEDERAL. SINJDF. Lei nº 6.140, 
de 03 de maio de 2018. Disponível em: 
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/9949d81d0a6e44e190494f3f999610de/Lei_6140_03_05_2018.ht
ml. Acesso em: 16 nov. 2019. 
333 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO. 
ABIPTI. Leis Estaduais de Inovação. Disponível em: http://portal.abipti.org.br/leis-de-inovacao/. 

Acesso em: 16 nov. 2019. 
334 TAVARES, André Ramos. Ciência e Tecnologia na Constituição. Revista de Informação 
Legislativa. Brasília a. 44, n. 175 jul./set. 2007, p. 07-20, p. 17. 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/9949d81d0a6e44e190494f3f999610de/Lei_6140_03_05_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/9949d81d0a6e44e190494f3f999610de/Lei_6140_03_05_2018.html
http://portal.abipti.org.br/leis-de-inovacao/
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Figura 5 - Dispêndios públicos estaduais. Investimentos em P&D dos governos 

dos estados em 2016 (milhões de R$) 

 

 

Fonte: Marques a partir de dados do MCTIC (2018).335 

 

O Estado de São Paulo, por possuir recursos vinculados em lei estadual, 

apresenta-se direcionando 71,1% dos recursos, considerando os demais estados, 

seguidamente, por Rio de Janeiro (7%), Paraná (6,6%), Bahia (2,5%), Minas Gerais 

(2,2%) e Santa Catarina (1,7%) (Figura 5).336 Esses resultados acabam acarretando 

a concentração de boa parte da produção científica do país no Estado de São Paulo, 

o que significa um desafio para fins de disseminação dos benefícios da ciência, da 

tecnologia e da inovação no território nacional. 

 

4.6 Redes complexas 

4.6.1 Fapesp – Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepids): estudo de 

caso 

  

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) é agência 

autônoma de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Estado de São Paulo, 

                                                             
335 MARQUES, Fabrício. Ciclo Interrompido. Revista Fapesp. Ed. 275, jan. 2019. Disponível em: 

https://revistapesquisa.fapesp.br/2019/01/10/ciclo-interrompido/. Acesso em: 07 dez. 2019. 
336 Idem. 

https://revistapesquisa.fapesp.br/2019/01/10/ciclo-interrompido/
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vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com receita proveniente de 

1% do total da receita tributária do Estado.337 

A Fapesp possui diversas linhas de promoção ao CT&I, desde concessão de 

bolsas no País e no exterior, auxílios e outras formas de financiamento integrantes 

das linhas regulares, programas especiais, assim como Programas de Pesquisa para 

Inovação Tecnológica. Nesse último, merece menção o Programa Fapesp Pesquisa 

Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe), Pesquisa em Parceria para Inovação 

Tecnológica (Pite), Pesquisas sobre Políticas Públicas da Fapesp (PPP) e os Centros 

de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepids).338 

Cepids foram criados pela Fapesp com vistas a desenvolver pesquisa 

fundamental ou aplicada, vinculadas a temas específicos, assim como focalizar na 

transferência de tecnologia, além de estabelecer atividades de extensão voltadas para 

o ensino fundamental e médio e para o público em geral.339 

Segundo dados da Fapesp, atualmente, são 17 centros com recursos na ordem 

de R$ 1,4 bilhão, sendo R$ 760 milhões da Fapesp e R$ 640 milhões de instituições 

parceiras, por um período de 11 anos. Outros recursos podem ser provenientes de 

empresas e outras agências públicas. Os Cepids são avaliados por meio de seus 

resultados e planos de pesquisa por um comitê internacional.340 

 Nessa linha, em 2013, a Fapesp lançou o edital para constituição do Centro de 

Pesquisa para Inovação em Gás, contando com a parceria da empresa petrolífera 

British Gas (BG).341 Quando da compra dos ativos da BG pela Shell Brasil, essa 

passou a ser parceira da Fapesp e, se utilizando da cláusula de PD&I dos contratos 

de exploração e produção de petróleo e gás, qualificada pela ANP, cumpre as 

                                                             
337 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAPESP. Sobre 

Fapesp. Disponível em: http://www.fapesp.br/sobre/. Acesso em: 16 nov. 2019. 
338 Idem. 
339 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAPESP. Centros de 
Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID). Disponível em: http://cepid.fapesp.br/materia/60/. Acesso em: 

16 nov. 2019. 
340 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAPESP. CEPIDs. 

Disponível em: http://cepid.fapesp.br/home/. Acesso em: 16 nov. 2019. 
341 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAPESP. Centro de 
Pesquisa para Inovação em Gás - Edital de Constituição. Disponível em: 
http://www.fapesp.br/cpe/centro_de_pesquisa_para_inovacao_em_gas__edital_de_constituicao/8-e. 
Acesso em: 16 nov. 2019. 

http://www.fapesp.br/sobre/
http://cepid.fapesp.br/materia/60/
http://cepid.fapesp.br/home/
http://www.fapesp.br/cpe/centro_de_pesquisa_para_inovacao_em_gas__edital_de_constituicao/8-e
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obrigações constantes nos acordos petrolíferos com o governo federal. A Shell 

aportou R$ 145 milhões; a Fapesp, R$ 28 milhões; e, a USP, R$ 40 milhões.342  

O Centro de Pesquisa para Inovação em Gás (em inglês Research Centre for 

Gas Innovation – RCGI) tem como missão ser um centro mundial para estudos 

avançados no uso sustentável do gás natural, biogás, hidrogênio e gestão, transporte, 

armazenamento e uso de CO2, dentro de suas linhas de pesquisa.343 O centro tem 

proposta multidisciplinar, agregando pesquisadores das áreas de engenharias, 

ciências sociais aplicadas, ciências humanas e ciências biológicas, enquadrados em 

cinco programas de pesquisa: Engenharia, Físico-Química, Políticas Energéticas e 

Economia, Abatimento de CO2 e Geofísica.  

Ademais, o Centro baseia-se nos pilares de pesquisa, inovação e disseminação 

do conhecimento, almejando atrair pesquisadores nacionais e internacionais 

extremamente qualificados nos campos da ciência e tecnologia para desenvolvimento 

e solução de problemas no setor de gás e energia. Segundo dados de 2019, são 382 

membros do Centro; sendo 372 de pesquisadores; com percentual de 72% pessoas 

do sexo masculino e 23% do feminino.344 

O foco do centro é desenvolver soluções inovadoras para os problemas 

tecnológicos do gás natural, biogás, hidrogênio e emissões de CO2, assim como servir 

de acervo para o aprimoramento de políticas públicas de energia no âmbito estadual, 

nacional e global. Em termos de políticas estaduais, o centro almeja instigar o debate 

quanto às soluções para incremento da competitividade da indústria paulista e para 

disseminar o uso do gás natural, biogás e hidrogênio como fontes de energias, assim 

como questões relativas à emissão de CO2 e medidas de mitigação.  

Nessa esteira, no âmbito do centro, desenvolve-se o Projeto 34, vencedor do 

Prêmio ANP de Inovação Tecnológica 2019 e relativo à construção de uma Caverna 

de Sal, na região do Pré-Sal, para armazenamento de CO2. Com isso, almeja-se 

                                                             
342 MENEGHINI, Júlio. Fapesp and Shell review meetings. RCGI. 26-27 Novembro de 2019. São 

Paulo, 2019. 
343 RESEARCH CENTRE FOR GAS INNOVATION. RCGI. Institucional. Disponível em: 

https://www.rcgi.poli.usp.br/pt-br/quem-somos/institucional/. Acesso em: 16 nov. 2019. 
344 MENEGHINI, Júlio. Fapesp and Shell review meetings. RCGI. 26-27. Novembro de 2019. São 

Paulo, 2019. 

https://www.rcgi.poli.usp.br/pt-br/quem-somos/institucional/
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viabilizar a produção de petróleo nessa região e, ao mesmo tempo, diminuir as 

emissões de CO2 na atmosfera.345 

A Figura 6 apresenta o número de publicações do Centro durante quatro 

anos.346 

Figura 6 - Publicações por ano e por categoria (2016-2019) 

 

Fonte: Meneghini, 2019. 

 

Esses números de publicações constantes da Figura 6 demonstram o quanto 

os investimentos são necessários para a formação e disseminação da ciência, 

tecnologia e inovação, sendo fundamental sua continuidade para fins de ganhos ao 

longo prazo, assim como de resultados mais efetivos. 

Ainda, vale mencionar dois outros projetos que envolvem pesquisas relativas 

ao Direito. Trata-se dos Projetos 21 e 42. O primeiro desenvolveu uma ferramenta de 

busca online para legislação de petróleo e gás, assim como um site com 

acompanhamentos de matérias e notícias, além de eventos produzidos pela própria 

equipe no setor.347 Nesse projeto, conjuga-se tecnologia da informação com os 

conhecimentos regulatórios e jurídicos específicos do setor de petróleo e gás. 

No âmbito do Projeto 42, inova-se com estudos jurídicos da captura, 

armazenamento e utilização do carbono, considerando-se os aspectos ambientais 

                                                             
345 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. ANP. Prêmio 
Inovação ANP. Disponível em: http://www.anp.gov.br/pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao/premio-

anp-de-inovacao-tecnologica. Aceso em: 07 dez. 2019. 
346 MENEGHINI, Júlio. FAPESP and Shell review meetings. RCGI. 26-27 Novembro de 2019. São 
Paulo, 2019. 
347 RESEARCH CENTRE FOR GAS INNOVATION. RCGI. Projeto 21. Disponível em: 
https://www.rcgi.poli.usp.br/programmes-and-projects/energy-policies-and-economics-
programme/project-21/. Acesso em: 17 nov. 2019. 
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pertinentes ao tema.348 O projeto também serve de suporte teórico e conceitual aos 

outros projetos com aplicações e consequências práticas. 

Observa-se, por meio da experiência do RCGI, que a complexidade da 

interação entre agências públicas de fomento, empresas e universidades tem o 

condão de enriquecer a política de CT&I no Brasil, merecendo estímulo por parte dos 

diversos níveis de governo. O país precisa estar atento às inúmeras possibilidades de 

inovação, porquanto a dependência tecnológica tem sido corrente no País, deixando 

um vácuo que somente aumenta a cada geração. Deve-se correr contra o tempo. O 

Brasil precisa investir fortemente em soluções de cooperação e de promoção de CT&I, 

sendo crucial o papel do Estado brasileiro nesta área, seja nos níveis locais, estaduais 

e nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
348 RESEARCH CENTRE FOR GAS INNOVATION. RCGI. Projeto 42. Disponível em: 
https://www.rcgi.poli.usp.br/programmes-and-projects/co2-abatement-programme/project-42/. Acesso 
em: 17 nov. 2019. 

https://www.rcgi.poli.usp.br/programmes-and-projects/co2-abatement-programme/project-42/
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5 CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho almejou explorar a relação entre o papel do Estado e as 

Revoluções Industriais, especificamente, a Quarta; assim como a construção da 

ciência, tecnologia e inovação (CT&I) como elementos integrantes do capital 

intelectual de um país que corrobora para o seu respectivo desenvolvimento. Com 

essa perspectiva, no capítulo primeiro tratou-se da descrição das características de 

cada uma das Revoluções Industriais para se adentrar no diferencial da Quarta 

Revolução, apontando, inclusive, novos rumos e desafios para sociedade e para a 

própria função do Estado. Nesse capítulo, ainda, constatou-se o acúmulo das 

experiências humanas em CT&I como primordial para o momento culminante de 

exponencial transformação da Quarta Revolução Industrial. 

No segundo capítulo, o trabalho focalizou no entendimento do estágio de 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil, discorrendo sobre o histórico de 

envolvimento do Estado brasileiro na economia, bem como o quadro conceitual 

preliminar do Direito Econômico. Ainda, destacaram-se as provocações que a Quarta 

Revolução traz, com os defensores do reinventar do Estado em termos de eficiência 

e de atuação. Não obstante, reconhecer-se sentido em determinados argumentos 

desses defensores, o capítulo encerra-se, com uma proposta de leitura a partir do 

desenvolvimento sustentável na inovação, que apesar das críticas quanto à sua 

vagueza conceitual e difícil aplicabilidade, tem o mérito de tratar melhor as 

desigualdades que ainda afetam a sociedade brasileira, bem como o desequilíbrio 

ambiental observado no territorial nacional.  

No terceiro quarto, a dissertação explorou o Direito Econômico na perspectiva 

dos tradicionais e novos mecanismos de atuação e de intervenção do Estado, 

abordando desde o princípio da livre iniciativa e a importância da liberdade dentro da 

Constituição Federal. Adentrou-se, também, nesse capítulo, no Marco Legal da 

Ciência, Tecnologia e Inovação, com o objetivo de discorrer historicamente sobre o 

conceito de Sistema Nacional de Inovação (SNI) e apontar a necessidade de atenção 

e aprimoramento ao SNI brasileiro, sendo urgente que o país se prepare para vivenciar 

a transformação da Quarta Revolução em curso, sob pena da dependência tecnologia 

macular, ainda mais, o desenvolvimento nacional.  
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Ademais, nesse capítulo, pontuou-se a necessidade de se visualizar o contexto 

da Quarta Revolução Industrial dentro de uma perspectiva mais ética, com base no 

desenvolvimento das dimensões sociais e ambientais para que a ótica econômica não 

torne esse momento cada vez mais desagregador e repleto de dilemas e 

consequências desafiadoras. Ainda, tratou-se dos limites do Estado quando da 

construção de restrições à tecnologia. Ou seja, não se entendeu que o Estado deve 

obstruir a tecnologia; mas procurar incentivar o uso da tecnologia de forma ética, e 

considerando as dimensões sociais e ambientais, além das questões econômicas. 

Tratou-se, ainda, da Lei de Declaração da Liberdade Econômica, verificando seu 

intuito no âmbito da CT&I, e constatando que sua redação deixa margem à 

discricionariedade do entendimento de risco por parte do administrador, não obstante 

a existência de princípios no ordenamento brasileiro, como o da precaução, que 

poderiam servir como guia para fins de cotejo do tema. 

O capítulo quarto, finalmente, entrou em estudos de caso da dissertação, 

baseado nos instrumentos de incentivos à empresa constantes do Marco Legal da 

Ciência, Tecnologia e Inovação, concentrando-se no marco regulatório e nos 

contratos do setor de petróleo, gás natural e energia elétrica que traz obrigações de 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e em inovação.  

Nesse capítulo, percebeu-se que o Marco Legal com as modificações 

ocasionadas pela Emenda Constitucional n. 85/2015, assim como pela Lei n. 13.243, 

de 2016, expandiu a missão da CT&I no país, propondo o amplo envolvimento do 

setor público e privado para a construção dos elementos necessários ao 

desenvolvimento da CT&I no país, fortalecendo o SNI.  

Constatou-se que a legislação promulgada ao longo da década de 1990 

possibilitou a expansão dos investimentos privados no setor de energia elétrica, 

petróleo e gás. Por causa, das normas e cláusulas de PD&I, verificou-se o crescimento 

de investimentos e, consequentemente, melhores resultados em patentes e 

publicações, além da formação de recursos humanos nos setores analisados. 

Acredita-se que o marco regulatório, portanto, foi primordial para os atuais 

investimentos, sendo que o papel de indução do Estado permaneceu fundamental 

para atrair investimentos para o setor de CT&I.  

Sendo assim, ao se fazer uma análise dos instrumentos tradicionais e novos 

de intervenção do Estado na CT&I, percebe-se a complexidade de interação entre os 
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diversos atores sociais para criar o ambiente favorável e desenvolver o SNI, levando 

à superação da dependência tecnológica e trazendo os benefícios da Quarta 

Revolução Industrial à sociedade brasileira.  

Os resultados da análise empreendida nessa dissertação mostram que as 

alterações do Marco Legal permitiram um ambiente jurídico favorável ao 

amadurecimento do Sistema Nacional de Inovação, através da presença de inúmeros 

instrumentos que promovam CT&I, ampliando inclusive os beneficiários e incentivam 

desde pequenas empresas a startups. 

Considerando a normativa estudada, verificou-se a incoerência de políticas 

públicas, seja por normas ou por atos administrativos, que obstruam a tecnologia. Por 

outro lado, é possível dizer que a Constituição Federal permite que conceitos de 

sustentabilidade nas dimensões sociais e ambientais sejam adicionadas para 

qualificar as políticas de CT&I, ultrapassando meramente a questão econômica. Isso 

também encontra respaldo nos próprios princípios insculpidos no Marco Legal, ou 

seja, o Sistema Nacional de Inovação almeja, sobretudo, reduzir as desigualdades, 

promover as atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o 

desenvolvimento econômico e social, incentivar a cooperação e interação entre os 

setores público e privado, com estímulos às empresas e às instituições de ciência e 

tecnologia (ICTs), simplificação de procedimentos para gestão de projetos e controle 

por resultados em sua avaliação. 

Dessa forma, pode-se dizer que a atuação do Estado, por intervenção indireta, 

promovendo o setor privado tem amplo respaldo e tem sido crucial para o 

fortalecimento da CT&I, inclusive, normas com obrigações de investimentos em 

segmentos específicos tiveram o condão de estimular esses setores, trazendo 

resultados satisfatórios ao longo do período analisado. Nessa linha, também, 

registram-se as políticas estaduais, com a perspectiva de reforço e de cooperação 

com as federais, além do papel da FAPESP no Estado de São Paulo, com os Centros 

de Pesquisa e de Inovação, com particular análise do Centro de Inovação do gás, cujo 

objetivo é possibilitar novas perspectivas no setor de energia, desde hidrogênio ao 

uso do gás como alternativa ao petróleo e ao carvão, em direção à transição 

energética e às medidas de mitigação de emissão de CO2.  

Além disso, essa dissertação constatou que a intervenção direta do Estado tem 

sido preterida com menos incentivos para empresas estatais de tecnologia, o que é 
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sopesado pela estrutura pública de universidades, fundações e institutos públicos de 

CT&I, favorecendo, em última análise, o Sistema Nacional de Inovação. Não obstante 

isso, enxerga-se que o Estado brasileiro tem o dever de não retroceder em termos de 

políticas públicas de CT&I, que impliquem na maior dependência tecnológica do país. 

É fundamental que o Estado brasileiro continue disponibilizando recursos públicos 

para concessão de bolsas e outros incentivos que promovam a CT&I no país, com 

oportunidade de longo prazo para a formação de recursos humanos. 

Longe de esgotar a matéria, a pretensão dessa pesquisa foi colaborar com a 

discussão, a análise e o debate acerca dos instrumentos de intervenção direta e 

indireta do Estado que colaboram com a ciência, a tecnologia e a inovação. Entende-

se que essas políticas são estratégicas e possibilitam ao país o desenvolvimento 

almejado no texto constitucional.  

Há de se ressaltar que estudos futuros podem aprofundar os temas cotejados 

nesse trabalho, tais quais Quarta Revolução Industrial, seus impactos; a função do 

Estado e a governança da ciência, tecnologia e inovação; o desenvolvimento 

sustentável e parâmetros para inovação; políticas de promoção e aprimoramento do 

SNI, dentre outros. Todos estes tópicos de pesquisa possuem entrelaçamentos e 

relações que perpassam diversas áreas do saber, funcionando como uma rede 

complexa que implica a relação universidade-governo-empresa. Por este motivo, a 

dissertação, ao propor uma leitura conjunta de alguns desses assuntos, antes de ser 

somente um introito, pode servir de material para consulta, reflexão e direcionamento 

daqueles que pretendem se debruçar sobre tais matérias. 
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ANEXOS 

Anexo A - Modelo de cláusula de PD&I constante do Contrato de concessão da 16ª 

Rodada de Licitação. 

 

Modelo de cláusula usado no Contrato de concessão da 16ª Rodada de 

Licitação da ANP349: 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - RECURSOS DESTINADOS A PESQUISA, 

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

23.1. Caso a participação especial seja devida para um Campo em qualquer trimestre 

do ano calendário, o Concessionário será obrigado a realizar despesas qualificadas 

como pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de interesse e temas 

relevantes para o setor de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em montante 

equivalente a 1% (um por cento) da receita bruta da produção para tal Campo.  

23.1.1. O valor a que se refere este parágrafo é devido para cada Campo originado a 

partir da Área de Concessão. 

 

23.1.2. O Concessionário tem até o dia 30 de junho do ano seguinte ao ano calendário 

de apuração da receita bruta de produção para realizar a aplicação desses recursos.  

23.1.2.1. O Concessionário deverá fornecer à ANP relatório completo das despesas 

qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovação realizadas, nos prazos e 

formatos definidos na Legislação Aplicável.  

23.2. Dos recursos previstos no parágrafo 23.1, o Concessionário deverá investir: a) 

de 30% (trinta por cento) a 40% (quarenta por cento) em universidades ou institutos 

de pesquisa e desenvolvimento nacionais credenciados pela ANP; e b) de 30% (trinta 

por cento) a 40% (quarenta por cento) em atividades de pesquisa e desenvolvimento 

e inovação que tenham por objetivo resultar em produtos ou processos com inovação 

tecnológica junto a Empresas Brasileiras.  

23.3. O saldo remanescente das despesas qualificadas como pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, após observância do parágrafo 23.2, poderá ser 

investido em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação realizadas em 

instalações do próprio Concessionário ou de suas Afiliadas, localizadas no Brasil, ou 

em Empresas Brasileiras, ou em universidades ou institutos de pesquisa e 

desenvolvimento credenciados pela ANP.  

                                                             
349 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. ANP. 16ª Rodada 
de Licitação. Disponível em: 
http://rodadas.anp.gov.br/arquivos/Round16/edital/contrato_R16_08082019.pdf. Acesso em: 16 nov. 
2019. 

http://rodadas.anp.gov.br/arquivos/Round16/edital/contrato_R16_08082019.pdf
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23.4. Eventuais despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovação 

realizadas pelo Concessionário em valores superiores ao equivalente a 1% (um por 

cento) da receita bruta de produção, ou quando não houver a obrigação de realizar 

tais despesas conforme previsto no parágrafo 23.1, poderão ser compensadas em 

favor do Concessionário para comprovação da obrigação em períodos futuros deste 

Contrato. 

23.4.1. Tal compensação será regulada nos termos da Legislação Aplicável. 

 

Modelo de cláusula usado no Contrato de partilha de produção da 6ª Rodada de 

Licitação com participação da Petrobras: 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DESPESAS QUALIFICADAS COMO PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO   

7.1 O Contratado será obrigado a destinar recursos para atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação nas áreas de interesse e temas relevantes para o setor 

de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em valor equivalente a, no mínimo, 1% 

(um por cento) do Valor Bruto da Produção anual de Petróleo e Gás Natural, quando 

o Volume de Produção Fiscalizada do Campo para Produção em profundidade 

batimétrica acima de 400 (quatrocentos) metros, em qualquer trimestre do ano civil, 

for superior aos seguintes volumes estabelecidos no Decreto nº 2.705/1998:  

Ano de Produção a partir da 
Data de Início da Produção  

Volume de Produção 
Trimestral Fiscalizada (em 
milhares de metros cúbicos 
de petróleo equivalente)  

Primeiro ano  1.350  

Segundo ano  1.050  

Terceiro ano  750  

Após o terceiro ano  450  

  
7.1.2. O Contratado tem até o dia 30 de junho do ano seguinte ao ano de apuração 
do Valor Bruto da Produção para realizar a aplicação desses recursos.  

7.1.3. O Contratado deverá fornecer à ANP relatório completo das despesas 
qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovação realizadas nos prazos e 
formatos definidos na Legislação Aplicável.  

7.1.4. As despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovação não 
serão recuperáveis como Custo em Óleo.  
7.2. Dos recursos previstos no parágrafo 7.1, o Contratado deverá investir:  
a) de 30% (trinta por cento) até 40% (quarenta por cento) em universidades ou 
institutos de pesquisa e desenvolvimento nacionais credenciados pela ANP; e  
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b) de 30% (trinta por cento) até 40% (quarenta por cento) em atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação que tenham por objetivo resultar em produtos ou 
processos com inovação tecnológica junto a Fornecedores Brasileiros.  
7.3. O saldo remanescente das despesas qualificadas como pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, após a observância do parágrafo 7.2, poderá ser 
investido em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação realizadas em 
instalações do próprio Contratado ou de suas Afiliadas localizadas no Brasil, ou em 
Fornecedores Brasileiros ou em universidades ou institutos de pesquisa e 
desenvolvimento credenciados pela ANP.  

7.4. O descumprimento das obrigações previstas nesta cláusula estará sujeito às 
sanções previstas na Legislação Aplicável.  
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Anexo B – Regulamentação de PD&I ANP  

 

Regulamentação Vigente350 

Investimentos em PD&I: 

Resolução ANP nº 50/2015, Resolução ANP nº 15/2016, Resolução ANP nº 

674/2017 e Regulamento Técnico ANP nº 3/2015 

Definem as normas para a aplicação dos recursos a que se referem as cláusulas de 

PD&I. 

Manual Orientativo 

Consolida orientações em conformidade com o previsto no Regulamento Técnico 

ANP n° 3/2015 e auxilia no preenchimento dos formulários padrão. 

Nota Técnica 1/2015/SPD 

Define critérios objetivos de gradação da pena de multa pelo descumprimento da 

cláusula contratual de PD&I. 

Credenciamento: 

Resolução ANP nº 47/2012, Regulamento Técnico ANP nº 7/2012 e Resolução ANP 

nº 36/2014 

Estabelecem os critérios para o credenciamento das instituições de pesquisa e 

desenvolvimento. 

Nota Técnica 33/2018/SPD 

Condições gerais para a realização de despesas com "Custos Indiretos" em projetos 

de PD&I executados por Instituições Credenciadas. 

  

Regulamentação Revogada pela Resolução ANP nº 50/2015 

Resolução ANP nº 33/2005, Resolução ANP nº 46/2013 e Regulamento Técnico 

ANP nº 5/2005  

Definem as normas para a aplicação dos recursos a que se referem as cláusulas de 

PD&I. 

  

                                                             
350 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. ANP. 
Regulamentação Vigente. Disponível em http://www.anp.gov.br/pesquisa-desenvolvimento-e-
inovacao/investimentos-em-p-d-i/regulamentacao-tecnica-relativa-aos-investimentos-em-p-d-i. Acesso 
em: 05 dez. 2019. 

http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2015/novembro&item=ranp-50--2015
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2016/abril&item=ranp-15--2016
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2017/marco&item=ranp-674--2017
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2017/marco&item=ranp-674--2017
http://www.anp.gov.br/images/Pesquisa_Desenvolvimento/Investimentos_PDI/Regulamentacao_tecnica/RT_ANP_03_2015_alterado.pdf
http://www.anp.gov.br/images/Pesquisa_Desenvolvimento/Investimentos_PDI/Regulamentacao_tecnica/Manual_Orientativo_Versao_10_2018.09.06.pdf
http://www.anp.gov.br/images/Pesquisa_Desenvolvimento/Investimentos_PDI/Regulamentacao_tecnica/Manual_Orientativo_V6.pdf
http://www.anp.gov.br/images/Pesquisa_Desenvolvimento/Investimentos_PDI/Regulamentacao_tecnica/Manual_Orientativo_V6.pdf
http://www.anp.gov.br/?dw=77238
http://www.anp.gov.br/?dw=77238
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2012/dezembro&item=ranp-47--2012
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2014/julho&item=ranp-36--2014
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2014/julho&item=ranp-36--2014
http://www.anp.gov.br/images/Pesquisa_Desenvolvimento/Credenciamento-instituicoes/nota-tecnica-spd-33-2018.pdf
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2005/novembro&item=ranp-33--2005
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2013/novembro&item=ranp-46--2013
http://www.anp.gov.br/images/Pesquisa_Desenvolvimento/Investimentos_PDI/Regulamentacao_tecnica/Regulamento-Tecnico-ANP-no.5-2005.pdf
http://www.anp.gov.br/images/Pesquisa_Desenvolvimento/Investimentos_PDI/Regulamentacao_tecnica/Regulamento-Tecnico-ANP-no.5-2005.pdf
http://www.anp.gov.br/pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao/investimentos-em-p-d-i/regulamentacao-tecnica-relativa-aos-investimentos-em-p-d-i
http://www.anp.gov.br/pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao/investimentos-em-p-d-i/regulamentacao-tecnica-relativa-aos-investimentos-em-p-d-i
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Formulários Padrão 

Os formulários padrão a serem encaminhados por empresas petrolíferas estão 

disponíveis a seguir: 

• Plano de Trabalho: PTR Parte A e PTR Parte B 

Até 31/12/2016, a versão eletrônica dos arquivos deve ser encaminhada pela 

empresa petrolífera exclusivamente por e-mail, conforme disposto no Manual 

Orientativo. A partir de 1/1/2017, a versão eletrônica dos arquivos deve ser 

encaminhada exclusivamente via Sistema de Processamento de Arquivos da ANP (I-

ENGINE). 

A versão impressa dos arquivos do PTR para fins de Autorização deve ser 

encaminhada pela empresa petrolífera para protocolo na ANP, aos cuidados da 

Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico – SPD. 

Para projeto contratado ou iniciado é previsto apenas o encaminhamento de versão 

eletrônica do PTR, não havendo necessidade de encaminhamento de versão 

impressa para ANP. 

 

• Relatório de Execução Física e Financeira / Relatório Técnico: REF-RTC Parte 

A e REF-RTC Parte B 

 Os arquivos do REF-RTC devem ser encaminhados pela empresa petrolífera 

exclusivamente via Sistema de Processamento de Arquivos da ANP (I-

ENGINE). Não é previsto o encaminhamento de versão impressa do REF-RTC para 

a ANP. 

  

• Relatório Consolidado Anual: RCA e Repasses 

A versão eletrônica do RCA deve ser encaminhada pela empresa petrolífera para o 

e-mail fiscalizacaoped@anp.gov.br. A versão impressa do RCA deve ser 

encaminhada pela empresa petrolífera para protocolo na ANP, aos cuidados da 

Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico - SPD, no endereço 

da Agência acima descrito. 

As alterações ocorridas nas diferentes versões e atualizações dos Formulários 

Padrão podem ser consultadas no Controle de Alterações dos Formulários Padrão. 

  

http://www.anp.gov.br/images/Pesquisa_Desenvolvimento/Investimentos_PDI/Regulamentacao_tecnica/PTR_ParteA_v3.docx
http://www.anp.gov.br/images/Pesquisa_Desenvolvimento/Investimentos_PDI/Regulamentacao_tecnica/PTR_ParteB_v3.xlsx
https://www.anp.gov.br/Engine_Web/
https://www.anp.gov.br/Engine_Web/
http://www.anp.gov.br/images/Pesquisa_Desenvolvimento/Investimentos_PDI/Regulamentacao_tecnica/REF_RTC_ParteA_v2.docx
http://www.anp.gov.br/images/Pesquisa_Desenvolvimento/Investimentos_PDI/Regulamentacao_tecnica/REF_RTC_ParteA_v2.docx
http://www.anp.gov.br/images/Pesquisa_Desenvolvimento/Investimentos_PDI/Regulamentacao_tecnica/REF_RTC_ParteB_v2.xlsx
https://www.anp.gov.br/Engine_Web/
https://www.anp.gov.br/Engine_Web/
http://www.anp.gov.br/images/Pesquisa_Desenvolvimento/Investimentos_PDI/Regulamentacao_tecnica/RCA_2018.09.06.xlsx
http://www.anp.gov.br/images/Pesquisa_Desenvolvimento/Investimentos_PDI/Regulamentacao_tecnica/repasses.xlsx
mailto:fiscalizacaoped@anp.gov.br
http://www.anp.gov.br/images/Pesquisa_Desenvolvimento/Investimentos_PDI/Regulamentacao_tecnica/Controle_de_alteracoes_dos_formularios_padrao.pdf
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I-ENGINE 

A solicitação de cadastramento e o acesso ao I-ENGINE podem ser realizados 

na Central de Sistemas ANP - CSA.  

O manual do I-ENGINE encontra-se em Central de Sistemas ANP – Listagem de 

Manuais.  

Para a realização de carga dos Formulários Padrão no I-ENGINE recomenda-se a 

leitura do Roteiro para Carga de Arquivos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anp.gov.br/Engine_Web/
http://app.anp.gov.br/anp-csa-web/
http://www.anp.gov.br/central-de-sistemas-anp-listagem-de-manuais
http://www.anp.gov.br/central-de-sistemas-anp-listagem-de-manuais
http://www.anp.gov.br/images/Pesquisa_Desenvolvimento/Investimentos_PDI/Regulamentacao_tecnica/Roteiro_Carga_Versao_5.pdf
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Anexo C - Regulamentação de PD&I ANEEL351 

 

Distribuição dos percentuais relativos a Lei 9.991/2000 e alterações:  

 Segmento 

 Lei 9.991/2000  MP 144/2003 (alterou artigos da 9.991/2000 

Vigência: 24/07/2000 a 11/12/2003  Vigência: 11/12/2003 a 14/03/2004 

P&D PEE  FNDCT  P&D  PEE  FNDCT MME  

 D  0,25  0,50  0,25  0,125  0,50  0,25  0,125  

 G  0,50    0,50  0,25    0,50  0,25  

 T  0,50    0,50  0,25    0,50  0,25  

 

 

Segmento 

Lei 10.848/2004 (alterou artigos da Lei  9.991/2000) 

 Vigência: 15/03/2004 a 31/12/2005  A partir de 1°/01/2006 

&D PEE  FNDCT MME  P&D  PEE  FNDCT  MME  

 D  0,20 0,50 0,20 0,10 0,30 0,25 0,30 0,15  

 G  0,40   0,40 0,20 0,40   0,40 0,20  

 T 0,40   0,40 0,20  0,40   0,40 0,20  

 

 

Segmento 

 Lei 11.465/2007 (alterou incisos I e III do art. 1º da 9.991/2000) 

 Vigência: 28/03/2007 a 31/12/2010 A partir de 1º/01/2011 

P&D PEE  FNDCT MME  P&D  PEE  FNDCT  MME  

 D  0,20 0,50 0,20 0,10 0,30 0,25 0,30 0,15  

 G  0,40   0,40 0,20 0,40   0,40 0,20  

 T 0,40   0,40 0,20 0,40   0,40 0,20  

 

 

 

                                                             
351 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. ANEEL. Regulamentação vigente. Disponível 

em: http://www2.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=75&idPerfil=6. Acesso em: 05 dez. 2019. 

http://www2.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=75&idPerfil=6


150 
 

 
 

Segmento 

 Lei 12.212/2010 (alterou incisos I e III do art. 1º da 9.991/2000) 

 Vigência: 21/01/2010 a 31/12/2015 A partir de 1º/01/2016 

P&D PEE  FNDCT MME  P&D  PEE  FNDCT  MME  

 D  0,20 0,50 0,20 0,10 0,30 0,25 0,30 0,15  

 G  0,40   0,40 0,20 0,40   0,40 0,20  

 T 0,40   0,40 0,20 0,40   0,40 0,20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


