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A Lei 13.243/16, denomina-
da Marco Legal da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MLCT&I), 
é a expressão cabal dos 

interesses privati stas no campo 
da produção cientí fi ca e tec-
nológica (C&T) no Brasil. Faz 
parte de um amplo leque de 
medidas que vêm sendo 
tomadas nas diversas es-
feras de governo, que 
aprofundam a privati-
zação, seja pelo modelo 
clássico da venda de em-
presas estatais, seja por 
meio de novas formas de 
captura do fundo público 
por empresas privadas, seja 
ainda pela universalização das 
Parcerias Público-Privadas (PPP), 
das fundações “ditas de apoio” e dos 
contratos com Organizações Sociais (OS) 
para o fornecimento de serviços públicos. 

O ethos privatista do MLCT&I é justi-
ficado pela busca de aproximação das 
universidades e institutos públicos de 
pesquisa com o mercado e materializa-se 
nessas instituições de pesquisa no cha-
mado “empreendedorismo acadêmico”. 
Transforma o professor/pesquisador 
em agente captador de recursos pela 
insidiosa concorrência em torno dos 
editais ou pela defesa aberta da venda 
de produtos e serviços desenvolvidos 
nas IES e demais instituições públicas  
de pesquisa. 

No horizonte desse ethos, a Lei esta-
belece que a União, estados, municípios, 
e as respecti vas agências de fomento, 
deverão apoiar alianças estratégicas entre 
Insti tuições Cientí fi cas, Tecnológicas e 
de Inovação (ICT) e empresas privadas 
com ou sem fi ns lucrati vos objeti vando 
gerar novos produtos, processos e ser-
viços inovadores. Os entes federados 
e suas agências de fomento apoiarão 
a atração de Centros de Pesquisa e 
Desenvolvimento (CP&D) de empresas 
estrangeiras com a fi nalidade de propul-
sionar a inovação no Brasil, bem como 
poderão parti cipar minoritariamente do 

capital social de empresas que 
tenham por missão desenvolver 
produtos e processos inovadores. 

As ICTs podem agora ser constituídas 
como entes públicos ou pessoas jurídicas 
de direito privado sem fins lucrativos, 
aprofundando o caráter privatista da 
Lei da Inovação (Lei 10.973/04). As 
universidades e institutos de pesquisa 
ganharão o estatuto de ICT, pública ou 
privada, e nada impede que também 
os laboratórios e grupos de pesquisa 
transformem-se em ICT com personali-
dade jurídica pública ou privada, com a 
finalidade de produzir tecnologia e ino-
vação aplicadas à produção econômica. 

Consoante com o MLCT&I, as ICT 
públicas têm a prerrogativa de compar-
tilhar, com a iniciativa privada, recursos 
materiais (terrenos, instalações, labora-
tórios, instrumentos), recursos finan-
ceiros, recursos humanos (servidores 
públicos, professores, pesquisadores, 
técnicos) e o “capital intelectual” por 
elas desenvolvido.

Os Núcleos de Inovação Tecnológica 
(NIT), responsáveis por gerir as políti cas de 
inovação desenvolvidas pelas ICT, passam 
a poder se consti tuir com personalidade 

Lei 13.243/16, denomina-
da Marco Legal da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MLCT&I), 
é a expressão cabal dos 

interesses privati stas no campo 
da produção cientí fi ca e tec-
nológica (C&T) no Brasil. Faz 
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Parcerias Público-Privadas (PPP), 
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contratos com Organizações Sociais (OS) 
para o fornecimento de serviços públicos. capital social de empresas que 

jurídica, inclusive sob a forma de Fundação 
de Apoio. Desta forma, mesmo que as ICT 
sejam públicas, o planejamento e a gestão 
de sua produção poderão ser executados 
por uma enti dade privada, e abrem-se 
fl ancos para a contratação de pessoal por 
meio da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), em claro e inequívoco ataque ao 
Regime Jurídico Único (RJU), que determina 
o ingresso no serviço público apenas via de 
concurso público. 

O Marco altera ainda a Lei 8745/93 
– que trata da contratação temporária 
de pessoal para atender a excepcionais 
necessidades de interesse público – 
incluindo-se os pesquisadores e técnicos 
nacionais ou estrangeiros envolvidos 
em projetos de pesquisa com prazo 
determinado. Trata-se, pois, de aspectos 
regressivos do MLCT&I que conspiram 
contra o serviço público e preparam o 
terreno jurídico e institucional para o 
fim dos concursos para a carreira de 
pesquisador de empresas e institutos pú-
blicos de pesquisa, incidindo, também, 
sobre os certames para a carreira do 
magistério superior no país.

Os impactos privatistas do Marco Legal da 
Ciência, Tecnologia e Inovação
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Marco da Ciência e Tecnologia 
aprofunda privatização da produção de 
conhecimento

A sanção do Marco Legal de Ciência 
e Tecnologia (MLCT&I), no dia 
11 de janeiro, levantou gran-
des discussões na comunidade 

cientí fi ca brasileira, e causou indignação 
entre docentes e pesquisadores que 
defendem o caráter público da ciência 
brasileira. Para muitos, o marco é parte 
de um amplo leque de medidas que vêm 
sendo tomadas nas diversas esferas de 
governo que aprofundam a privati zação. 

Rogério Bezerra da Silva, pesquisa-
dor do Grupo de Análise de Políti cas de 
Inovação (Gapi-DPCT) da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), é um 
dos que levanta a voz contra o Marco 
de C&T. “O que o marco promove é uma 
apropriação privada dos recursos públi-
cos. Diante do quadro de problema da 
distribuição de renda e riqueza no Brasil, 
esse marco vem justamente na contramão 

dessa distribuição, favorecendo a concen-
tração de renda e a desigualdade social 
ao deixar a ciência nas mãos da iniciati va 
privada”, afi rma o pesquisador.

Ciro Teixeira Correia, professor 
do Instituto de Geociências (IGc) da 
Universidade de São Paulo (USP), ressalta 
que com a nova legislação, o governo 
coloca a infraestrutura pública, que já é 
insufi ciente para fazer pesquisa básica, 
trabalhando para projetos de interesse 
comercial, a fundo perdido. “Esses pro-
jetos vão benefi ciar, eventualmente, em-
presas multi nacionais, que têm milhões 
para fazer pesquisa e desenvolvimento 
no seu país e vêm aqui disputar a parca 
infraestrutura de ciência e tecnologia 
que a gente tem”, afi rma. 

Já para Carlos Jorge Rossetto, pes-
quisador do Instituto Agronômico de 
Campinas, o marco regulatório esti mula 

os cienti stas a trabalharem 
para empresas privadas. 
“A consequência lógica é 
a redução da oferta de 
conhecimento público. 
Como o conhecimento 

é a base de toda ativi-
dade econômica, quanto 

maior for a difusão do conheci-
mento, maior será o número de 
empresas atuando. Quanto mais 
concentrado, mais fechado for 
o conhecimento, menor será o 

número de empresas. A livre con-
corrência depende da distribuição 

de conhecimento tecnológico. Essa Lei 
desesti mula o cienti sta a produzir resul-
tados públicos”, criti ca.

Consequências práticas na 
agricultura 
Rossett o, que é doutor em agronomia, 

explica que a agricultura é bastante de-
pendente da informação tecnológica, 
e o Estado deve servir como árbitro na 
pesquisa e divulgação dessa informação. 
“Os resultados de testes devem ser pu-
blicados para que os agricultores tenham 
informações sobre a qualidade, sobre 
o comportamento dos produtos ofer-
tados. Se essas avaliações forem feitas 
através de contratos privados, apenas os 
resultados favoráveis serão publicados. 
Nenhuma empresa vai autorizar publicar 
resultados negati vos a respeito de seus 
produtos”, ressalta. 

O agrônomo aponta também outro 
problema que a nova regulamentação 
causará à agricultura brasileira em médio 
e longo prazo. Segundo ele, as culti vares 
- determinada forma de uma planta culti -
vada, correspondendo a um determinado 
genóti po e fenóti po que foi selecionado e 
recebeu um nome único e devidamente 
registado - terão propriedade privada, o 
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que limitará o acesso de agricultores à 
produção própria de sementes, forçando-
-os a adquiri-las de empresas privadas. 

Um dos exemplos citados por Rossetto 
é o caso das sementes de milho, que, 
antes da lei de Cultivares eram vendidas 
por quilo, e passaram a ser comercia-
lizadas por grão, o que elevou signifi-
cativamente o preço, desestimulando 
o cultivo. “A tendência da legislação 
de proteção de cultivares é impedir a 
produção de sementes pelo próprio 
agricultor, mesmo para os agricultores 
familiares, obrigando os agricultores a 
comprarem as sementes todo ano. Sem 
falar na possibilidade da legalização, no 
Brasil, da tecnologia terminator, que 
impediria biologicamente os agricultores 
a produzirem sua semente”, denuncia. 

“O setor privado, especialmente as 
grandes corporações produtoras de 
sementes, não deseja a presença do 
Estado fornecendo culti vares de livre 
uso para seus concorrentes. Um objeti vo 
prioritário do Estado na área de pesquisa 
da agricultura deve ser reduzir custo dos 
insumos, inclusive das sementes, para 
aumentar o lucro dos agricultores. Essa 
Lei 13.243/2016 contraria frontalmente 
interesses dos agricultores e do povo 
brasileiro”, conclui o agrônomo. 

Marco subverte pesquisas de 
interesse público
Ciro Correia, docente da USP, criti ca 

o fato de que o marco fará os pesquisa-
dores públicos priorizarem pesquisas de 
interesses empresariais, perseguindo a 
chamada inovação. “O pesquisador que 
estava desenvolvendo uma metodologia 
nova, ou estava desenvolvendo um pro-
grama que corresponde a uma área de 
investi mento que não tem no país, ele 
para de fazer isso para ir desenvolver 
como é que se faz um fi o de telefone um 
pouco mais barato”, exemplifi ca. 

O MLCT&I desloca a centralidade da 
produção e disseminação do conhecimen-
to cientí fi co para o desenvolvimento de 
produtos, processos e métodos inova-
ti vos. Correia ressalta que em nenhum 
outro país esse desenvolvimento, a priori, 
é feito pelas universidades. “Isso é feito 
nas empresas. É função do governo cuidar 
sim, também, do setor produti vo. Mas 
cuidar do setor produti vo não signifi ca 
desvirtuar aquilo que é responsabilida-
de privati va do Estado que é o direito à 
educação. E educação superior pressupõe 
infraestrutura de pesquisa adequada”, 
completa o docente da USP. 

Dependência científi ca se 
mantém 
Um dos argumentos uti lizados a favor 

do MLCT&I é que ele ampliará a produção 
de ciência e tecnologia no Brasil, a parti r 
da liberação de parcerias público-privadas 
na área. Para Rogério Bezerra da Silva 
nem mesmo isso ocorrerá, especialmente 
porque o mercado brasileiro é miméti co - se 
pauta pelo que é produzido no mercado 
internacional -, e as empresas brasileiras 
são, em maioria, transnacionais, ou seja, 
produzem conhecimento em outros países 
e, no Brasil, se limitam à compra de má-
quinas e equipamentos. 

“Dados da Pesquisa Nacional de Inovação 
Tecnológica, do IBGE, mostram que as 
empresas não têm interesse em se rela-
cionar com as insti tuições de pesquisa e 
universidades para produção de inovação. 
O mercado brasileiro, por ser miméti co, 
imita os padrões de consumo dos países 
desenvolvidos. Logo, o mercado daqui 
não precisa desenvolver pesquisa”, afi rma 
Rogério. Ou seja, o acesso ao fundo público 
que será facilitado pela Lei 13.243/16 será 
investi do na compra de equipamentos e não 
no desenvolvimento de tecnologia interna. 
O mercado brasileiro, por ser miméti co, 
não tem interesse em desenvolver ciência 
e tecnologia própria, preferindo adquirir 
máquinas e equipamentos fora. Então o 
fundo público será uti lizado para isto e 
não terá efeito de autonomia cientí fi ca e 
tecnológica do país.

Na contramão do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, o 
ANDES-SN, em conjunto com diversas enti dades sindicais, têm luta-
do pelo caráter público da Ciência e da Tecnologia. Recentemente, 

o Sindicato Nacional assinou o Manifesto do Movimento Pela Ciência e Tec-
nologia Públicas. O texto do manifesto criti ca a Lei 13.243/16 por aumentar 
a transferência do fundo público para a iniciati va privada, por fl exibilizar o 
regime de Dedicação Exclusiva (DE) e por privati zar o registro de patentes 
da ciência produzida dentro das insti tuições públicas brasileira. O manifesto 
encerra com um convite a todos os lutadores para que se somem na cons-
trução do Movimento Pela Ciência e Tecnologia Públicas.

“Do ponto de vista do mercado, esse 
marco não traz benefí cios, a não ser pelo 
aspecto de que, agora, com a possibilidade 
das insti tuições públicas de pesquisa se 
consti tuírem em entes privados sem fi ns 
lucrati vos, [elas] vão conti nuar recebendo os 
mesmos recursos públicos, desenvolvendo 
o mesmo ti po de pesquisa, mas vão poder 
se associar às empresas”, acrescenta o 
pesquisador da Unicamp. 

Outras consequências nefastas 
do marco
O MLCT&I também ataca duramente o 

caráter da carreira de docente de ensino 
público, fl exibilizando o regime de Dedicação 
Exclusiva. O marco possibilita a ampliação 
da carga horária docente para que eles se 
dediquem a pesquisas privadas, com remu-
neração. Além disso, o MLCT&I também 
possibilita que os pesquisadores dispendam 
416 horas anuais em pesquisas privadas. 

Outra consequência nefasta é que, em 
médio prazo, haverá a possibilidade do co-
nhecimento desenvolvido nas insti tuições 
públicas não ter seus resultados publicados, 
para favorecer a iniciati va privada, já que 
empresas envolvidas em projetos de pes-
quisa podem ter propriedade intelectual 
sobre os resultados das pesquisas – o que 
acarretaria no fi m do conhecimento público 
a serviço da sociedade. Haverá, ainda, o fi m 
do processo de licitação para compras de 
materiais de pesquisa, o que abre portas 
para a corrupção na ciência.  

ANDES-SN assina 
manifesto por Ciência e 
Tecnologia públicas

Leia o manifesto na página do GT C&T no 
site do ANDES-SN: www.andes.org.br
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1. A Lei 8.666/93 foi alterada, 
incluindo-se novas modalidades de 
dispensa de licitação. A primeira delas 
é a hipótese de aquisição de produtos 
para pesquisa e desenvolvimento. 
Afastou-se a impossibilidade conti da 
no inciso I do art. 9º da mesma Lei, 
permiti ndo ao autor do projeto, básico 
ou executi vo, que parti cipe da obra 
e/ou serviço. A contratação de obras 
pela forma direta impede inclusive 
o controle pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU) do uso do dinheiro 
público.

2. Alterações na Lei 12.772/12, 
permiti ndo que o docente, em dedi-
cação exclusiva, possa ocupar cargo 
de dirigente máximo de fundação de 
apoio, podendo ser remunerado para 
tanto. Permiti u também o pagamento 
de bolsa por fundação de apoio aos 
docentes. Esta possibilidade posta 
na Lei acarretará o afastamento de 
docentes de suas funções públicas 
e resultará na vulneração do regime 
legal. Outrossim, a alteração no limite 
de horas em dedicação exclusiva, 
constante na Lei 12.772/12, permite 
que o docente se afaste, por um pe-

ríodo relevante, de suas ati vidades na 
universidade para se dedicar a outras 
ati vidades que, por muitas vezes, não 
seriam reverti das à insti tuição. 

3. A Lei 13.243/16 permite o com-
parti lhamento de estrutura fí sica e 
capital intelectual com empresas e 
pessoas fí sicas para ati vidades de pes-
quisa, desenvolvimento e inovação, 
desde que não haja confl ito com as 
ati vidades fi ns da insti tuição. Também 
permite que a ICT celebre acordos de 
parceria com insti tuições públicas e 
privadas para realização de ati vidades 
conjuntas de pesquisa cientí fi ca e 
tecnológica e de desenvolvimento 
de tecnologia, produto, serviço ou 
processo. Nesse caso, a propriedade 
intelectual poderia ser cedida ao 
parceiro privado, em sua totalidade, 
mediante compensação fi nanceira 
ou não fi nanceira. Criam-se, dessa 
forma, as possibilidades para que o 
desenvolvimento de tecnologia em 
ambiente público seja transferido 
para uso parti cular, além de garanti r 
a contratação direta de projetos de 
pesquisa voltados à promoção da 
inovação e da solução de problemas 

técnicos específi cos (art. 20 da Lei 
10.973/04). A lei permite, ainda, a 
uti lização de fundações de apoio e/ou 
organizações sociais, sob a forma de 
Insti tuições Cientí fi ca, Tecnológica e 
de Inovação (ICT), para o fomento de 
ati vidades cientí fi cas e transfere ao 
parti cular o uso de verbas públicas ao 
seu dispor e de acordo com os seus in-
teresses, o que colide com o interesse 
público. A Lei 13.243/16 altera o art. 
6º da Lei 10.973/2004 facultando às 
ICT públicas a celebração de contratos 
de transferência de tecnologia ou ou-
torga de direito de uso sobre criações 
por elas desenvolvidas, obrigando os 
servidores públicos (pesquisadores, 
professores, pessoal técnico especia-
lizado) a repassar os conhecimentos e 
informações necessários à efeti vação 
do referido contrato sob pena de 
responsabilização administrati va, civil 
e penal. O preceito consti tucional 
da publicidade das ações públicas 
é, assim, vilipendiado em nome da 
apropriação privada do conheci-
mento cientí fi co e tecnológico hoje 
produzido fundamentalmente nas 
universidades e insti tutos públicos 
de pesquisa.

A Lei 13.243/2016, Marco Legal da 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MLCT&I), foi precedida pela 
Emenda Consti tucional (EC) nº 

85/2015, que alterou, por exemplo, o 
conceito de pesquisa incluindo a Inovação 
no mesmo patamar da ciência básica e 
da tecnologia. A referida Emenda criou a 
base consti tucional para que o MLCT&I 

estabeleça que as Insti tuições Cientí fi cas, 
Tecnológicas e de Inovação (ICT) públicas 
celebrem convênios e contratos com em-
presas privadas e com entes públicos de 
quaisquer das esferas federal, estadual 
ou municipal para o desenvolvimento 
de projetos de pesquisa, prestação de 
assessorias, compra e venda de serviços 
e produtos. Desta forma, a proteção ao 

mercado interno e às empresas nacionais 
inscrita na Consti tuição Federal é fl exibi-
lizada em prol da alocação de recursos 
públicos em quaisquer empresas, inclusive 
estrangeiras, reafi rmando a dependência 
cientí fi ca e tecnológica do País – embora 
se argumente em senti do contrário. 

Veja a seguir o parecer da Assessoria 
Jurídica Nacional do ANDES-SN:

MLCT&I 
fl exibiliza
dedicação 
exclusiva e 
conceito de 
pesquisa


