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1. Tema, contexto e objetivos

A questão do estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento é estratégica para o Estado
Brasileiro. Estudos do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA)1, do Tribunal de
Contas da União (TCU)

2

e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Econômico (OCDE)3 indicam que o Brasil, entre as grandes nações do mundo, é uma das que
menos desenvolve inovação tecnológica.
É sabido também que a Administração Pública Brasileira é grande compradora4 e poderia
fazer uso de seu poder de compra para induzir inovações, tanto na esfera pública quando
privada.
Diante deste quadro foi introduzida na Constituição Federal, através da emenda nº 85, de
26 de fevereiro 2015, normas (artigos 218 e parágrafo único do 219, por exemplo) para levar
o Estado a promover inovação tecnológica.
Regulamentando a determinação constitucional, surgiram, em âmbito federal, a Lei nº
13.243, de 11 de janeiro de 2016, que alterou a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004
(norma nacional) e o Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018.
Como houve alterações dos incisos IX do artigo 24 e V do artigo 23 da Constituição
Federal, aos Estados e aos Municípios coube a regulação regional das iniciativas de inovação.
Assim, foram editadas Leis (a de nº 929, de 25 de novembro de 2019, no Estado do Espírito
Santo5, por exemplo) e Decretos (como o de número 62.817, de 04 de setembro de 2017, no
Estado de São Paulo).
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Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=31525
Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordaocompleto/1722020181.proc/%20/dtrelevancia%20desc,%20numacordaoint%20desc/0/%20?uuid=966eb5e09859-11e9-95b8-2537453d60df. Acesso em: 24 de junho de 2020.
3
Disponível
em:
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/06/25/brasil-fica-para-tras-nainovacaotecnologica.ghtml. Acesso em: 24 de junho de 2020.
4 RAUEN, André Tortato. Políticas de inovação pelo lado da demanda no brasil. IPEA. Dsponível em:
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/20170705_politicas_de_inovacao.pdf. Acesso
em: 24 de junho de 2020.
5 No Estado do Espírito Santo foi editada a Lei Complementar nº 929, de 25 de novembro de 2019, que “Institui
instrumentos e procedimentos para o fomento às parcerias entre o Estado do Espírito Santo e as entidades
privadas
de
inovação
tecnológica
regional.”
Disponível
em:
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEC9292019.html. Acesso em: 06 de junho de
2020.
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Porém, Estados e Municípios vários ainda não regulamentaram a Lei Federal ou tentaram
fomentar a inovação utilizando-se de regulamentos ou práticas quaisquer e, com isso, não
aproveitaram o potencial de melhoria nos serviços públicos que pode ser gerados por uma
parceria entre o estado e startups ou outras entidades privadas voltadas à inovação
tecnológica.
Nota-se que mesmo aqueles em que há alguma norma tratando de inovação ainda têm
dificuldade de aplicar à lei ou o regulamento e trazer soluções inovadoras para suprir
demandas da administração pública. Isso porque surgem questões complexas quando se
cogita de inovar realmente como, por exemplo, qual seria modelo legal que permitiria adquirir
bens ou serviços que ainda não foram criados e testados? ou como avaliar e contratar
empresas sem qualquer comprovação de experiência técnica anterior?
Para responder a essas questões, no Estado de São Paulo, foi criado o Pitch Gov6. Nele
o Governo “busca... soluções inovadoras que possam contribuir para a solução dos desafios
enfrentados pela Administração Pública nas suas diversas atividades cotidianas, melhorando,
assim, a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos” e ainda “apoiar e fomentar tais
iniciativas, possibilitando que questões de relevância pública sejam constantemente
enfrentadas por soluções tecnológicas”. O foco desse procedimento foi a contratação de
startups ou, como mencionado no edital, de pessoas jurídicas de direito privado “nascentes”.
Procedimentos com o mesmo objetivo, mas adotando caminhos diferentes, foram
adotados pelo Município de São Paulo7, pelo Estado do Espírito Santo8, pela Sabesp9 ou pela
Fapesp10. Tais meios de parceria entre o ente estatal e a iniciativa privada são ilustrativos de
diversos modos usados por diferentes pessoas jurídicas da administração direta e indireta
para buscar e implantar soluções inovadoras.
A par de tudo isso, o trabalho terá por objetivo mapear os procedimentos citados e deles
extrair práticas eficazes e seguras para o estímulo à inovação e à consequente melhoria na
prestação dos serviços públicos, indicando as leis e os regulamentos aplicáveis, as
dificuldades verificadas (inclusive com os órgãos de controle) e os sucessos na identificação

http://www.pitchgov.sp.gov.br/anexos/PitchGovSP2_Edital.pdf
Munícipio de São Paulo instituiu prêmio para pequenas empresas que apresentem as melhores soluções
inovadoras. Disponível em: http://www.pitchsampa.prefeitura.sp.gov.br/. Acesso em: 06 de junho de 2020.
8 O Estado do Espírito Santo está em fase de conclusão do seu Pitch Gov. Disponível em:
https://labges.es.gov.br/pitch-gov-es. Acesso em: 06 de junho de 2020.
9 Edital lançado em 2018. Disponível em: http://www.sabesp.com.br/pitchsabesp/pdfs/edital_pitch_sabesp.pdf.
Acesso em: 22/07/2020.
10 “O PIPE-FAPESP apoia a execução de pesquisa científica e/ou tecnológica em micro, pequenas e médias
empresas no Estado de São Paulo.” Disponível em: http://www.fapesp.br/pipe/. Acesso em: 22/07/2020.
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de problemas, produção de soluções e na contratação delas, bem como indicar eventuais
caminhos alternativos para um formato que possa estimular parcerias entre o estado e startups
(ou outras empresas voltadas à inovação tecnológica).

2. Justificativa da relevância prática e do potencial inovador
Startups, seguindo o projeto o Projeto de Lei Complementar 146/2019 (o Marco Legal das
Startups), é “a pessoa jurídica constituída em quaisquer das formas legalmente previstas, cujo
objeto social principal seja o desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores de base
tecnológica com potencial de rápido crescimento de forma repetível e escalável.”11
A importância das startups para o desenvolvimento tecnológico e econômico é, ao que
parece, tema pacificado, já que o Congresso Nacional 1213 e o Governo Federal 14 tem
iniciativas para tentar regular e estimular a atividade dessas empresas. Mas ainda não há
nada de concreto que se relacione com o estímulo à inovação na prestação de serviços
públicos em Estados e Municípios.
Visando resolver alguns desses entraves ao desenvolvimento de inovação e
diferentemente de grande parte das outras unidades da federação, o Estado de São Paulo
promoveu uma nova prática: o Pitch Gov15. Esse processo consiste, basicamente, em indicar
problemas identificados pelos gestores públicos das mais diversas áreas e desafiar empresas

11

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1757419&filename=PLP+146/2019
12 O Projeto de Lei nº 3466, de 2019 visa a criação do Fundo de Financiamento às Empresas Startups (FiStart)
e permitir que seja deduzida da base de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) parcela
dos valores investidos na integralização de capital social em sociedades empresárias Startups. Disponível em:
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137264. Acesso em: 21/07/2020.
13 O Projeto de Lei Complementar 146/2019 “Dispõe sobre startups e apresenta medidas de estímulo à criação
dessas empresas e estabelece incentivos aos investimentos por meio do aprimoramento do ambiente de
negócios
no
País.”
Disponível
em:
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Acesso em: 21/07/2020.
14 O Governo Federal, com o Decreto nº 10.122/2019, criou o “Comitê Nacional de Iniciativas de Apoio a Startups, com o objetivo de articular as iniciativas do Poder Executivo federal destinadas às empresas nascentes de
base
tecnológica
que
se
enquadrem
como start-ups”
(artigo
1º).
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em:
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15
Síntese
dos
objetivos
do
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Disponível
em:
http://www.pitchgov.sp.gov.br/anexos/Regulamento%20-%20Pitch%20Gov%20SP.pdf. Acesso em: 06 de junho
de 2020.

a apresentar soluções. Tal modelo, com algumas alterações, foi seguido pelo Município de
São Paulo16, pelo Estado do Espírito Santo17, pela Sabesp18 ou pela Fapesp19.
Os editais dos Pitchs Gov São Paulo, além indicar como únicos participantes as startups20,
apresentam alguma regulação de temas como a remuneração pelo esforço de pesquisa e
desenvolvimento21 ou a seleção e a testagem das propostas inovadoras. Porém, com relação
aos prêmios para os que apresentem as melhores soluções22ou a contratação das inovações23
mais úteis ainda há questões mal resolvidas que podem interferir no interesse de empresas
voltadas à inovação tecnológica, principalmente se considerados Estados e Municípios fora
da Região Sudeste.24
Isso acontece porque, apesar da importância econômica das startups e de outras
empresas envolvidas com a pesquisa e desenvolvimento, não há um sistema nacional
organizado para promover a inovação, nem mesmo no âmbito da União Federal25, ou qualquer
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Munícipio de São Paulo instituiu prêmio para pequenas empresas que apresentem as melhores soluções
inovadoras. Disponível em: http://www.pitchsampa.prefeitura.sp.gov.br/. Acesso em: 06 de junho de 2020.
17 O Estado do Espírito Santo está em fase de conclusão do seu Pitch Gov. Disponível em:
https://labges.es.gov.br/pitch-gov-es. Acesso em: 06 de junho de 2020.
18 Edital lançado em 2018. Disponível em: http://www.sabesp.com.br/pitchsabesp/pdfs/edital_pitch_sabesp.pdf.
Acesso em: 22/07/2020.
19 “O PIPE-FAPESP apoia a execução de pesquisa científica e/ou tecnológica em micro, pequenas e médias
empresas no Estado de São Paulo.” Disponível em: http://www.fapesp.br/pipe/. Acesso em: 22/07/2020.
20 Foi previsto nos itens 4.1 do Pitch Gov 2.0 que “Poderão participar deste procedimento as pessoas jurídicas
de direito privado inscritas com Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ válido há menos de 7 (sete)
anos da data de publicação deste edital.” No mesmo item o Pitch Gov de 2015 estava previsto prazo de
nascimento de 5 anos. Disponível em http://www.pitchgov.sp.gov.br/anexos/Regulamento%20%20Pitch%20Gov%20SP.pdf e http://www.pitchgov.sp.gov.br/anexos/PitchGovSP2_Edital.pdf. Acesso em: 06
de junho de 2020.
21 Prevê o Edital, no item 7.3.2 que “A(s) solução(ões) inovadora(s) detentora(s) de risco tecnológico, nos termos
avaliados pelo Comitê de Análise, bem como o(s) respectivo(s) relatório(s) de análise, serão encaminhados, pela
Secretaria de Governo, ao órgão ou entidade interessada, para ciência e eventual contratação, nos termos do
artigo 20 da Lei federal n. 10.973, de 02 de dezembro de 2004, com a redação determinada pela Lei federal n.
13.243, de 11 de janeiro de 2016, observada o Decreto nº 62.817, de 04 de setembro de 2017.” Disponível em:
http://www.pitchgov.sp.gov.br/anexos/PitchGovSP2_Edital.pdf. Acesso em: 06 de junho de 2020.
22 O edital previu, no item 8.2, que “Não haverá transferência de recursos financeiros ou materiais por parte do
Estado para as empresas convocadas para o teste das soluções inovadoras.”. Disponível em:
http://www.pitchgov.sp.gov.br/anexos/PitchGovSP2_Edital.pdf. Acesso em: 06 de junho de 2020.
23 Previu-se no Edital do Pitch Gov 2.0 que “Ainda que o produto, serviço ou protótipo testado cumpra as metas
de desempenho previstas no Plano de Trabalho, não haverá qualquer tipo de compromisso de a Administração
celebrar contrato para a aquisição, em escala ou não, do produto ou protótipo.” Disponível em:
http://www.pitchgov.sp.gov.br/anexos/PitchGovSP2_Edital.pdf. Acesso em: 06 de junho de 2020.
24 É nos grandes estados do Sudeste que estão muito concentradas na Região Sudeste, principalmente em São
Paulo (43%), Minas Gerais (12%) e Rio de Janeiro (9,7). “A importância das startups para a renovação e desenvolvimento
do mercado”. Época Negócios. Disponível em: https://www.investe.sp.gov.br/noticia/a-importancia-das-startupspara-a-renovacao-e-desenvolvimento-do-mercado/. Acesso em: 21/07/2020.
25 Informação disponível em: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-detecta-ausencia-de-estrutura-decoordenacao-das-politicas-federais-de-fomento-a-inovacao.htm. Acesso em: 21/07/2020.

normatização que defina um modelo contratual ou uma prática de estímulo seguro e eficiente26
que serviria, de forma ampla, aos Estado e Municípios.
Portanto, diante da óbvia necessidade de estimular a inovação e melhorar os serviços
públicos e da ausência de um modo de agir claro a ser seguido por Estados e Municípios, é
relevante definir, a partir da análise de diversos modelos já testados na prática e dentro do
que existe de leis sobre inovação, um formato que possa replicar (e aperfeiçoar) as iniciativas
já bem-sucedidas para o estímulo da inovação através de parcerias entre o estado e empresas
volta empresas voltadas à inovação tecnológica, como as startups.

3. Familiaridade com objeto da pesquisa e acessibilidade de informações
O autor é procurador do Estado. Assim, contratações públicas são tema cotidiano na sua
vida funcional.
Apesar de os contratos celebrados, as práticas para o estímulo da inovação já realizadas
ou as decisões dos Tribunais de Contas e do Poder Judiciário (ou eventuais ações do
Ministério Públicos) serem todas de acesso público, o cargo de procurador de estado leva a
uma maior familiaridade com tais documentos e à facilidade de acesso.

4. Modelo do trabalho de pesquisa
O trabalho terá a modelagem de trabalho exploratório sobre práticas jurídicas,
basicamente, implicará no mapeamento dos práticas já testadas no Pitch Gov São Paulo, Pich
Gov ES, Pitch Sampa, Pitch Sabesp ou PIPE Fapesp, analisar a lei ou os regulamentos
aplicáveis, bem como verificar erros e acertos, prós e contras, dificuldades e sucessos
ocorridos quando da aplicação dessas iniciativas para, ao fim, propor modos de agir que
maximizem a eficiência dos processos para parcerias entre o estado e empresas voltadas à
inovação tecnológica e assegurem segurança aos gestores públicos.

5. Fontes de pesquisa e métodos de investigação
O principal foco da pesquisa é a avaliação de modelos já executados (Pitch Gov São
Paulo, Pich Gov ES, Pitch Sampa, Pitch Sabesp ou PIPE Fapesp) e a formulação, a partir
26

Nesse sentido é a opinião dos idealizadores do texto da Lei Complementar do Estado do Espírito Santo nº
929, de 25 de novembro de 2019. Informação disponível em: https://www.jota.info/coberturas-especiais/inova-eacao/uma-proposta-de-marco-regulatorio-estadual-das-startups-17092019. Acesso em: 21/07/2020.

desta análise, de modos mais seguros e eficazes de estimular parcerias entre o ente público
e a iniciativa privada para alcançar soluções inovadoras e melhorar a prestação de serviços
públicos,
A análise dos processos em andamento ou já finalizados visa aferir também as
intervenções de órgão de controle.
Para apreender melhor os conhecimentos adquiridos nesses procedimentos, serão
buscados contatos com os gestores públicos responsáveis pela idealização deles e pela
colocação em prática dessas parcerias com startups ou de outras empresas voltadas à
inovação tecnológica.

6. Principais questões ou problemas (quesitos)
Diante dos objetivos mencionados, o trabalho de pesquisa será norteado pelos
questionamentos abaixo:
Quais os modelos normativos possíveis para o estímulo à inovação pela Administração
Pública para a melhoria dos serviços públicos? Parcerias entre o Estado e startups podem ser
regulamentados por municípios e estados através de decretos ou editais? É interessante
regionalizar as normas de estímulo? Pode-se restringir as parcerias/compras públicas com a
finalidade de beneficiar empresas definidas como startups?
Diante de experiências como o como os Pitch Gov São Paulo, Pich Gov ES, Pitch Sampa,
Pitch Sabesp ou PIPE Fapesp quais os cuidados que devem ter as administrações públicas
para tornar efetivo o estímulo startups e a inovação para uma melhoria dos serviços públicos?
Quais aspectos devem ser considerados para afastar riscos aos gestores públicos?
Qual seria o melhor modelo para as parcerias entre as startups e a administração pública
para estimular a descoberta de soluções inovadora para problemas públicos? É preciso criar
ou aprimorar o marco legal ou regulatório?
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