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Fomento da CT&I (visão financeira)

FONTE: https://brasil.abgi-group.com/radar-inovacao/artigos-estudos/lei-de-inovacao-instrumentos-de-estimulo-a-inovacao-nas-empresas/#_ftn9 complementado pela visão DECFI.
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Estrutura Integrada e Transversal de “Funding” para CT&I



Encomendas Tecnológicas (ETEC)

ACT AEB – MCTI – TCU – abril/2020.

Unidade ETEC (UETEC) do MCTI, sob coordenação do 
DECFI, para implementar a ETEC na política de CT&I.

Compete a UETEC:
normas complementares sobre o processo de ETEC (art. 33 do 

Decreto 9.283/2018);

PD&I com risco tecnológico para solução de problema técnico 
específico ou obtenção de produto, serviço ou processo 
inovador, no âmbito do MCTI (art. 20 da Lei 10.973/2004).



Conceito de ETEC

Fonte: RAUEN, A.T.; BARBOSA, C.M. Encomendas tecnológicas no Brasil: guia geral de boas práticas. IPEA, 2019.

Compra pública direta, relacionada ao
uso do poder de compra do Estado
como instrumento de estímulo à
inovação.

ETEC é tipo especial de compra pública
com risco tecnológico.

Regulada por:
• Art 24 inciso XXXI da Lei no 8.666/1993;

• Art 20 da Lei no 10.973/2004; e

• seção V do Decreto no 9.283/2018.



Processo de ETEC

Fonte: RAUEN, A.T.; BARBOSA, C.M. Encomendas tecnológicas no Brasil: guia geral de boas práticas. IPEA, 2019.



Seleção de Fornecedores de ETEC

Fonte: RAUEN, A.T.; BARBOSA, C.M. Encomendas tecnológicas no Brasil: guia geral de boas práticas. IPEA, 2019.



Formas de Remuneração de ETEC

• O pagamento decorrente da contratação prevista no caput será efetuado
proporcionalmente aos trabalhos executados no projeto, consoante o
cronograma físico-financeiro aprovado, com a possibilidade de adoção de
remunerações adicionais associadas ao alcance de metas de desempenho no
projeto (§ 3º do art. 20 da Lei 10.973/2004).

• Os órgãos e as entidades da administração pública poderão utilizar diferentes
modalidades de remuneração de contrato de encomenda para compartilhar o
risco tecnológico e contornar a dificuldade de estimar os custos de atividades
de pesquisa, desenvolvimento e inovação a partir de pesquisa de mercado,
quais sejam: (§ 1º do art. 29 do Decreto 9.283/2018).

I – preço fixo;

II – preço fixo mais remuneração variável de incentivo;

III – reembolso de custos sem remuneração adicional;

IV – reembolso de custos mais remuneração variável de incentivo; ou

V – reembolso de custos mais remuneração fixa de incentivo.



Fornecimento (primeiras compras) de 
ETEC
• O fornecimento, em escala ou não, do produto, do serviço ou do processo

inovador resultante das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação
encomendadas na forma estabelecida neste Decreto poderá ser contratado
com dispensa de licitação, inclusive com o próprio desenvolvedor da
encomenda (art. 31 do Decreto 9.283/2018).

• Quando o contrato de encomenda tecnológica estabelecer a previsão de
fornecimento em escala do produto, do serviço ou do processo inovador, as
partes poderão celebrar contrato, com dispensa de licitação, precedido da
elaboração de planejamento do fornecimento, acompanhado de termo de
referência com as especificações do objeto encomendado e de informações
sobre (art. 31 do Decreto 9.283/2018):

I – a justificativa econômica da contratação;

II – a demanda do órgão ou da entidade;

III – os métodos objetivos de mensuração do desempenho dos produtos, dos

serviços ou dos processos inovadores; e

IV – quando houver, as exigências de certificações emitidas por instituições públicas
ou privadas credenciadas.



Perguntas e 
Debates
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