
 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e 
Transferência de Tecnologia para a Inovação 

 

 

 

 

JOÃO DE PAULA MARTINS NETO 

 

 

 

CONFERÊNCIA DIGITAL SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE 

INOVAÇÃO DE PETROLINA-PE. 

  

 

“Venha participar da construção da Política Municipal de Inovação de Petrolina”. 

 

 

Relatório Técnico Final 

 

 

(Parte Integrante do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado pela banca de 
examinadores do Programa de Pós-Graduação Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia 
para a Inovação em 18/12/2020, para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e 
Transferência de Tecnologia para a Inovação pela Universidade Federal do Vale do São Francisco - 
UNIVASF, sob orientação da Drª Vivianni Marques Leite dos Santos, catalografado na Biblioteca da 
UNIVASF sob código Cutter nº M386p / CDD-350). 

 

 

 

Petrolina, 22 e 23 de Abril de 2020. 



2 

 

SUMÁRIO 
 

  

RELATÓRIO TÉCNICO DA CONFERÊNCIA VIRTUAL SOBRE A POLÍTICA 

MUNICIPAL DE INOVAÇÃO EM PETROLINA-PE  

1.1 Organização ................................................................................................... 03 

1.2 Apresentação e Programação ........................................................................ 04 

1.3 Eixos Temáticos e Diretrizes Referendadas ...................................................06 

I – Bases do Conhecimento .............................................................................. 06 

II - Cultura de Inovação e Visão Empreendedora.............................................. 06 

III – Efetividade da Futura Norma ..................................................................... 07 

IV – Mecanismos de Incentivo e Promoção ...................................................... 07 

V – Base de Talentos para a Inovação ............................................................. 08 

VI – Mercados para Produtos e Serviços Inovadores Locais ............................ 08 

1.4 Resultados Alcançados .................................................................................. 09 

1.5 Considerações Finais ..................................................................................... 10 

1.6 ANEXOS ........................................................................................................ 11 

1.6.1 ANEXO I – Formulário Inscrição .............................................................. 11 

1.6.2 ANEXO II – Banner da Inscrição .............................................................. 15 

1.6.3 ANEXO III – Texto lido na Abertura dos Trabalhos .................................. 17 

1.6.4 ANEXO IV – Certificado de Participação ................................................. 26 

1.6.5 ANEXO V – Registro de Imagem da Conferência .................................... 28 

1.6.6 ANEXO VI – Registros Jornalísticos ........................................................ 30 

 
 



3 

 

  
ORGANIZAÇÃO 

 

Coordenação Geral: João de Paula Martins Neto 

Apoio Técnico e Orientação: Drª Vivianni Marques Leite dos Santos 

 

 

Organização:  

 

 

Parceria: 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Nos dias 22 e 23 do mês de abril do ano de 2020, realizou-se por meio digital e através 

da rede mundial de computadores a Conferência Digital Sobre a Política Municipal de 

Inovação de Petrolina-PE. O evento teve como objetivo o levantamento de ideias, 

sugestões, propostas para que servissem de instrumentos e diretrizes no sentido da 

construção coletiva de uma futura política pública efetiva de Inovação no município 

pernambucano.  

Para que fosse possível a realização desse evento, foi necessário um planejamento 

precedente e orientado, pois era sabido que seu acontecimento seria um verdadeiro 

divisor de águas para o projeto, haja vista que a comunidade especializada estaria 

validando com sua participação a construção coletiva da Política de Inovação. 

Igualmente como feito para a Consulta Pública, para a estruturação da Conferência 

foi pensado nas principais questões envolvendo Políticas Públicas de Inovação, ou 

pelo menos as mais relevantes, relacionando-as, cada uma, com possibilidades de 

proposituras pré-selecionadas e apresentadas aos participantes. Tais questões ou 

Diretrizes, num total de 06 (seis), passaram-se a se chamar Eixos Temáticos, cujas 

escolhas se deram a partir das Diretrizes utilizadas na Consulta Pública sobre a 

Política Nacional de Inovação  (Brasil, 2019) realizada pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações no último trimestre do ano de 2019.  

A Coordenação Geral dos Trabalhos ficou a cargo do Sr. João de Paula Martins Neto, 

Diretor da Controladoria Municipal de Petrolina e Mestrando do Profnit, ao qual 

incumbiu às boas-vindas aos participantes e à abertura dos trabalhos. Os 

participantes convidados e inscritos, foram previamente escolhidos em razão do 

conhecimento, experiência, interesse na temática e pela representatividade em seus 

respectivos órgãos setoriais/profissionais – Academia / Setor Público / Setor Privado, 

os quais, para um melhor aproveitamento, foram distribuídos nos 06 (seis) Eixos 

Temáticos para fins de se obter, ao final, propostas especificamente de cada um dos 

Eixos para à construção de um Projeto de Lei coletivo. Registrou-se a participação 

total de 48 participantes pertencentes aos mais variados setores e organizações, a 

exemplo da Univasf, Sudene, Ufpe, IFSertão, Embrapa Semiárido, AEVASF/Facape, 
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Sebrae, Ebserh, também de representantes do Poder Executivo Municipal de 

Petrolina-PE e de Campina Grande-PB, além, ainda, de representantes de empresas 

de tecnologia e de escritórios de advocacia empresarial locais que, após discussões 

e debates, validaram as sugestões trazidas. 

Em respeito à Política Emergencial de Saúde e Combate ao COVID-19, assim como 

o Estado de Calamidade Pública decretado no Município de Petrolina, com proibição 

à realização de eventos com aglomeração de pessoas, optou-se por realizar a 

Conferência em formato digital - On Line, pela Internet, para que não se perdesse a 

oportunidade de se avançar com essas diretrizes ainda que em tempos de isolamento 

social. 

Desta forma, abriu-se para sociedade a possibilidade de construção de uma peça de 

propostas estruturantes, não se confundindo com os instrumentos de planejamento 

governamental e nem com as legislações do marco legal, mas como conteúdo 

programático orientador das ações de governo e empreendedorismo de CT&I no 

município de Petrolina.  

 

PROGRAMAÇÃO REALIZADA 

Dias: 
 
Dia 22/04 
9:00/10:30 - Discussão das Propostas dos Eixos Temáticos I e II. 
15:00/16:30 - Discussão das Propostas dos Eixos Temáticos III e IV. 
 
Dia 23/04 
9:00/10:30 - Discussão das Propostas dos Eixos Temáticos V e VI. 

 

Eixos Temáticos: 

I – Bases de Conhecimento 

II – Cultura de Inovação e Visão Empreendedora  

III – Efetividade da Futura Norma 

IV – Mecanismos de Incentivo e Promoção 

V – Base de Talentos para a Inovação 

VI – Mercados para Produtos e Serviços Inovadores Locais 
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EIXOS TEMÁTICOS E DIRETRIZES REFERENDADAS 

A seguir, seguem os Eixos Temáticos com as diretrizes que foram sugeridas e que 

acabaram sendo referendadas pelos participantes. 

 

Eixo I – Bases de Conhecimento 

a) Estimular a produção, absorção e disseminação de conhecimento e tecnologias 
visando ao aumento da produtividade e competitividade e do investimento em 
PD&I no município. 

b) Promover iniciativas para manter e ampliar a infraestrutura de pesquisa aplicada 
no município. 

c) Estimular a capacitação das empresas locais em Tecnologia Industrial Básica 
com vistas à inserção competitiva do município de Petrolina no comércio 
internacional de bens e serviços. 

d) Promover iniciativas para o fortalecimento das empresas locais que 
desenvolvem sistemas de computação, softwares, games e/ou ofertam serviços 
tecnológicos. 

e) Incentivar a produção de conteúdos científicos e tecnológicos voltados às 
necessidades públicas locais e anseios dos petrolinenses. 

f) Incentivar a produção científica e técnica dentro do município bem como 
promover ações para melhorar o posicionamento e ranking dos Centros de 
Formação Universitários e Faculdades estabelecidos dentro de Petrolina. 

g) Estimular a adoção de tecnologias digitais nos diversos setores da economia 
local, de modo a aumentar as exportações de serviços de tecnologias da 
informação e comunicação. 

 

Eixo II - CULTURA de INOVAÇÃO e VISÃO EMPREENDEDORA 

a) Estimular a inovação aberta. 
b) Promover ações para incentivar a cooperação entre ICTs e empresas locais.  
c) Promover a integração entre as instituições de um Sistema Municipal de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, a ser criado, com o objetivo de potencializar ações em 
rede. 

d) Estimular o desenvolvimento de produtos e de serviços para atender ao mercado 
local, com vistas ao mercado global. 

e) Apoiar ações que ampliem o universo de empresas inovadoras. 
f) Apoiar iniciativas que estimulem a competitividade das empresas sediadas em 

Petrolina por meio de ações de apoio à extensão tecnológica e de melhorias na 
gestão da inovação. 

g) Reconhecer e valorizar os criadores e desenvolvedores de invenções, a fim de 
estimular jovens a empreender e inovar. 

h) Fomentar a ideação, a criação e o crescimento de startups. 
i) Estimular o desenvolvimento de ambientes promotores da inovação, tais como 

polos e parques tecnológicos, Hubs e incubadoras, incentivando a 
sustentabilidade econômica desses ambientes. 

j) Promover a inserção de Petrolina no cenário regional como um polo inovador.  
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Eixo III - EFETIVIDADE FUTURA DA NORMA 

a) Um Sistema Municipal próprio de Ciência, Tecnologia e Inovação – SMCTI, 
composto por diversos atores, públicos e privados, estabelecidos no município de 
Petrolina. 

b) Um Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI, de natureza 
deliberativa, consultiva e propositiva, composto por representantes de órgãos do 
Poder Público municipal e entidades exógenas, todos indicados com respectivos 
suplentes. 

c) Uma Secretaria Executiva Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, com 
finalidade de tornar a pauta permanente nos programas e nas discussões dentro 
do Poder Executivo municipal. 

d) Um órgão da iniciativa privada, autônomo, sem a participação direta do município, 
responsável pela gestão dos interesses municipais envolvidos com Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 

e) Um Conselho com participação coletiva de diversos orgãos que tenham 
envolvimento ou interesse em Ciência, Tecnologia e Inovação, a exemplo da 
Univasf, UPE, IF Sertão, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, OAB-PE, 
AD-Diper, SEBRAE, Facape, Uninassau, FASJ, FTC, entre outros mais, e 
estabelecidos em Petrolina, cujas representações terão assento deliberativo. 

 

Eixo IV - MECANISMO DE INCENTIVO E PROMOÇÃO 

a) Conceder recursos às Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação – ICTs, 
às Instituições de Ensino Superior – IES ou a pesquisadores a elas vinculados, por 
meio de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, por termo de 
outorga, convênio, contrato ou instrumento jurídico assemelhado, de acordo com 
chamamento público a ser publicado pelo Poder Executivo. 

b) Estabelecer incentivos de natureza fiscal às micro e pequenas empresas, assim 
classificadas de acordo com a Lei Complementar nº 123/06, que desenvolvam 
soluções a partir do uso intensivo de tecnologias avançadas ou mediante 
processos de inovação. 

c) Promover a construção e o fortalecimento de habitats locais de inovação, 
contribuindo com a formação e modernização da infraestrutura local destinada à 
inovação criativa, ao empreendedorismo, à pesquisa e qualificação científica e 
tecnológica, por meio de: i) compartilhamento ou cessão de bens públicos 
disponíveis, na forma da legislação aplicável; e ii) criação e manutenção de centros 
de pesquisa e inovação voltados às atividades inovadoras e criativas, em conjunto 
com empresas ou entidades sem fins lucrativos. 

d) Identificar produtos e/ou soluções tecnológicas para atender os desafios 
públicos municipais. 

e) Estimular o aumento da participação do setor privado nos investimentos em P&D 
e Inovação, utilizando os diferentes instrumentos de política pública. 

f) Assegurar previsibilidade e estabilidade dos recursos públicos legalmente 
estabelecidos para CTI. 

g) Ampliar instrumentos de garantias para aquisição de crédito para inovação. 
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h) Promover a implementação de modelos de financiamento privados voltados para 
a inovação. 

i) Aumentar o uso de recursos privados para chamadas públicas de incentivo à 
inovação, nas quais os projetos são coordenados pelo setor privado, por meio 
de parcerias com os ICTs. 
 

 
Eixo V - BASE DE TALENTOS PARA INOVAÇÃO 
 
a) Adotar uma abordagem empreendedora em todos os níveis de ensino 

estimulando o caráter interdisciplinar e colaborativo da inovação.  
b) Induzir a aproximação da produção de conhecimentos e da formação nas 

universidades com as demandas do setor produtivo local. 
c) Facilitar e articular a mobilidade internacional de estudantes e de profissionais.  
d) Incentivar a contratação de pesquisadores por empresas. 
e) Atrair e reter talentos em áreas consideradas chave para inovação. 
f) Fortalecer os mecanismos colaborativos entre as empresas para formação e 

requalificação profissional. 
 
 

Eixo VI - MERCADOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS 

INOVADORES LOCAIS 

 
a) Aperfeiçoar a legislação afim de que se permita ao Município contratar e adquirir 

de startups levando em conta as particularidades delas. 
b) Estimular a ampliação do mercado de produtos inovadores de maior valor 

agregado. 
c) Viabilizar programas duradouros de compras públicas de produtos, processos e 

serviços inovadores. 
d) Flexibilizar o sistema tributário municipal de modo a estimular a inovação.  
e) Fortalecer instrumentos de incentivo à inovação pelo lado da demanda, tais 

como a encomenda tecnológica. 
f) Incentivar a proteção e o respeito à propriedade intelectual. 
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RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

O principal e o mais importante objetivo que se perseguia com a Conferência era de 

que seus participantes, especialistas de diversos setores e organizações de Petrolina, 

e que fazem parte de um grande ecossistema de inovação local, pudessem discutir e 

realizar proposituras para a Política Pública de Inovação, e com isso pudesse ter uma 

construção coletiva. 

Pode-se notar, a partir da participação dos especialistas, que a formatação das 

diretrizes sugeridas e trazidas pela organização aos conferencistas no evento foi muito 

feliz, pois se utilizou como vetor as diretrizes utilizadas na Consulta Pública sobre a 

Política Nacional de Inovação  (Brasil, 2019) realizada pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações no último trimestre do ano de 2019, o que 

facilitou muito o entendimento e o desenvolvimento dos trabalhos, contemplando 

nelas, quase em sua integralidade, a expectativa e desejo de todos. 

Assim, os especialistas, ao final de cada eixo temático, validaram as sugestões iniciais 

com poucas ou quase nenhuma rejeição, entendendo que a Política Municipal de 

Inovação, antes de tudo, é uma norma propositiva de ações e diretrizes a serem 

implementadas pelo Poder Executivo, a partir da vontade de seus cidadãos. E, nesse 

particular, a Conferência cumpriu seu objetivo, de discutir e realizar proposituras para 

uma construção coletiva, cujo melhor resultado que se esperava foi trazido com a 

validação por todos de todas as diretrizes sugeridas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a grande adaptação necessária feita de última hora, de um evento 

inicialmente projetado para ser realizado de maneira presencial para um evento 

totalmente digital por meio da internet, em razão e respeito à Política Emergencial de 

Saúde e Combate ao COVID-19 e ao estado de Calamidade Pública decretado no 

Município de Petrolina com proibição à realização de eventos com aglomeração de 

pessoas, a opção feita demonstra ter sido acertada pelo número de participantes, 48 

no total. Talvez, de modo diverso, não se teria conseguido reunir tantos especialistas 

num mesmo local e hora pretendida. Com efeito, não se perdeu a oportunidade de se 

avançar com as diretrizes pré-estabelecidas, ainda que em tempos de isolamento 

social. Foi preciso mais do que vontade e disposição, sobretudo persistência no novo. 

O resultado alcançado com a validação das diretrizes e propostas pré-estabelecidas 

pelos especialistas mostrou-se o quão foi coerente junto às expectativas da 

sociedade, abrindo a possibilidade da construção de uma peça de propostas 

estruturantes e verdadeira, com conteúdo programático e orientador das ações de 

governo e empreendedorismo de CT&I no município de Petrolina.  

Somente o tempo dirá, e reescreverá ou não, de como foi importante para os 

apaixonados por Inovação e para os petrolinenses o que foi feito e realizado 

nesses dois dias de conferência, e como isso influenciou na tomada de decisão 

para a construção da tão almejada Política Pública de Inovação de Petrolina. 
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Conferência Digital sobre a Política Municipal de 
Inovação de Petrolina-PE 

O evento terá como objetivo formular diretrizes e estratégias para a elaboração da futura política municipal de 

inovação. Para tanto, os participantes convidados e inscritos, previamente escolhidos em razão do conhecimento, 

experiência, interesse na temática e pela representatividade em seus respectivos órgãos setoriais/profissionais – 

Academia / Setor Público / Setor Privado, serão distribuídos em 06 Eixos Temáticos para fins de se obter, ao final, 

propostas de seus respectivos Eixos para à construção de um Projeto de Lei coletivo. 

Desta forma, abre-se para sociedade a possibilidade de construção de uma peça de propostas estruturantes, não 

se confundindo com os instrumentos de planejamento governamental e nem com as legislações do marco legal, 

mas como conteúdo programático orientador das ações de governo e empreendedorismo de CT&I no município 

de Petrolina.  

Vale ressaltar que os convidados que desejarem participar, deverão optar na inscrição, preferencialmente, por um 

dos dois dias e horário correspondente aos Eixos que melhor possa contribuir. Será importante também a escolha 

de um segundo horário de participação, pois, acaso haja um grande número de inscritos em um determinado 

horário/eixo, a Coordenação reservar-se-á o direito de transferir o inscrito para o horário/eixo de sua segunda 

preferência, no intuito de melhor redistribuir os participantes em todos os eixos da Conferência. 

Ressaltamos que, respeitado a Política Emergencial de Saúde e Combate ao COVID-19, assim como o Estado de 

Calamidade Pública decretado no Município de Petrolina, com proibição à realização de eventos com aglomeração 

de pessoas, optamos por realizar a presente Conferência em formato digital - On Line para que não percamos a 

oportunidade de se avançar com essas diretrizes ainda que em tempos de isolamento social. 

DATA: 22 e 23 de Abril de 2020 - Os Links de acesso serão disponibilizados através do email informado na 

inscrição, com até 48Hs de antecedência do evento para uma melhor distribuição dos participantes nos eixos 

temáticos escolhidos. 

Programação: 

Dia 22/04 
9:00/10:30 - Discussão das Propostas dos Eixos 1 e 2. 
15:00/16:30 - Discussão das Propostas dos Eixos 3 e 4. 
 
Dia 23/04 
9:00/10:30 - Discussão das Propostas dos Eixos 5 e 6. 
15:00/16:30 - Considerações Finais dos Trabalhos. 

 

Desde já agradecemos o interesse! 

E, vamos aos trabalhos! 

João de Paula Martins Neto 
Coordenador 

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

DADOS PESSOAIS 

1. Nome Completo: 

_____________________________________________________________________ 

 
2. Data Nascimento 

_____________________________________________________________________ 

 
3. Celular: 

_____________________________________________________________________ 

 

4. E-mail: 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Sexo: 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Entidade que representa ou participa:  

_____________________________________________________________________ 

 

 

EIXOS DA CONFERÊNCIA (Escolher dois) 

A. BASES DE CONHECIMENTO; 
B. CULTURA de INOVAÇÃO e VISÃO EMPREENDEDORA; 
C. EFETIVIDADE FUTURA DA NORMA.; 
D. MECANISMO DE INCENTIVO E PROMOÇÃO; 
E. BASE DE TALENTOS PARA INOVAÇÃO; 
F. MERCADOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS INOVADORES LOCAIS. 

 

 

 

Selecione, das opções abaixo, o dia cujos eixos você acredita que mais possa contribuir nos debates 

e discussões. 
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1. Dia 22/04 - Das 9:00/10:30 - Eixo BASES DE CONHECIMENTO e Eixo CULTURA de INOVAÇÃO e VISÃO 

EMPREENDEDORA 

2. Dia 22/04 - Das 15:00/16:30 - Eixo EFETIVIDADE FUTURA DA NORMA e Eixo MECANISMO DE INCENTIVO 

E PROMOÇÃO 

3. Dia 23/04 - Das 9:00/10:30 - Eixo BASE DE TALENTOS PARA INOVAÇÃO e Eixo MERCADOS PARA 

PRODUTOS E SERVIÇOS INOVADORES LOCAIS 

 

 

Selecione abaixo uma segunda opção de participação, de acordo com a sua ordem de preferência, em que você 

possa igualmente contribuir nos debates e discussões. 

 

1. Dia 22/04 - Das 9:00/10:30 - Eixo BASES DE CONHECIMENTO e Eixo CULTURA de INOVAÇÃO e VISÃO 

EMPREENDEDORA 

2. Dia 22/04 - Das 15:00/16:30 - Eixo EFETIVIDADE FUTURA DA NORMA e Eixo MECANISMO DE INCENTIVO 

E PROMOÇÃO 

3. Dia 23/04 - Das 9:00/10:30 - Eixo BASE DE TALENTOS PARA INOVAÇÃO e Eixo MERCADOS PARA 

PRODUTOS E SERVIÇOS INOVADORES LOCAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Banner da Inscrição 
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ANEXO III 

Texto Lido na Abertura dos Trabalhos 
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1. ABERTURA 

 

Prezados amigos e colegas que se fazem presente... meu Bom Dia. 

Para quem não me conhece...me chamo João Neto, sou Diretor da Controladoria 

Geral do Município de Petrolina, além de professor universitário, advogado, e 

Mestrando em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. 

É com muita satisfação que tenho a honra de mediar essa 1ª. Conferência Virtual 

acerca da Política Municipal de Inovação. Estaremos aqui, todos nós, nesses dois 

dias, empenhados, sobretudo, no levantamento de ideias, sugestões, propostas para 

que sirvam de instrumentos e diretrizes no sentido da construção coletiva de uma 

política pública efetiva sobre Inovação, que satisfaça o interesse de todos os setores 

envolvidos, Academia / Setor Público / Setor Privado, mas, mais ainda, que satisfaça 

a necessidade dos cidadãos petrolinenses, para que tenhamos uma cidade mais 

desenvolvida, mais inclusiva, que gere mais renda e emprego, traga arrecadação, 

sendo próspera e tida como inteligente. 

Fiquei feliz com a diversidade de participantes, onde vi a pouco tempo antes de 

iniciarmos, que temos aqui a participação de várias entidades e órgãos, o que nos 

deixa tranquilo em saber que a construção da Política será coletiva dando-nos a 

oportunidade, neste momento, por meio de representantes de diversos segmentos e 

setores atuantes em Petrolina, como por exemplo, UNIVASF, UFPE, UPE, IF 

SERTÃO, FACAPE, UNINASSAU, SEBRAE, EMBRAPA, APEX, SUDENE, EBSERH, 

PMQ, PREF. MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PETROLINA, além de advogados e empresários locais, de darmos esse importante 

passo de mãos juntas. 

Para iniciarmos, gostaria primeiramente de agradecer a participação de todos vocês, 

onde saúdo os representantes da Academia, na pessoa da Dra Vivianni Marques de 

Leite, que nos abrilhanta com sua presença e será uma apoiadora nessa Conferência; 

também saúdo os representantes do Setor Público, nas pessoas da Sra. Lilian Costa, 

Secretaria Executiva de Planejamento do Município de Petrolina, assim como o Sr. 

Thiago Brito, Secretário Executivo de Desenvolvimento Econômico do Município de 

Petrolina. Registro também a presença da Sra. Morgana Tito, da Secretaria de CT&I 

de Campina Grande. E ainda, saúdo, os empresários, advogados e consultores aqui 

presentes, na pessoa do Sr. Edson Silva da empresa Qualifica. 

Assim colegas. Vamos aos Trabalhos! 

 

2. PANORAMA  GERAL 

 

Com o advento da Lei Federal nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, 

considerada o primeiro Marco Legal de Incentivo à Inovação e à Pesquisa 



19 

 

Científica e Tecnológica no Brasil, a qual dispõe sobre incentivos à inovação e a 

pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências, 

tornou-se possível o surgimento de um ambiente promissor que pudesse discutir e se 

criar um sistema ou um arranjo integrado para estimular a autonomia tecnológica e o 

desenvolvimento industrial no país, envolvendo para isso, inclusive, todos os entes da 

administração pública, tanto na esfera federal, estadual e municipal. A ideia do 

legislador federal à época era incentivar Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no 

arranjo produtivo nacional, definindo importantes mecanismos de incentivo e 

promoção do desenvolvimento econômica social e cultural observando 

dificuldades e potenciais regionais, corroborando, destarte, com o Artigo nº 218 de 

nossa Constituição Federal, vide verbis: 

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, 
a capacitação científica e tecnológica e a inovação. 
    § 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do 
Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. 
    § 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos 
problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e 
regional. 
    § 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. 
    § 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 sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, 
desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da 
produtividade de seu trabalho. 
    § 5º 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. 
    § 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a 
articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de 
governo. 
    § 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. 

 

Nesse sentido, seu legado foi de que, a partir dela, esforços regionais fossem 

criados e que os Estados e Municípios pudessem desenvolver políticas próprias 

de inovação observando suas peculiaridades locais. Tal Lei inovadora, foi 

concebida acreditando ser um instrumento legal normativo capaz de, através do 

fortalecimento de sistemas regionais, prover e priorizar regiões menos 

favorecidas, levando-as ao desenvolvimento e diminuição de dependência 
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tecnológica da capital. Creditava-se aos municípios participação ativa nesse 

processo assim como aos Estados através de implantação de secretarias 

executivas municipais com pasta específica voltada à esta pauta. 

Para além desse Marco inaugural, tempos depois, houveram outras normas, 

podendo citar a Lei 11.196 de 2005, conhecida como “Lei do Bem”, que dispõe sobre 

a concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizarem pesquisa 

e desenvolvimento de inovação tecnológica, desde deduções de despesas 

operacionais de pesquisa em inovação no IRPJ, até redução de IPI, diminuição da 

base de cálculo da CSLL, etc. 

Ainda assim, havendo necessidade de se garantir o fortalecimento e o apoio 

governamental das políticas de inovação, ocorre uma alteração legislativa em 

nossa Constituição promovida pela então Emenda Constitucional nº 85, de 26 de 

fevereiro de 2015 (Brasil, 2015), onde nossa Carta Magna, a partir de então, passou 

a garantir ainda o apoio governamental ao progresso do esforço inovativo, através do 

“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 (...)” (Brasil, 1988. Parágrafo único, Art. 219). 

Assim, a emenda inova materialmente criando a possibilidade da celebração de 

contratos de cooperação entre poder público e instituições públicas e privadas 

para desenvolvimento de pesquisas e desenvolvimentos científicos e 

tecnológicos (Art. 219-A), estabelecendo ainda o Sistema Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação. 

Seguidamente a EC 85/2015, em 11 de Janeiro de 2016, o Governo Federal 

publica outro dispositivo correlato, a Lei nº 13.243 (Brasil, 2016), novo diploma 

importante, dispondo agora sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à 

pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação, além de alterar 

outros dispositivos, entre eles, a própria  Lei nº 10.973/2004, surgindo pela ânsia de 

atender novas demandas existentes mas também para, de vez, equacionar o 

problema da efetividade dos sistemas regionais de inovação que se pretendia, 

tão criticado pela ausência de políticas públicas de fomento e de efetividade 

para a execução das normas de conteúdo programáticas. 
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Se por um lado temos hoje que os Estados cumpriram seus deveres de casa 

publicando suas respectivas Leis de Inovação e Incentivo à Tecnologia, os municípios 

pouco contribuíram, deixando transparecer a falta de coesão ou alinhamento em 

suas respectivas políticas públicas ou ainda a inércia do setor público municipal 

frente a assuntos importantes eleitos como não prioritários por seus gestores. 

A ausência e efetividade de políticas públicas nacional de inovação demonstra 

ter o Brasil um atraso ou um descaso em relação à temática, configurando tal 

comportamento como um verdadeiro obstáculo ao desenvolvimento nacional, 

conforme demonstrado no recente estudo denominado de Global Innovation Index 

2019 - GII (Index, 2019), que aponta o Brasil ocupando a posição 66 entre as 129 

nações avaliadas num Ranking de Inovação, e queda de duas posições com relação 

a edição anterior de 2018. 

Portanto, objetivando cumprir a pretensão federal no tocante às políticas 

de inovação; observando ter-se passado quinze anos após a inauguração do 

Marco Legal de Inovação sem que tenha havido ações nesse sentido; tomando 

o assunto como temática importante, atual, e de destaque para o 

desenvolvimento regional e geração de empregos; e, ainda, considerando o 

momento muito favorável já que a administração municipal está nos apoiando 

enxergando a norma como sendo de necessidade prioritária; por estas razões é que 

se pretendeu a realização desta Conferência para fins de levantamento das propostas 

de diretrizes para compor a Política Municipal de Inovação na cidade de Petrolina-PE, 

que por ora nos debruçamos. 

 

3. O QUE FOI FEITO 

 

A ideia inicial para propulsionar a norma de Inovação de Petrolina, nasceu em 2019, 

por intermédio do Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia 

da Univasf, onde faço parte junto com outros colegas aqui presentes. 

Durante o ano de 2019, foram realizados levantamentos das políticas de inovação 

existentes, entrevistas com especialistas dessa área (e alguns estão aqui presentes e 

podem testemunhar!), prospecção de fatores de impacto da norma, e participação em 
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eventos regionais e nacionais no intuito da troca de experiências e escuta colaborativa 

para ao final termos um caminho e metodologia a se adotar. 

 

A partir de então, resolvemos, com a colaboração instrutiva do Fortec, adotar um 

conjunto de Eixos os quais vêm norteando várias políticas de inovação, a exemplo o 

da cidade de Salvador, e a de Maceió, logicamente entendendo que Petrolina, hoje, 

ainda que uma cidade sertaneja, de interior, tem potencial suficiente para ter uma das 

melhores políticas de inovação do Estado, e espelhada no das principais capitais do 

Nordeste. 

 

Dessa forma chegamos a 6 eixos: 

I. BASES DE CONHECIMENTO; 
II. CULTURA de INOVAÇÃO e VISÃO EMPREENDEDORA; 
III. EFETIVIDADE FUTURA DA NORMA.; 
IV. MECANISMO DE INCENTIVO E PROMOÇÃO; 
V. BASE DE TALENTOS PARA INOVAÇÃO; 
VI. MERCADOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS INOVADORES LOCAIS. 
 

O Passo seguinte foi a Consulta Pública, ainda aberta no sítio da Prefeitura, para que 

cidadão comum possa ter acesso e saber o que a Prefeitura irá fazer, e de certa 

maneira possa contribuir. Na Consulta, detalhamos, a partir do material já colhido, 

estudado e selecionado, sugestões para cada Eixo, e assim o cidadão pode escolher 

aquelas que mais entende como pertinente. 

Já esta Conferência, busca-se a sugestão e proposição qualificada dos senhores, já 

que a maioria daqui presente são especialistas, Mestres e Doutores na área ou áreas 

correlatas com Inovação. 

 

4. O QUE SERÁ FEITO DEPOIS 

 

Com o resultado da Consulta e da Conferência, será formado um Grupo de Trabalho 

Final, no qual farei parte juntamente com outros colegas, para que sejam 

minuciosamente analisadas, todas as propostas, e verificado quais poderão fazer 
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parte da Política do Município, que ao final será minutada a norma e apresentada ao 

Executivo Municipal. 

Por isso é importante a participação de todos. E o momento é agora! 

 

5. PROPOSITURAS 

PROPOSITURAS – EIXO I: BASES DE CONHECIMENTO 
 

a) Estimular a produção, absorção e disseminação de conhecimento e tecnologias 
visando ao aumento da produtividade e competitividade e do investimento em 
PD&I no município. 

b) Promover iniciativas para manter e ampliar a infraestrutura de pesquisa aplicada 
no município. 

c) Estimular a capacitação das empresas locais em Tecnologia Industrial Básica 
com vistas à inserção competitiva do município de Petrolina no comércio 
internacional de bens e serviços. 

d) Promover iniciativas para o fortalecimento das empresas locais que 
desenvolvem sistemas de computação, softwares, games e/ou ofertam serviços 
tecnológicos. 

e) Incentivar a produção de conteúdos científicos e tecnológicos voltados às 
necessidades públicas locais e anseios dos petrolinenses. 

f) Incentivar a produção científica e técnica dentro do município bem como 
promover ações para melhorar o posicionamento e ranking dos Centros de 
Formação Universitários e Faculdades estabelecidos dentro de Petrolina. 

g) Estimular a adoção de tecnologias digitais nos diversos setores da economia 
local, de modo a aumentar as exportações de serviços de tecnologias da 
informação e comunicação. 

 
 

PROPOSITURAS – EIXO II CULTURA de INOVAÇÃO e VISÃO 
EMPREENDEDORA 

 
a) Estimular a inovação aberta. 
b) Promover ações para incentivar a cooperação entre ICTs e empresas locais. 
c) Promover a integração entre as instituições de um Sistema Municipal de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, a ser criado, com o objetivo de potencializar ações em 
rede. 

d) Estimular o desenvolvimento de produtos e de serviços para atender ao mercado 
local, com vistas ao mercado global. 

e) Apoiar ações que ampliem o universo de empresas inovadoras. 
f) Apoiar iniciativas que estimulem a competitividade das empresas sediadas em 

Petrolina por meio de ações de apoio à extensão tecnológica e de melhorias na 
gestão da inovação. 

g) Reconhecer e valorizar os criadores e desenvolvedores de invenções, a fim de 
estimular jovens a empreender e inovar. 
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h) Fomentar a ideação, a criação e o crescimento de startups. 
i) Estimular o desenvolvimento de ambientes promotores da inovação, tais como 

polos e parques tecnológicos, Hubs e incubadoras, incentivando a 
sustentabilidade econômica desses ambientes. 

j) Promover a inserção de Petrolina no cenário regional como um polo inovador.  
 
 

 
PROPOSITURAS – EIXO III: EFETIVIDADE FUTURA DA NORMA. 

 
a) Um Sistema Municipal próprio de Ciência, Tecnologia e Inovação – SMCTI, 
composto por diversos atores, públicos e privados, estabelecidos no município de 
Petrolina. 
b) Um Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI, de natureza 
deliberativa, consultiva e propositiva, composto por representantes de órgãos do 
Poder Público municipal e entidades exógenas, todos indicados com respectivos 
suplentes. 
c) Uma Secretaria Executiva Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, com 
finalidade de tornar a pauta permanente nos programas e nas discussões dentro do 
Poder Executivo municipal. 
d) Um órgão da iniciativa privada, autônomo, sem a participação direta do município, 
responsável pela gestão dos interesses municipais envolvidos com Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 
e) Um Conselho com participação coletiva de diversos orgãos que tenham 
envolvimento ou interesse em Ciência, Tecnologia e Inovação, a exemplo da Univasf, 
UPE, IF Sertão, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, OAB-PE, AD-Diper, 
Sebrae, Facape, Uninassau, FASJ, FTC, entre outros mais, e estabelecidos em 
Petrolina, cujas representações terão assento deliberativo. 

 
 

 
PROPOSITURAS – EIXO IV: MECANISMO DE INCENTIVO E PROMOÇÃO 

 
a) Conceder recursos às Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação – ICTs, 

às Instituições de Ensino Superior – IES ou a pesquisadores a elas vinculados, por 
meio de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, por termo de 
outorga, convênio, contrato ou instrumento jurídico assemelhado, de acordo com 
chamamento público a ser publicado pelo Poder Executivo. 

b) Estabelecer incentivos de natureza fiscal às micro e pequenas empresas, assim 
classificadas de acordo com a Lei Complementar nº 123/06, que desenvolvam 
soluções a partir do uso intensivo de tecnologias avançadas ou mediante 
processos de inovação. 

c) Promover a construção e o fortalecimento de habitats locais de inovação, 
contribuindo com a formação e modernização da infraestrutura local destinada à 
inovação criativa, ao empreendedorismo, à pesquisa e qualificação científica e 
tecnológica, por meio de: i) compartilhamento ou cessão de bens públicos 
disponíveis, na forma da legislação aplicável; e ii) criação e manutenção de centros 
de pesquisa e inovação voltados às atividades inovadoras e criativas, em conjunto 
com empresas ou entidades sem fins lucrativos. 
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d) Identificar produtos e/ou soluções tecnológicas para atender os desafios 
públicos municipais. 

e) Estimular o aumento da participação do setor privado nos investimentos em P&D 
e Inovação, utilizando os diferentes instrumentos de política pública. 

f) Assegurar previsibilidade e estabilidade dos recursos públicos legalmente 
estabelecidos para CTI. 

g) Ampliar instrumentos de garantias para aquisição de crédito para inovação. 
h) Promover a implementação de modelos de financiamento privados voltados para 

a inovação. 
i) Aumentar o uso de recursos privados para chamadas públicas de incentivo à 

inovação, nas quais os projetos são coordenados pelo setor privado, por meio 
de parcerias com os ICTs. 

 
 
 

PROPOSITURAS – EIXO V: BASE DE TALENTOS PARA INOVAÇÃO 
 

a) Adotar uma abordagem empreendedora em todos os níveis de ensino 
estimulando o caráter interdisciplinar e colaborativo da inovação.  

b) Induzir a aproximação da produção de conhecimentos e da formação nas 
universidades com as demandas do setor produtivo local. 

c) Facilitar e articular a mobilidade internacional de estudantes e de profissionais.  
d) Incentivar a contratação de pesquisadores por empresas. 
e) Atrair e reter talentos em áreas consideradas chave para inovação. 
f) Fortalecer os mecanismos colaborativos entre as empresas para formação e 

requalificação profissional. 
 
 
 

PROPOSITURAS – EIXO VI: MERCADOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS 
INOVADORES LOCAIS. 

 
a) Aperfeiçoar a legislação afim de que se permita ao Município contratar e adquirir 

de startups levando em conta as particularidades delas. 
b) Estimular a ampliação do mercado de produtos inovadores de maior valor 

agregado. 
c) Viabilizar programas duradouros de compras públicas de produtos, processos e 

serviços inovadores. 
d) Flexibilizar o sistema tributário municipal de modo a estimular a inovação. 
e) Fortalecer instrumentos de incentivo à inovação pelo lado da demanda, tais 

como a encomenda tecnológica. 
f) Incentivar a proteção e o respeito à propriedade intelectual. 
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ANEXO IV 

Certificado de Participação 
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ANEXO V 

Registro de Imagem da Conferência 
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ANEXO VI 

Registros Jornalísticos 
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Política de Inovação: conferência busca caminhos para impulsionar 

desenvolvimento de Petrolina 19/04/2020 - http://petrolina.pe.gov.br/politica-de-

inovacao-conferencia-busca-caminhos-para-impulsionar-desenvolvimento-de-

petrolina/ 

 

 

 

 

http://petrolina.pe.gov.br/politica-de-inovacao-conferencia-busca-caminhos-para-impulsionar-desenvolvimento-de-petrolina/
http://petrolina.pe.gov.br/politica-de-inovacao-conferencia-busca-caminhos-para-impulsionar-desenvolvimento-de-petrolina/
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