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Editorial – Edição 24 – Abril de 2016 

Recentemente foi sancionado o novo código de ciência e tecnologia (C&T), que promete constituir um 
caminho tangível para o estabelecimento de uma nova cultura voltada a empreendimentos 
inovadores de base científica e tecnológica, pois aborda questões que estavam pendentes desde a 
promulgação das primeiras leis relacionadas à inovação. Em especial, o novo código dá ênfase à 
integração entre os agentes do setor público e do setor privado, o que possibilitará o estabelecimento 
de parcerias mais efetivas. Outro ponto chave do novo código é a flexibilização no que diz respeito ao 
empreendedorismo sob o ponto de vista de recursos humanos, facilitando em muito a participação de 
pesquisadores em empreendimentos em parceria com empresas. 

Ao abordar as lacunas deixadas pelas primeiras leis de fomento, o novo código lança uma nova luz 
sobre a complexa malha de inter-relacionamentos característica de empreendimentos e iniciativas de 
inovação. O intuito é, portanto, oportunizar melhor acesso à infraestrutura científica por parte de 
empresas, além de flexibilizar o uso do estoque de conhecimento existente na academia, em especial 
o das instituições públicas, que normalmente estavam sujeitas a uma série de restrições legais, 
necessárias para conter abusos e fraudes. A resolução desses conhecidos conflitos de ordem legal no 
tocante ao uso de infraestrutura e de capital intelectual faz do código de C&T, portanto, um grande 
passo para a consolidação de uma nova postura de inovação com base científica e tecnológica no país. 

Resta-nos saber agora se esta porta que se abriu surtirá efeitos também na maneira em que as 
instituições e empresas atuam. Além de realizar parcerias, há que se conquistar uma nova maneira de 
trabalhar, em cujo contexto a instituição de pesquisa deixe de pensar apenas em sua vocação natural, 
mas também adquira um olhar empresarial no processo, e, de forma análoga, a empresa não pense 
mais apenas como empresa, mas também adquira um olhar voltado ao futuro, mediante investimento 
no conhecimento especializado, como forma de alcançar diferencial competitivo sustentado, o qual 
sobrepuja em muito os resultados imediatos normalmente conquistados. 

O excelente programa de P&D da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), cuja metodologia tem 
evoluído muito ao longo de sua existência, provê a abertura necessária para a criação de 
empreendimentos inovadores no setor. Entretanto, na prática, ainda se percebe a segregação entre o 
“lado empresarial” e o “lado acadêmico” na maneira em que os projetos são conduzidos, o que tende 
a dificultar a efetividade de seus resultados. Em empreendimentos dessa natureza, ainda se mostra 
necessária uma nova postura, por parte dos empreendedores, que aproxime esses dois lados, 
permitindo que haja interação capaz de proporcionar uma nova dinâmica de inovação no setor. 

Projetos de inovação com base científica e tecnológica podem até obedecer ao modelo empresarial 
vigente, onde existem dois papeis muito bem caracterizados, o do cliente e o do fornecedor, mas 
certamente colherá muito melhores resultados ao preconizar um modelo baseado na real interação 
entre os players . O novo código certamente promoverá o estabelecimento formal de parcerias, mas 
apenas uma nova mentalidade onde haja uma espécie de simbiose entre os participantes será capaz 
de produzir os resultados almejados, quais sejam, aqueles que constituem ingredientes necessários 
para fazer o país despontar como potencial fonte de inovação no contexto mundial. 
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