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Apresentação

Marcos Pontes
Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações

No mundo pós pandemia de COVID 19, governos, academia, empresas e sociedade
civil necessitam trabalhar colaborativamente em busca de um alinhamento estratégico para
soluções dos complexos desafios urbanos, tais como: segurança hídrica e sanitária, extrema
desigualdade social, resiliência climática, fomento à economia verde de baixo carbono e
maior qualidade de vida.

A adoção de instrumentos que incentivem a transição para cidades mais inteligentes
e sustentáveis deve levar em conta os aspectos intrínsecos a cada ambiente urbano, aten-
dendo às especificidades de cada cidade, gerando respostas personalizadas e adequadas,
reafirmando assim a importância do papel da ciência, tecnologia e inovação para o bem
comum.

A dimensão tecnológica, em sinergia com as infraestruturas construída e natural,
pretende oferecer diferentes rotas para a resiliência e sustentabilidade urbana, podendo
auxiliar governos municipais no enfrentamento das mudanças climáticas, em consonância
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações
Unidas.

Agregar valor à produção científica brasileira, orientando esforços de CT&I para
o fomento de ecossistemas de inovação urbana, resulta em consideráveis ganhos de
eficiência nas dinâmicas urbanas por meio do incremento de tecnologias da informação e
comunicação, coordenadas de forma equilibrada junto à infraestrutura natural e construída
da cidade, sem perder de vista a articulação entre o desenvolvimento econômico, social,
sustentável e urbano inovador.
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Com a visão de fomentar o desenvolvimento sustentável por meio da ciência, da
tecnologia e das inovações, e com a missão de produzir conhecimento, riquezas e qualidade
de vida, o MCTI apoia a presente publicação no intuito de contribuir para a formulação
de políticas públicas que favoreçam a implementação de cidades mais inteligentes e
sustentáveis.



Apresentação

Marcelo Morales
Secretário de Pesquisa e Formação Científica (SEPEF)
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI)

A Secretaria de Pesquisa e Formação Científica (SEPEF) tem envidado esforços para a
promoção do desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação em ambientes urbanos.
No âmbito do Programa de Tecnologias para Cidades Sustentáveis, por meio de pesquisa
e formação científica, soluções para inovações urbanas tem sido investigadas, seja por
projetos que contemplem Soluções Baseadas na Natureza (SBN) e tecnologias híbridas (as-
sociação de Tecnologias Convergentes e Habilitadoras e SBN), seja pelo apoio ao projeto
multilateral “CITinova - Planejamento Integrado e Tecnologias para Cidades Sustentáveis”,
financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (Global Environment Facility, GEF,
na sigla em inglês) e implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Am-
biente (PNUMA). Nesse contexto, a presente publicação fornece subsídios técnicos para
a formulação e implementação do Programa Nacional de Eficiência em Sustentabilidade
Urbana – PNESU, assim como, dos Centros de Eficiência em Sustentabilidade Urbana -
CESU, projetados para incentivar o emprego de tecnologias e soluções inovadoras com
o propósito de promover cidades mais inteligentes e sustentáveis, resultando em ganhos
na qualidade de vida da sociedade. Com isso, pretende-se fomentar a implementação de
tecnologias de informação e comunicação, combinadas com soluções de baixo carbono, de
forma a delinear sistemas urbanos mais inteligentes e sustentáveis à medida que oferece
instrumentos aos tomadores de decisão com o intuito de maximizar o bem-estar na rotina
de usuários urbanos. Com a intenção de limitar os impactos das mudanças climáticas em
ambientes urbanos, e promover a razoabilidade das relações entre sociedade e natureza, as
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soluções de eficiência em sustentabilidade urbana também contribuem para a municipali-
zação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial ao ODS 11, que
trata sobre cidades e comunidades sustentáveis; ao ODS 13 que alerta sobre a necessidade
de se tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos; e
ao ODS 15 que trata sobre a proteção, recuperação e promoção do uso sustentável dos
ecossistemas terrestres. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações tem a satisfação
de apoiar a Universidade de Brasília na publicação do presente documento, reconhecido
como valioso instrumento didático e de difusão de informação especializada, voltado à
formação de pessoal qualificado em eficiência e sustentabilidade urbana.



Prefácio

Erick Elysio Amorim
Doutorando em Administração pela EBAPE-FGV

Mestre em Economia do Setor Público pela Universidade de Brasília (UnB)
Servidor Público Federal

Explorar o desconhecido é aquele momento mágico, que acende a curiosidade e a
vontade de conquistar novos caminhos e inovar. Fazer a mesma coisa, e esperar resultados
diferentes, não é uma forma de perseguir a sustentabilidade.

No Livro “Building State Capability” (2017) os professores da Universidade de Har-
vard, Matt Andrews, Lant Pritchett e Michael Woolcock, apresentam uma série de situações
em que governos foram decisivos para atingir processo de desenvolvimento, pela introdu-
ção constante de reformas e políticas públicas.

Um dos casos que mais gosto é o da “Expedição de Lewis e Clark”, que foi uma
encomenda do então presidente norte-americano Thomas Jefferson, que depois da compra
aos franceses da Região de Louisiana (que à época abrangia praticamente todo o Meio
Oeste dos EUA), decidiu que era o momento dos EUA terem uma rota de navegação que
conectasse os oceanos Atlântico e Pacífico. A ideia era sair de St. Luis, no hoje estado de
Missouri, navegar até o Pacífico, e voltar. Hoje parece simples, pois esse trajeto de ida e
volta leva apenas 60 horas por vias terrestres. À época, entretanto, a travessia durou mais
de 3 anos, entre a preparação, a expedição e a volta. Os exploradores estavam diante de um
claro desafio complexo, onde com quase nenhuma informação, os problemas não podiam
ser simplesmente resolvidos de maneiras simples e previsível. Não havia receita pronta.

Assim como o problema da expedição acima relatado, a implantação de um CESU, e
por consequência, a criação de condições favoráveis para cidades eficientes e sustentáveis
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no Brasil, é um problema extremamente complexo. Como os exploradores resolveram
aquele desafio? Muitos fatores contribuíram, mas dois são mais evidentes: preparação e
uma equipe multidisciplinar. E esses são as duas principais características que gostaria de
ressaltar no livro aqui apresentado.

Nos volumes I e II foram abordadas com maestria a parte teórica e as experiências
nacionais e internacionais desses tipos de laboratórios de inovação urbana. E há de se
louvar a participação de dezenas de pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, o
que traz robustez e adaptabilidade para o conhecimento a ser absorvido e replicado. Nesse
Volume III, há destaque para duas seções: Proposições e Perspectivas. As proposições
começam com os capítulos 16 (Modelagem Jurídica) e 17 (Formas de Contratações), que
trazem os aspectos jurídicos essenciais e a contextualização do objeto de estudo com
as legislações específicas da área de ciência e tecnologia. Eu destaco a quantidade dos
checklists e minutas disponíveis nos anexos, que com adaptações à cada realidade local,
irão em muito contribuir para a celeridade do processo de implementação de um CESU. O
capítulo seguinte, de Proteção de Dados Pessoais, traz o estado da arte para aquele que é o
combustível das inovações no contexto das cidades inteligentes: os dados que diariamente
compartilhamos. Em época de algoritmos que influenciam a tomada de decisão de todos os
agentes públicos e privados, é uma preocupação imprescindível com quem quiser trabalhar
com inovação no setor público. Os capítulos 19 (Modelos de Negócios) e 20 (Processos
Finalísticos) são o cerne final onde estão elencadas as possibilidades de atividade-chaves,
fontes de receita e centros de custos para um CESU. Para toda inovação que envolve teste,
monitoramento e avaliação, ter a previsibilidade de sustentabilidade financeira é essencial
para que os projetos não sejam implementados sem planejamento adequado e que irão,
de fato, entregar produtos que deem retorno social à sociedade. Por último, na sessão
Perspectivas e no capítulo da Agenda de Implementação, há o direcionamento pensando
pelos autores para a criação de um CESU “Radical”, onde o foco está na implementação e
co-criação de soluções que atendam às populações mais vulneráveis, resultantes de um
urbanismo de risco e excludente. É, de fato, uma proposição quase utópica no contexto
nacional de subfinanciamento de inovações e da condição de marginalidade dos invisíveis.
Mas como diria o escritor, poeta e dramaturgo irlandês Oscar Wilde “O progresso não é
senão a realização das utopias”.

O caminho para implementação de um CESU no contexto brasileiro é longo e incerto,
mas a produção e consolidação do conhecimento aqui disponibilizado com certeza irá faci-
litar muito essa jornada dos novos “exploradores” em busca de metodologias participativas
e inovadoras para cidades resilientes, sustentáveis e eficientes.
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1. Preâmbulo

JORGE H C FERNANDES

Este livro, ao longo de três volumes, desenvolve o conceito de um Centro de Eficiência em
Sustentabilidade Urbana, produzido em resposta à execução do projeto Brasília Living Labs
(BLL): Um Centro de Eficiência Urbana, financiado com recursos do CNPq, oriundos do
MCTI, sob os termos de concessão: 400278/2020-0 e 350341/2020-6, via a chamada C,T&I
PARA CIDADES INTELIGENTES - ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTROS
DE TECNOLOGIAS APLICADAS PARA EFICIÊNCIA URBANA - CTA.URB/2020.
O projeto produziu seus resultados principais de março de 2020 a fevereiro de 2021. Em
decorrência da proposta inicial, de criar um centro para instalação do Distrito Federal,
um modelo mais geral foi criado, e aqui apresenta-se na forma de um Livro Branco, cuja
intenção é produzir leitura, crítica e experimentação, a fim de possibilitar a gênese de uma
rede de centros do tipo CESU, em todo o Brasil.

Inicialmente, um Centro de Eficiência em Sustentabilidade Urbana é definido como
uma organização que atua em rede com a finalidade específica de empregar abordagens
sociotécnicas para promover a mediação entre atores das quatro/cinco hélices da inova-
ção (CARAYANNIS; RAKHMATULLIN, 2014) para validar inovações tecnológicas que
impactam positivamente os habitantes de um território, e que aprimoram de forma
mensurável os atributos desse território, cidade ou comunidade, de forma sustentável
e inteligente (ITU-T, 2019; ISO, 2015), visando alcançar a sua Transformação Digital
Sustentável e o Desenvolvimento Urbano Sustentável (MDR, 2020).

Antes de apresentar os detalhes e o conteúdo do livro, as seções seguintes abordam o
que significam alguns dos tópicos que constituem a missão dos CESUs.
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1.1 Mediação pela Abordagem Sociotécnica
Abordagens sociotécnicas (CHERNS, 1976; FINGER, 2020) são aquelas que promovem a
mediação da interação entre pessoas em grupos sociais usando Tecnologias de Informação
e Comunicação, para coordenar a solução de problemas complexos.

A Mediação pela Abordagem Sociotécnica, no contexto de um CESU, busca respostas
às seguintes questões:

• Quais são os problemas complexos que a sua cidade, sua comunidade, o seu bairro
ou o seu território enfrentam?

• Quais são as dificuldades que os gestores públicos e líderes de comunidade enfrentam
para coordenar as soluções para esses problemas complexos?

• Como as TICs podem ser empregadas para coordenar a solução para esses proble-
mas?

1.2 Inovação e Cidades
Inovação é um conjunto de novas formas de fazer as coisas, sempre com o uso de tecnolo-
gias (ROGERS, 2003). Tecnologia, de fato, não é apenas aquilo produzido com o uso de
computadores, mas compreende todas as ferramentas, máquinas, utensílios, armas, ins-
trumentos, moradias, vestimentas, dispositivos de comunicação e transporte, combinados
com as habilidades pelas quais esses elementos são produzidos e utilizados (BAIN, 1937,
p. 860). Assim sendo, a inovação não ocorre apenas com o uso das TICs, muito menos
depende exclusivamente dos computadores. Inovação é a característica determinante da
espécie humana, e ocorre há milhares de anos, devido à nossa capacidade inventiva, de
criar e dar uso a objetos diversos, que estimulam novas formas de fazer (BIJKER; HUGHES;
PINCH, 1987).

As cidades, com suas populações, infraestruturas, organização de comércio, serviços,
indústria e governo, são o criadouro das inovações desenvolvida pela espécie humana,
continuamente aprimoradas com tecnologias das mais diversas formas, nos últimos seis
mil anos de nossa história (SMITH, 2019). A gestão do processo de inovação na cidade e
território, potencialmente realizável pelos CESUs, poderá simplificar os dilemas da gestão
pública relativos à inovação do serviço público e nas comunidades que dele se utilizam,
e acelerar de forma bastante custo-efetiva a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos,
buscando respostas às seguintes questões:

• Quais são os planos de investimentos públicos da sua cidade em novas tecnolo-
gias, especialmente infraestruturas urbanas de água, esgoto, energia, transporte e
mobilidade?

• De que forma dar mais eficiência ao processo de inovação das cidades?

1.3 Validação de Novas Tecnologias
O Brasil é um país com mais de 5.570 cidades, que possuem populações variando de pouco
menos de 800 habitantes, até mais de 12 milhões de habitantes na mega cidade de São
Paulo. Mais de 50% das cidades brasileiras tem menos de 30.000 habitantes. Cada cidade,
e cada território dentro de uma grande cidade, possui especificidades diversas, culturais,
históricas, infraestruturais etc. É muito difícil reconhecer quais são as tecnologias mais
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adequadas para a solução dos problemas de cada território, atendendo aos interesses de
suas populações.

Segundo Câmara dos Deputados et al. (2002, p. 23), a urbanização brasileira é uma
“Urbanização de Risco”, resultante de uma ordem urbanística excludente e predatória, pois:

em uma cidade dividida entre a porção legal, rica e com infraestrutura e a
ilegal, pobre e precária, a população que está em situação desfavorável acaba
tendo muito pouco acesso às oportunidades de trabalho, cultura ou lazer.

Na situação relatada da “Urbanização de Risco” brasileira, Câmara dos Deputados et al.
(2002, p. 23-24):

a população de baixa renda só tem condições de ocupar terras periféricas
- muito mais baratas porque em geral não tem qualquer infraestrutura - e
construir aos poucos as suas casas. Ou ocupar terras ambientalmente frágeis,
que teoricamente só poderiam ser urbanizadas sob condições muito mais
rigorosas e adotando soluções geralmente dispendiosas, exatamente o inverso
do que acaba acontecendo.

Mais adiante, Câmara dos Deputados et al. (2002) justifica porque esse processo tende
a se prolongar indefinidamente, na falta de uma ação mais enérgica, pois:

a despeito de sua aparente irracionalidade urbanística, essa dinâmica [da
desordem urbana] tem alta rentabilidade política. Separando interlocutores
[aqueles que conduzem os planos de zoneamentos não conversam com os
mais pobres e com a gestão da ilegalidade], o poder público pode ser, ao
mesmo tempo, ’sócio’ de negócios imobiliários rentáveis e estabelecer uma
base política popular nos assentamentos [precários].

Com base no exposto, é bem provável que o Desenvolvimento Urbano Sustentável
só consiga ser alcançado por meio de uma profunda transformação de base, apoiada
por uma política transversal, multidisciplinar, sistemicamente integrada, contemplando
processos educacionais de ampla escala, abordando aspectos tecnológicos, sociais, culturais
e artísticos, e voltados ao atendimento aos territórios em maior condição de vulnerabilidade.
O pressuposto de criação de uma rede de CESUs, posto neste livro, é a possibilidade de que
um conjunto especifico de abordagens sociotécnicas possa promover essa transformação
de base.

A validação de novas tecnologias facilitada pelos CESUs busca responder às seguintes
questões:

• Quanto custa inovar a cidade?
• Quais seriam as inovações mais oportunas a realizar na sua cidade?
• Como posso promover estudos de validação de novas tecnologias para a minha

cidade e meu território, empregado métodos de mensuração rigorosa do fatores?
• Como contribuir para o desenvolvimento de cidades e comunidades de forma susten-

tável e inteligente?
• Como dar mais eficiência à introdução das inovações urbanas, especialmente em

áreas periféricas?
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1.4 Atores das Quatro/Cinco Hélices da Inovação
Estudos diversos sobre as formas de criação e adoção de inovações mostram a necessidade
de melhor coordenação de esforços entre distintos grupos de atores, sendo que os modelos
mais recentes de promoção de inovações apontam para a existência de cinco distintos
hélices que devem ser integradas (CARAYANNIS; RAKHMATULLIN, 2014; CARAYANNIS;
GRIGOROUDIS et al., 2018):
Governo indutor de políticas;
Universidade produtora de novo conhecimento científico e tecnológico;
Indústria dinamizadora da inovação por meios econômicos e mercadológicos;
Sociedade Civil promotora do uso criativo, uso e valoração da tecnologia e controle

social;
(Meio) Ambiente uma arena comum para diálogo entre todos os outros atores (ROSEN-

LUND; ROSELL; HOGLAND, 2017)
A articulação entre os atores das cinco hélices da inovação, facilitada pelos CESUs,

visa responder às seguintes perguntas:
• De que forma os gestores públicos poderão se sentir mais seguros na promoção de

investimentos na infraestrutura e serviços urbanos?
• Como despertar o interesse dos atores do segmento privado em investir nas cidades?
• De que maneira as universidades podem ser integradas, e melhor repassarem o

conhecimento nelas gerado, bem como se interessarem por investigar os problemas
dos territórios?

• Como envolver a sociedade na seleção e promoção do uso criativo das tecnologias
mais promissoras?

• Como aprimorar o controle social na inovação municipal?
• Como montar uma arena comum de diálogo?
Nem todas as perguntas acima elencadas são respondidas nessa publicação, mas os

caminhos para as respostas a elas são apontados.

1.5 Mapa de Leitura deste Livro
Além desta introdução, o livro é composto por mais 20 capítulos, divididos em quatro
partes a seguir sumarizadas, para a qual são feitas considerações para guiar o leitor na
atenção às partes mais pertinentes ao seu perfil e interesse.

1.5.1 Apresentação do Volume I - Parte I - Fundamentos
A Parte I deste livro, presente no Volume I deste livro, apresenta fundamentos científicos,
tecnológicos, normativos institucionais para a concepção dos Centros de Eficiência em
Sustentabilidade Urbana. Contém seis capítulos que apresentam os principais conceitos
multidisciplinares envolvidos na criação e operação dos CESUs. Esses capítulos são
brevemente descritos a seguir:
Capítulo 2 - Cidades Inteligentes são Sustentáveis Evidencia a necessidade de um viés

sustentável para a implementação de cidades inteligentes;
Capítulo 3 - O Estado da Arte Apresenta um estudo acadêmico rigoroso com análise

bibliométrica que detalha as relações entre os conceitos de cidades inteligentes e
sustentabilidade, como abordados na literatura científica atual;
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Capítulo 4 - Indicadores e Maturidade Apresenta o atual modelo de mensuração e ava-
liação de maturidade de cidades inteligentes e sustentáveis, e propõe uma carteira de
indicadores para uso na implementação dos CESUs;

Capítulo 5 - Planejamento e Smart Cities Discute sobre as dificuldades para o planeja-
mento urbano, propõe a necessidade de uma abordagem de Planejamento Urbano
Integrado fundamentada na perspectiva sistemista de Mário Bunge e aponta para a
oportunidade de uso de computadores, sensores e fluxos de Big Data para compre-
ender, gerenciar e planejar a cidade inteligente;

Capítulo 6 - Inteligência Artificial em Cidades Apresenta um estudo acadêmico rigo-
roso com análise bibliométrica e cientométrica, detalhando o estado do conhecimento
científico sobre inteligência artificial e cidades inteligentes;

Capítulo 7 - Fundamentos Jurídico-Institucionais Apresenta as bases legais e institu-
cionais sobre as quais podem se assentar a política dos CESUs, abordando as
estratégias do Governo Federal para promoção da inovação do serviço público,
especialmente por meio da transformação digital. Conclui apresentando de forma
breve a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, agenda política ambiciosa para a
qual os CESUs aspiram ser um importante instrumento de implementação.

Os capítulos de abertura (Capítulo 2 - Cidades Inteligentes são Sustentáveis), sobre
indicadores e maturidade (Capítulo 4 - Indicadores e Maturidade) e o de fechamento (Ca-
pítulo 7 - Fundamentos Jurídico-Institucionais) são mais adequados a uma primeira leitura.
Os demais capítulos apresentam estudos de maior nível de abstração e aprofundamento
conceitual, com viés acadêmico, e que podem ser lidos pelas equipes técnico-científicas
que vão tratar do debate sobre os CESUs.

1.5.2 Apresentação do Volume II - Parte II - Aplicações

A Parte II - Aplicações, presente no Volume II deste livro, contém oito capítulos que
mostram variados exemplos de abordagens e aplicações potencialmente úteis ao dese-
nho dos CESUs, as quais podem ser usadas como blocos construtivos para o debate e
aprimoramento do programa. Esses capítulos são brevemente descritos a seguir:
Capítulo 8 - Iniciativas Experimentais Descreve a existência de uma lista de 14 (qua-

torze) diferentes iniciativas que podem inspirar o desenho de CESUs, as quais estão
divididas em duas classes conforme o grau de vinculação a um território: específicas
e genéricas. As iniciativas específicas mostram de que forma grupos vinculados a
um território podem construir soluções para promoção desses territórios à condição
de sustentáveis e inteligentes. As iniciativas genéricas mostram de que forma po-
dem ser criados arcabouços organizativos genéricos (frameworks), especificamente
destinados à articulação de diversos territórios em uma rede que compartilha suas
práticas.

Capítulo 9 - Observatório OICS Apresenta análise detalhada de uma iniciativa de ma-
peamento de soluções para sustentabilidade de cidades feita pelo Observatório de
Inovação para Cidades Sustentáveis, e aplica uma técnica de classificação para
identificar, dentre as inovações mapeadas, aquelas que seriam mais oportunas para
promoção pelos CESUs, conforme facilidade de implementação e impacto gerado.

Capítulo 10 - Identificando os Interesses dos Territórios Apresenta uma experiência
prática desenvolvida no âmbito do projeto BLL, que empregou a técnica de web
scrapping e modelagem de tópicos (um tipo de “inteligência artificial”) para iden-
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tificar as questões mais comuns que afetam a agenda dos municípios brasileiros, a
partir de dados obtidos do sítio web da Confederação Nacional de Municípios. Pos-
teriormente, essa agenda de questões foi comparada com as soluções mapeadas pelo
OICS, buscado-se assim reforçar a importância de determinados tipos de tecnologias
para solução de problemas dos territórios brasileiros;

Capítulo 11 - Aprendizado de Máquina para os Municípios Analisa, do ponto de vista
científico-acadêmico, como podem ser melhor organizados os sistemas de infor-
mação municipais, visando promover intensificação do uso de Aprendizagem de
Máquina (ML, em inglês) nos municípios brasileiros, com foco em questões de
transporte e saúde de média e alta complexidade;

Capítulo 12 - Simulação para Sistemas Ciberfísicos Apresenta, do ponto de vista da
engenharia dos sistemas ciberfísicos, como podem ser desenvolvidos simuladores
aplicados à automação predial e ao controle de turbinas eólicas, usando modelos
de controle preditivo, aprendizado por reforço, gêmeos digitais (digital twins),
sandboxes e ambiente intelligence;

Capítulo 13 - VANTs para Coleta de Dados Apresenta a vasta aplicabilidade de Veícu-
los Aéreos Não-Tripulados, para aprimoramento da coleta de dados em territórios,
descreve detalhadamente os componentes de um VANT, as necessidades de treina-
mento e investimento para implementar o uso de VANTs em cidades. Nos Apêndices
apresenta um Procedimento Operacional Padrão para uso de VANTs na coleta de
dados, fundamentado na experiência prática das autoras;

Capítulo 14 - Inspeção de Ciclovias com VANTs e CNN Apresenta resultados acadêmi-
cos detalhados de uma experiência realizada no âmbito do projeto Brasília Living
Labs, onde foram desenvolvidas e testadas duas abordagens para usar imagens de
VANTs e Convolutional Neural-Network (Rede Neural Convolucional) na detecção
de alterações em uma infraestrutura urbana, com foco em manutenção de ciclovias;
e

Capítulo 15 - TICs + Participação Social Apresenta exemplos de Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação que podem aumentar o índice de participação social em
ambientes urbanos, descrevendo casos reais, evidenciando desafios e resultados, na
promoção de interações no design de cidades sustentáveis e inteligentes.

Recomenda-se ao leitor pouco ambientado ou interessado em discussões acadêmicas, a
leitura das seguintes partes, deixando para equipes técnicas a leitura dos demais:

1. Todo o Capítulo 8 - Iniciativas Experimentais, com atenção às iniciativas brasileiras
lá identificadas;

2. Todo o Capítulo 9 - Observatório OICS;
3. As seções de Introdução e Resultados do Capítulo 10 - Interesses dos Territórios;
4. A seção sobre Aprendizado de Máquina em Transporte e Mobilidade, do Capítulo

11;
5. Todo o Capítulo 13 - Uso de VANTs para Coleta de Dados;
6. Introdução e Conclusão do Capítulo [14 - Inspeção CNN de Ciclovias com VANTs;

e
7. Todo o Capítulo [15 - TICs + Participação Social, especialmente a Seção Estudos de

Caso.
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1.5.3 Apresentação do Volume III - Parte III - Proposições
A Parte III - Proposições, presente no Volume III deste livro, contém cinco capítulos que
apresentam um modelo de estrutura e operação de um CESU, em decorrência dos estudos
realizados e relatados nas duas partes anteriores. Esses capítulos são:
Capítulo 16 - Modelagem Jurídica de um CESU Apresenta análise das hipóteses de

natureza jurídica de um CESU, comparando as alternativas de Organizações sem fins
lucrativos, Órgão de governo, Conselhos de políticas públicas e Consórcios públicos;

Capítulo 17 - Contratações em um CESU Apresenta os modelos de documentos jurídi-
cos necessários à contratação de serviços em um CESU, amparado pelo Marco Legal
de Inovação do Brasil;

Capítulo 18 - Proteção de Dados Pessoais Apresenta as preocupações e respostas ne-
cessárias ao funcionamento dos CESU diante da Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais - LGPD, sugerindo modelos de relatórios, planos e checklists que devem
ser usados;

Capítulo 19 - Modelos de Negócios para um CESU Declara a missão dos CESU e apre-
senta, usando a técnica de “Canvas” de Modelo de Negócios, o modelo de operação
geral de um CESU, no qual se permita identificar os elementos essenciais para
implementar uma estratégia organizacional inovadora de um centro que se insira em
um território em foco, visando o cumprimento de sua missão;

Capítulo 20 - Processos Finalísticos de um CESU Apresentar os processos finalísticos
essenciais à operação de um Centro de Eficiência em Sustentabilidade Urbana,
com a definição dos requisitos da equipe que vai operar os CESU em termos de
competências profissionais necessárias, baseadas na identificação de conhecimentos,
habilidades e atitudes essenciais para os processos de negócio propostos.

O leitor sem tempo ou interesse por fundamentação teórica-conceitual, identificará o
cerne da proposta da criação dos CESU na totalidade do Capítulo 19, e na Seção 20.5 do
Capítulo 20.

Os demais capítulos interessam à equipes que tratarão da implementação de um CESU.

1.5.4 Apresentação do Volume III - Parte IV - Perspectivas
A Parte IV deste livro, presente no Volume III, contém um capítulo que propõe e dis-
cute elementos de uma agenda de implementação para uma rede de CESUs no Brasil,
considerando as propostas para a sua criação.
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Esta parte do livro, chamada de Proposições, contém cinco capítulos que apresentam
modelos organização, estrutura e operação de um CESU, em boa parte decorrentos dos
estudos realizados e relatados nas duas partes anteriores. Esses capítulos são:
Capítulo 16 - Modelagem Jurídica de um CESU Apresenta análise das hipóteses de

natureza jurídica de um CESU, comparando as alternativas de Organizações sem fins
lucrativos, Órgão de governo, Conselhos de políticas públicas e Consórcios públicos;

Capítulo 17 - Contratações em um CESU Apresenta os modelos de documentos jurídi-
cos necessários à contratação de serviços em um CESU, amparado pelo Marco Legal
de Inovação do Brasil;

Capítulo 18 - Proteção de Dados Pessoais Apresenta as preocupações e respostas ne-
cessárias ao funcionamento dos CESU diante da Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais - LGPD, sugerindo modelos de relatórios, planos e checklists que devem
ser usados;

Capítulo 19 - Modelos de Negócios para um CESU Declara a missão dos CESU e apre-
senta, usando a técnica de “Canvas” de Modelo de Negócios, o modelo de operação
geral de um CESU, no qual se permita identificar os elementos essenciais para
implementar uma estratégia organizacional inovadora de um centro que se insira em
um território em foco, visando o cumprimento de sua missão;

Capítulo 20 - Processos Finalísticos de um CESU Apresentar os processos finalísticos
essenciais à operação de um Centro de Eficiência em Sustentabilidade Urbana,
com a definição dos requisitos da equipe que vai operar os CESU em termos de
competências profissionais necessárias, baseadas na identificação de conhecimentos,
habilidades e atitudes essenciais para os processos de negócio propostos.





16. Modelagem Jurídica de um CESU

MARCIELE B BERNARDES

16.1 Introdução

Serve o presente capítulo para auxiliar decisão política sobre a natureza jurídica dos CESU
e sua configuração, em consonância com as diretrizes da legislação pertinente, apontando
as formas organizacionais possíveis, seja dentro da Região Integrada de Desenvolvimento
RIDE/DF, seja em outro território brasileiro, bem como os limites e possibilidades de cada
uma dessas configurações, de forma a assegurar que o formato jurídico escolhido seja o
mais adequado possível.

As possíveis hipóteses de natureza jurídica dos CESU oferecidas1 por este texto deverão
ensejar estudos mais específicos e de natureza mais quantitativa. Tais estudos devem, em
uma primeira vertente, estender a análise para aspectos relacionados com as especificidades
territoriais/locais, pois é na esfera local que existe maior possibilidade de identificar as
demandas cidadãs e de ganhos em termos de crescimento econômico e desenvolvimento
social. Em segundo lugar, no âmbito da entidade gestora de um CESU, ou de uma rede
deles, há que se realizar estudos que envolvam os atores neles envolvidos, capturando
percepções e avaliações que, aliadas a análises de documentos e textos legais, permitam
optar pela configuração jurídica mais adequada a consecução de suas finalidades. O
fundamental é existência de efetiva, eficaz e eficiente capacidade de articular o ecossistema
de inovação e a rede de parceiros.

Sendo assim, doravante são apresentados alguns institutos jurídicos, de modo a me-
lhor compreender os limites e possibilidades de cada hipótese de natureza jurídica a ser
considerada para a entidade gestora dos CESU.

1No apêndice a este texto (Apêndice 16.4.1) é possível encontrar o Quadro sinótico com os modelos de
configuração jurídica levantados.
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16.2 Quatro Hipóteses de Natureza Jurídica
Considerando-se que não há lei a regulamentar o CESU e a estabelecer regras sobre a
natureza jurídica da sua estrutura, abre-se um leque para que o promotor da política pública
dos CESU organize-se a partir de suas peculiaridades e da sua realidade local. Seguindo
esse caminho, analisou-se a possibilidade do CESU ser executado por meio de quatro
hipóteses2 de configuração jurídica: Organizações Sociais; Órgãos da Administração
Direta; Conselhos de Políticas Públicas e Consórcios Públicos.

Assim, a partir do estudo de caso, são levantados os limites e possibilidades que cada
uma destas configurações pode oferecer buscando identificar caminhos a serem adotados
pelo CESU, de forma a assegurar maior autonomia e flexibilidade tão caras ao exercício de
atividades relacionadas a Ciência, Tecnologia & Inovação (CT&I).

16.2.1 Organizações Sem Fins Lucrativos, com base nas Lei das Organizações
Sociais (Lei no 9.637/98)
Previstas no âmbito do Programa Nacional de Publicização (PNP), o projeto de criação
das Organizações Sociais (OS) no Brasil teve por objetivo “permitir a publicização de
atividades no setor de prestação de serviços não-exclusivos, baseado no pressuposto de
que esses serviços ganharão em qualidade” (BRASIL, 1997, p. 13).

Amparadas por Lei n0 9.637/98, as organização sociais são assim, um modelo ou uma
qualificação, que a Administração outorga a uma entidade privada, fundação ou associação
sem fins lucrativos, para que ela possa realizar serviços de utilidade pública, mediante
determinados benefícios do Poder Público, dotações orçamentárias, isenções fiscais entre
outros (MODESTO, 1997; BRASIL, 1997).

Diante desse modelo, a doutrina divide-se quanto à personalidade jurídica da Organiza-
ção Social - OS, figurando-a ora como pessoa jurídica de direito privado, uma vez que “as
organizações sociais, no modelo proposto, não serão autarquias veladas, nem titularizarão
qualquer espécie de prerrogativa de direito público” (MODESTO, 1997); ora como pessoa
jurídica “pública”, pois se submete às normas de direito público, a despeito da natureza
privada que se lhes tente imprimir (DI PIETRO, M. S., 2021).

Ou ainda, assumindo uma personalidade jurídica híbrida em que “há uma dominância
de regras de direito privado e simultânea preponderância de princípios de direito público,
uma vez que se encontram imantadas pelas suas próprias e inescapáveis finalidades de
cogentes matizes sociais” (FREITAS, 1998). Dessa perspectiva, assumem a natureza
sui generis de “entidades públicas não-estatais” as quais visaram concorrer “para um
novo modelo, onde o Estado tenderá à redução de sua dimensão enquanto máquina
administrativa, alcançando, entretanto, maior eficácia na sua atuação” (BRASIL, 1997, p.

2Neste capítulo, optou-se por estudar as hipóteses de Organização Social, Órgão de Governo, Conselho
de políticas públicas e Consórcio Público considerando que as instituições analisadas se identificam com
o perfil de um CESU e de certa forma atendem aos requisitos de autonomia, flexibilidade e participação
popular. De se registrar que no Ordenamento Jurídico pátrio há diversas hipóteses de configuração jurídica
que podem ser servir de referência para o CESU, tais como: Autarquia; Fundação Pública; Associação;
Fundação Privada; Sociedade de Economia Mista; Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Um
estudo sobre estas hipóteses foi desenvolvido para a gestão do Centro de Inovação do Governo, do Estado de
Santa Catarina (SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DE SANTA
CATARINA, 2017). Para maior aprofundamento vide: Guia de Implantação dos Centros de Inovação: Livro
II. Disponível em: http://via.ufsc.br/download-ebook-centros-inovacao-2/. Acesso em: jul.
2020.

http://via.ufsc.br/download-ebook-centros-inovacao-2/


16.2 Quatro Hipóteses de Natureza Jurídica 41

15).
As OS podem ser classificadas como uma forma de parceria estabelecida entre o

Estado e a sociedade, na medida em que um dos objetivos desse novo tipo de parceria é
precisamente reforçar o controle social direto desses serviços, através dos seus conselhos
de administração.

O contrato de gestão é o instrumento que regulará as ações das OS, tornando-as
habilitadas a receber recursos do ente a que estiver vinculada, não por simples convênio de
transferência, mas por controle de resultados (BRASIL, 1997, p. 13-15).

A obtenção da qualificação de OS requer o atendimento de requisitos básicos: a) não
podem ter finalidade lucrativa; b) finalidade social em qualquer das áreas previstas na lei; c)
possuir órgãos diretivos colegiados (com a participação de representantes do Poder Público
e da comunidade); d) publicidade de seus atos financeiros; e) submissão ao controle do
Tribunal de Contas dos recursos oficiais recebidos; f) celebração de um contrato de gestão
(art.2, Lei n0 9.637/1998).

Exemplos
A partir disso, buscou-se levantar modelos de instituições que adotaram a configuração
de Organização Social para fins de identificação de sua estruturação e de mediação com
terceiros.

Quadro 16.1: Modelos de instituições com configuração de Organização Social

Nome da
instituição

Instituição
gestora

Amparo legal Natureza jurídica Objetivos

Centro Gestão de
Estudos
Estratégicos –
CGEE
(https://www.
cgee.org.br/)

CGEE Decreto
Federal n0

4.078/02

Organização
Social, vinculada
ao Ministério da
Ciência,
Tecnologia e
Inovação – MCTI

Promover e
realizar estudos e
pesquisas
prospectivas de
alto nível nas áreas
de educação,
ciência, tecnologia
e inovação.

Porto Digital
https://www.
portodigital.
org/home

Núcleo de
Gestão do
Porto
Digital
(NGPD)

Decreto
Estadual n0

23.212/2001,
Decreto
Municipal n0

27.306/2013

Organização
Social

Concepção,
estruturação e
gestão sustentável
de um ambiente de
negócios capaz de
criar a consolidar
empreendimentos
de classe mundial
através da
interação e
cooperação entre
universidades,
empresas,
organizações não
governamentais e
governamentais.

Continua na página seguinte

https://www.cgee.org.br/
https://www.cgee.org.br/
https://www.portodigital.org/home
https://www.portodigital.org/home
https://www.portodigital.org/home
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Quadro 16.1 – Continuação da página anterior.
Nome da
instituição

Instituição
gestora

Amparo legal Natureza jurídica Objetivos

Rede Nacional de
Pesquisa – RNP
https:
//www.rnp.br/

RNP Decreto
Federal n0

4.077/2002

Organização
Social, vinculada
ao Ministério da
Ciência,
Tecnologia e
Inovação – MCTI

Execução de
atividades de
pesquisas
tecnológicas em
redes, de
desenvolvimento e
operação de meios
e serviços de redes
avançadas e do
desenvolvimento
tecnológico na
área de redes.

Centro Nacional
de Pesquisa em
Energia e
Materiais
(CNPEM) https:
//cnpem.br/

Associação
Brasileira
de
Tecnologia
de Luz
Síncrotron
(ABTLuS)

Decreto n0

2.405/1997,
Lei n0

9.637/1998

Organização
Social

Promover e
contribuir para o
desenvolvimento
científico e
tecnológico do
Brasil por meio de
seus Laboratórios
Nacionais.

Após a apresentação em linhas gerais das características dos modelos institucionais
em apreço, todos sujeitos ao mesmo regime jurídico, mas com importantes variações em
termos gerenciais e organizacionais, é possível extrair as seguintes lições com destaque
para limites e possibilidades da adoção do modelo de Organização Social, senão vejamos.

Possibilidades de uma OS
Dentre possibilidades resultantes da natureza jurídica ser uma Organização Social de
forma geral, pode-se se referir as seguintes: visibilidade maior frente à iniciativa privada;
flexibilidade quanto à compra de materiais (as OS não são regidas pela Lei 8.666/93);
flexibilidade quanto a contratação de pessoal (as OS são regidas pela Consolidação das
Leis Trabalhistas – CLT), regulamentos próprios de recursos financeiros e materiais;
existência de um maior comprometimento da organização frente às metas pactuadas pelo
contrato de gestão (GONÇALVES; SILVA, 2004). Além disso, destaca-se que, o modelo
do contrato de gestão pode dispor sobre metas e indicadores de qualidade, não possuindo
prazo máximo disposto em lei, dando ao administrador público um ganho em não ter
que renovar os contratos (FONSECA; VASCONCELLOS; ARAÚJO, 2018). Esses aspectos
assumem relevância tendo em vista ao ganho de agilidade dos processos.

No caso do CGEE, foi observada a capacidade de acompanhar processo de evolução
do SNCTI; segundo Mariano Laplane (ex-presidente do CGEE), o Sistema dificilmente
conseguiria ganhar agilidade, construir consensos rapidamente, planejar e avaliar de
maneira eficiente se esse modelo de OS fosse, de alguma maneira, desvirtuado, impedido
de funcionar (TORREÃO, 2016).

A experiência do Porto Digital também revelou aspectos positivos, tal como o fato de
ser gerenciado de forma privada pelo NGPD, na configuração de Organização Social (OS),
podendo-se destacar: maior flexibilidade e agilidade no desempenho de suas atribuições;

 https://www.rnp.br/
 https://www.rnp.br/
https://cnpem.br/
https://cnpem.br/
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arranjo do NGPD possibilita que seja a governança do Parque Tecnológico e seja também
um ponto de articulação de diversas instituições ligadas ao setor de inovação, na medida
em que concentra a oferta de pesquisas científicas e a demanda empresarial (MARQUES,
2010).

Limitações de uma OS

Por outro lado, desde a criação da Lei das OS, alguns fatores críticos que atuam como
limitações à gestão dessas instituições, tais como “o profissionalismo; o conflito entre
idealismo e flexibilidade em contraponto à ordem hierárquica; a participação e qualidade
em prover serviços como dependentes da visão e comprometimento pessoal dos líderes; e o
estabelecimento de parcerias versus a perda da autonomia” (SANTOS et al., 2007; ROESCH,
2002).

No mesmo sentido, algumas outras limitações pontuadas pela literatura em experi-
ências desse gênero, são a presença de processos de gentrificação e elitização do capital
humano, os quais no cenário nacional podem ser agravados, em função de vários fatores,
tais como: “pequeno engajamento do setor privado, da falta de participação da comu-
nidade no processo decisório, dos riscos de exclusão social e da não continuidade das
gestões governamentais” (MARQUES, 2010). Por fim, outro limite apontado nesse tipo de
configuração é o contingenciamento de verbas que impede a evolução das OS, uma vez que
“o atingimento das metas depende dos recursos recebidos. Quando há atraso ou redução de
recursos, as metas ficam comprometidas, sendo necessária a repactuação” (GONÇALVES;
SILVA, 2004).

Fatores como estes levaram à suspeição do modelo de Organizações Sociais no Brasil
e ao seu questionamento no Supremo Tribunal Federal - STF via Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade n0 1923/DF, que acabou por reconhecer a constitucionalidade da Lei das OS
(STF, ADI n0 1923/DF). Seguindo as orientações do acordão do STF, o Governo Federal
elaborou o Decreto n0 9.190/ 2017 que regulamentou a legislação das OS e, com isso,
clarificou os principais pontos de divergência.

16.2.2 Órgão de Governo
No âmbito de sua organização administrativa (Decreto-Lei n. 200/67), a administração
pública pode cumprir suas competências constitucionais mediante o fenômeno da des-
concentração administrativa, pelo qual as atribuições são repartidas entre órgãos públicos
pertencentes a uma única pessoa jurídica, mantendo a vinculação hierárquica (MAZZA,
2013).

Nessa perspectiva se inserem os órgãos de governo que são conceituados como “a
unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da
Administração indireta” (art. 10, § 20, I, da Lei n0 9.784/99). Os órgãos da Administração
direta, são assim unidades de atuação do Estado, que não possuem de personalidade
jurídica própria (consequentemente não podem adquirir direitos, nem assumir obrigações,
por si próprios), estando inseridos na estrutura de outra organização, esta sim provida de
personalidade jurídica.

De ser registrar que os órgãos de governo podem firmar Termo de Compromisso de
Gestão (TCG) junto ao órgão hierárquico superior “o que ocorre de fato com os institutos
vinculados ao MCTI, que nada mais é do que uma versão fraca do instrumento de contrato
de gestão celebrado entre o governo e as OS” (RIBEIRO DOS SANTOS; SALLES-FILHO;
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BIN, 2015).
Ademais, enquanto integrantes da estrutura da Administração Direta, os órgãos go-

vernamentais submetem-se à Lei de Licitações e Contratos (Lei n0 8.666/1993), que
regulamenta toda forma de compra, alienação (venda) e contratação de serviços, assim
como à Lei n0 8.112/1990, relacionada com a administração de pessoas.

Exemplos
Com base nessa descrição geral, foram escolhidos três institutos que adotam a configuração
de órgãos de governo, no intuito de identificar os limites e possibilidades do modelo jurídico
ao qual estão sujeitos.

Quadro 16.2: Modelos de instituições com configuração de Organização Social. Fonte:
elaborado pelos autores (com base no exame de Estatutos, Regimentos e dados

apresentados nos portais de governo destas organizações).

Nome da
instituição

Instituição
gestora

Amparo
legal

Natureza jurídica Objetivos

Escritório de
Gestão de
Projetos
(EPROJ/SC)
https:
//eproj.sc.
gov.br/

Secretaria
de
Estado
do Plane-
jamen-
to/SC
(SPG).

Lei
Comple-
mentar
n0

381/2007;
Decreto
n0

1289/2017

Órgão da Secretaria de
Estado do
planejamento da
Administração de
Santa Catarina

Ampliar e otimizar as ações
governamentais na
execução de projetos e
programas (Art. 1º, Decreto
n0 1289/2017)

Centro de
Tecnologias
Estratégicas
do Nordeste
(CETENE)
https://
www.cetene.
gov.br/

Unidade
de
Pesquisa
do Mi-
nistério
da
Ciência,
Tecnolo-
gia e
Inovação
(MCTI)

Lei n0

12.954/
2014

Instituição Científica e
Tecnológica (ICT); Lei
n0 10.973/2004
(BRASIL, 2004);
Decreto n0 5.563/2005;
Portaria n0 5.14/ 2016,
Art. 2º

Apoiar o desenvolvimento
tecnológico e econômico
da região Nordeste, além de
promover a integração
entre a sociedade, a
inovação e o conhecimento.

Continua na página seguinte

https://eproj.sc.gov.br/
https://eproj.sc.gov.br/
https://eproj.sc.gov.br/
https://www.cetene.gov.br/
https://www.cetene.gov.br/
https://www.cetene.gov.br/
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Quadro 16.2 – Continuação da página anterior.
Nome da
instituição

Instituição
gestora

Amparo
legal

Natureza jurídica Objetivos

Centro de
Tecnologia
da
Informação
Renato
Archer –
CTI https:
//www.cti.
gov.br/
pt-br

Ministério
da
Ciência
e Tecno-
logia a
unidade
de
pesquisa
denomi-
nada
Centro
de Pes-
quisas
Renato
Archer -
Cen-
PRA,
antiga
denomi-
nação do
CTI

Lei de
criação:
Decreto
n0 4.043,
de 04 de
dezem-
bro de
2001

Art. 2º, RI: O CTI é
Instituição Científica e
Tecnológica - ICT, nos
termos da Lei n0

10.973, de 2 de
dezembro de 2004,
regulamentada pelo
Decreto n0 5.563, de
11 de outubro de 2005,
e pode ser apoiada por
fundação privada nos
termos da Lei n0

8.958/1994,
regulamentada pelo
Decreto n0 7.423/2010.
Anexo - Portaria
MCTIC n0

5.146/.2016

Promover ambiente
propício à geração de
inovações em processos e
produtos, visando o
fortalecimento da indústria
nacional.

Apresentadas as características do regime jurídico de Órgão de Governo, a análise segue
na identificação dos limites e possibilidades, da opção por este modelo de configuração.

Limitações dos Órgãos de Governo

Dentre as principais limitações impostas aos órgãos de Governo (em função da legislação
que rege a Administração Direta), (RIBEIRO DOS SANTOS; SALLES-FILHO; BIN, 2015)
destacam os aspectos relacionados com a gestão orçamentária e financeira e de recursos
humanos.

No que concerne à gestão orçamentária e financeira, se o órgão é federal os recursos
devem advir do orçamento da União (para os quais essas restrições existem). Entretanto,
em face do cenário competitivo do financiamento da pesquisa, alguns órgãos se valem
das fundações e outras estruturas jurídicas para a intermediação de contratos agilizando
sua execução; “entretanto, mais recentemente o TCU tem restringido esse mecanismo”
(RIBEIRO DOS SANTOS; SALLES-FILHO; BIN, 2015).

A gestão de recursos humanos também é referida pelos autores como um limitador,
sobretudo com relação à contratação, que deve ser via concurso público “mediante a
existência de vagas definidas no âmbito do Ministério da Economia”, associe-se a isso,
a pouca flexibilidade na definição de planos de carreira e desenvolvimento. Outro ponto
crítico da configuração como órgão de Governo (entes sem personalidade jurídica) são os
baixos níveis de autonomia e flexibilidade para estabelecer e gerenciar contratos (RIBEIRO

DOS SANTOS; SALLES-FILHO; BIN, 2015).

https://www.cti.gov.br/pt-br
https://www.cti.gov.br/pt-br
https://www.cti.gov.br/pt-br
https://www.cti.gov.br/pt-br
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Possibilidades dos Órgãos de Governo
A despeito desses fatores críticos, a literatura pontua as possibilidades que favorecem
a atuação das instituições que adotam a configuração de órgão de Governo, são elas:
liberalidade quanto aos mecanismos de planejamento, programação e avaliação das ativi-
dades (poderá decidir internamente como o planejamento efetivamente se dará “se será
participativo ou não, se será contratada uma consultoria de apoio, se incluirão outras
vertentes além daquelas indicadas pelo Ministério, quais metodologias e ferramentas serão
empregadas”); liberdade quanto à avaliação (afora os indicadores pactuados junto ao
MCTI e no TCG, é possível incluir indicadores pertinentes para gerenciamento de suas
atividades e mensuração de seus resultados e impactos, tanto do ponto de vista interno
quanto para a divulgação para a sociedade); liberdade quanto à definição das formas
de organização (pesquisa, gestão de portfólios, programas e projetos, gestão de parce-
rias e redes de cooperação nacionais e internacionais, gestão da propriedade intelectual
e transferência de tecnologia e gestão do conhecimento); liberdade quanto ao modelo
organizacional (divisional, matricial, funcional, ou orgânico); quanto a escolha das chefias
internas (comitê de busca, eleição ou indicação de pessoas escolhidas pelo diretor, que
podem ser internas ou externas) e, por fim, liberdade para definir suas políticas e práticas
de comunicação institucional (RIBEIRO DOS SANTOS; SALLES-FILHO; BIN, 2015).

16.2.3 Conselhos de Políticas Públicas
A CF/88 (BRASIL, 1988) instituiu no Brasil o Estado Democrático de Direito, irradiando
valores democráticos por todo o universo jurídico e estabelecendo uma conexão direta
com os princípios da soberania popular3; exercício dos direitos políticos4; dignidade da
pessoa humana5, os quais aliados ao direito à informação6, constituem os pilares do regime
democrático.

Além desses, vale mencionar o princípio da participação popular o qual foi adotado
pela CF/88 para a formulação de políticas da saúde, assistência social, educação, dentre
outras. A possibilidade de a sociedade interagir com o Estado configura estratégia de
controle social e se efetiva por diversos instrumentos, tais como os “conselhos de políticas
públicas, também chamados de conselhos gestores de políticas setoriais ou conselhos de
direitos, instituídos no âmbito da União, dos Estados e dos Municípios” (VILELA, 2005).

A existência dos Conselhos de políticas públicas é prevista em nível constitucional (art.
29, inciso XII; art. 194, parágrafo único, inciso VII; art. 198, inciso III; art. 204; art. 206,
inciso VI e art. 227, parágrafo primeiro, CF/88). Tais dispositivos justificam a inclusão de
diversos atores (sociedade, universidades, empresas, Organizações Não Governamentais)
na esfera de mediação público-privada.

Dessa perspectiva, os Conselhos de políticas públicas são usualmente definidos como
“instrumentos para a concretização do controle social, uma modalidade de exercício do
direito à participação política, que deve interferir efetivamente no processo decisório dos
atos governamentais e também durante a sua execução” (SILVA; KISCHALT; CORTES,
2015).

A natureza jurídica dos conselhos de políticas públicas não encontra consenso na

3Art. 10, parágrafo único, CF/88;
4Art. 14, CF/88.
5Art. 10, inciso III, CF/88.
6Art. 50, inciso XXXIII, CF/88.
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doutrina de direito administrativo, podendo se situar tanto na Administração Indireta, como
órgão descentralizado e autônomo integrando a estrutura de pessoas jurídicas criadas por
lei, para a execução de funções específicas (SANTOS JUNIOR; RIBEIRO; AZEVEDO, 2004);
quanto na Administração direta mediante desconcentração (integrando a estrutura da chefia
do executivo ou ministérios e secretarias), enquanto órgão vinculado e subordinado ao
controle hierárquico e, portanto sem personalidade jurídica (PEREZ, 2004). Vale registrar
que a natureza jurídica eleita influenciará nos diversos aspectos jurídicos que envolvem a
relação de um conselho com terceiros.

Os Conselhos são criados por lei, nas três esferas governamentais Federal, Estadual e
Municipal, respectivamente pela União, Estados e Municípios.

Classificação quanto à Função

Os conselhos de Políticas públicas podem ser classificados de acordo com a função que
exerçam(SILVA; KISCHALT; CORTES, 2015):
Mobilização disseminar informação e estimular a participação popular na gestão pública;
Fiscalização pressupõe o acompanhamento e controle da movimentação financeira e

execução de políticas públicas, conforme leis orçamentárias;
Deliberação atribuição legal para instruir e deliberar sobre políticas públicas de sua área;

ou
Consultoria emissão de opiniões e pareceres sobre temas da esfera do conselho, prévias

à tomada de decisão pelo Poder Executivo.

Classificação Quanto às Formas

Os conselhos de políticas públicas podem ser organizado quanto às formas (COVAS, 2018;
MCTIC, 2018), nos seguintes termos:
Órgão colegiado Instância de deliberação colegiada, composta por representantes do

poder público e da sociedade civil;
Permanente Previstos Constitucionalmente e criados por lei, com respectivos regulamen-

tados regimentos internos ou estatutos;
Orientado pelo princípio da paridade com representação por igual de entidades do Go-

verno e da sociedade civil); e
Submetido à fiscalização pelos Tribunais de Contas e Ministério Público.

Estrutura Básica

A estrutura básica de um Conselho pode funcionar com a seguinte formatação: Diretoria
executiva, (Presidente, vice presidente e Secretaria executiva); Plenário ou colegiado;
Comissões permanentes (Comissões temáticas e grupos de trabalho) (MCTIC, 2018).

Participação Social

Ademais, ainda que não faça parte da estrutura do Conselho, qualquer ator interessado
pode se engajar nas discussões e demandar ações dos Conselhos, mediante participação em:
Conferências (finalidade de debate e deliberar diretrizes, planos, programas e projetos);
Audiências públicas (reunião pública, transparente que visa promover debates e comuni-
cação entre os vários atores envolvidos e as autoridades públicas) e Consultas públicas
(visam auxiliar a elaboração e coleta de opiniões dos atores envolvidos) (MCTIC, 2018).
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Exemplos
Com base nessa descrição geral, a seguir são apresentados alguns exemplos de Conselhos
identificados no cenário nacional que se relacionam com o objeto deste estudo (setor de
inovação), buscando aferir aspectos da sua configuração.

Quadro 16.3: Modelos de instituições com configuração de Conselho de políticas públicas.
Fonte: elaborado pelos autores (com base no exame de estatutos, regimentos e dados

apresentados nos portais de governo destas organizações).

Nome da
instituição

Instituição
gestora

Amparo
legal

Natureza
jurídica

Objetivos

Conselho
Consultivo
Popular da
Universidade
Federal de
Alagoas (CON-
COP/UFAL)
https:
//sipac.sig.
ufal.br/
public/jsp/
boletim_
servico/
busca_
avancada.jsf

Universidade
Federal/Al

Portaria n0

57/2020
UFAL

Órgão
vinculado
ao
Conselho
universitá-
rio, de
caráter
consultivo

Preconizar, dentre os princípios e
finalidades decorrentes de sua
natureza de instituição pública e
gratuita os: a) da gestão
democrática e descentralizada; e
i) da articulação sistemática com
as diversas instituições e
organizações da sociedade; -
prestar serviços especializados à
comunidade e estabelecer com
esta uma relação de
reciprocidade; - apregoar que a
comunidade local, regional e os
setores organizados da sociedade
participarão do Conselho
Universitário, de forma
consultiva, conforme o
Regimento Geral; e que, o
Conselho Universitário terá
instâncias assessoras para
formulação de políticas
acadêmicas.

Conselho
municipal de
inovação de
Florianópolis
http:
//www.pmf.sc.
gov.br/
entidades/
tecnologia

Governo
Municipal

Decreto n0

10.315/
2012. LC
n0 432/
2012.
Decreto n0

17.09/
2017

Órgão fis-
calizador e
delibera-
tivo de
participa-
ção direta
da comuni-
dade na
adminis-
tração
municipal

Sistematizar as ações dos entes
públicos e da sociedade civil
organizada de Florianópolis,
relacionadas à ciência, tecnologia
e inovação, dando-lhes efetiva
participação na formulação da
política municipal art. 10, I
LC/2017; formular, propor,
avaliar e fiscalizar ações e
políticas públicas de promoção
da inovação para o
desenvolvimento do Município, a
partir de iniciativas
governamentais ou em parceria
com agentes privados, sempre
preservando o interesse público.

Continua na página seguinte
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Quadro 16.3 – Continuação da página anterior.
Nome da
instituição

Instituição
gestora

Amparo
legal

Natureza
jurídica

Objetivos

Conselho
Estadual de
Ciência,
Tecnologia e
Inovação –
CONCITI/PE
http://www2.
sectec.pe.
gov.br/web/
sectec/home

Governo
do Estado

Lei n0

14.533/2011
Órgão
colegiado
delibera-
tivo de
hierarquia
superior
do Sistema
Estadual
de Ciência
e Tecnolo-
gia

Promover o desenvolvimento
científico e tecnológico e induzir
a inovação no Estado de
Pernambuco; Formular e
acompanhar a execução da
política de desenvolvimento
científico, tecnológico e de
inovação do Estado.

Como visto nos exemplos supracitados, os conselhos de políticas públicas podem
assumir diferentes configurações, a depender a instituição gestora, quer seja ela uma
Universidade Pública, o Governo estadual ou o Governo municipal. Importa, portanto,
identificar as principais lições da adoção desse modelo, com destaque para limites e
possibilidades.

Limites e Possibilidades

Por sua composição, os Conselhos de políticas públicas concretizam um modelo de gover-
nança participativa, entendida como “uma solução que visa a combinar o envolvimento de
cima para baixo e de baixo para cima na formulação e implementação de políticas urbanas
por meio de uma maior participação dos interessados nos processos de tomada de decisão
do governo” (SOOMRO; KHAN; LUDLOW, 2017). Isso significa dizer que essa configuração
se aproxima muito dos objetivos de promover a interlocução entre diferentes atores da
quádrupla hélice, como se imaginar ser a forma de atuar dos CESU.

Nesse sentido, no caso do Conselho Consultivo da Universidade, o aspecto positivo é
a possibilidade de envolvimento das diferentes unidades e diferentes segmentos (docentes,
discentes, funcionários, segmentos fora da Universidade). Por outro lado, existem aspectos
relacionados com a estrutura de uma Universidade (sobretudo as públicas) que não podem
ser olvidados por constituírem-se em verdadeiros limites à governança participativa. Bastos
et al. (2016) esclarece que “em geral, as universidades são dotadas de rigidez funcional
e organizacional, que ocasionam uma relativa impermeabilidade a pressões externas, até
mesmo uma aversão a mudanças”.

Já no caso dos Conselhos Estaduais e Municipais, a sua composição plural é vista
como um aspecto positivo, pois lhes confere a condição de órgão público privilegiado
no clico de formação de políticas públicas (FERRAZ, 2015), constituindo-se como uma
ferramenta eficaz para a descentralização de políticas públicas (SOMER; BARROS, 2016).

Por outro lado, algumas reflexões sobre a efetividade da participação e controle social
não podem ficar imunes a esse debate, pode-se referir como limites a esse processo o
fato de que esses espaços de deliberação podem assumir a função diversa da qual foram
criados e “contribuir para atender aos interesses, dos que estão à frente do poder para
legitimar a ordem vigente” (SOMER; BARROS, 2016), sem olvidar da necessidade de “uma
investigação sobre as dificuldades encontradas na construção de articulação entre espaços

http://www2.sectec.pe.gov.br/web/sectec/home
http://www2.sectec.pe.gov.br/web/sectec/home
http://www2.sectec.pe.gov.br/web/sectec/home
http://www2.sectec.pe.gov.br/web/sectec/home
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e atores, de modo a se pensar em estratégias para promover espaços mais integrados e
efetivos” (INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA - IPEA, 2013).

16.2.4 Consórcios Públicos, com Base na Lei n0 11.107/2005
O debate sobre os Consórcios públicos ganha relevância tendo em vista a repartição de
competências (de recursos e financeiras), associada à necessidade de cooperação entre
os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). A partir disso eles
surgem como alternativa para o fortalecimento dos governos locais.

No cenário jurídico, os consórcios públicos ganham vida com a edição da Lei n0

11.107/05 (BRASIL, 2005) e de seu Decreto n0 11.107/05 (BRASIL, 2007), os quais
regulamentaram o artigo 2417 da Constituição Federal.

Conforme o seu Decreto regulamentador, os Consórcios públicos podem ser definidos
como:

pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da
Lei n0 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa,
inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como
associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza
autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos
(art. 20, inciso I, do Decreto n0 6.017/2007, grifou-se).

Cooperação Horizontal e (ou) Vertical
A partir do conceito supra, depreende-se que os Consórcios podem ser formados para
estabelecer cooperação entre os entes federativos de forma horizontal, entes de mesma
qualificação, por exemplo entre municípios ou entre Estado, ou vertical, entes distintos,
por exemplo Municípios, Estados e Distrito Federal ou Municípios e Estado, dentre outras
(HENRICHS; MOYANO, 2016). Com base nisso, a área de atuação do Consórcio público
será equivalente a dos territórios nele envolvidos, independentemente de figurar a União
como consorciada:

a) dos Municípios, quando o consórcio público for constituído somente por
Municípios ou por um Estado e Municípios com territórios nele contidos; b)
dos Estados ou dos Estados e do Distrito Federal, quando o consórcio público
for, respectivamente, constituído por mais de um Estado ou por um ou mais
Estados e o Distrito Federal; e c) dos Municípios e do Distrito Federal, quando
o consórcio for constituído pelo Distrito Federal e Municípios (art. 2º, II,
alíneas a, b e c, Decreto 6.017/2007).

Personalidade de Direito Público ou Privado
Ainda segundo a Lei 11.107/2005 (art. 6º, incisos I e II), os Consórcios públicos constituem-
se pessoas jurídicas diversas dos Entes federativos nele envolvidos, uma vez que podem
assumir tanto a personalidade jurídica de direito público (na forma de associação pública,

7CF/88, art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de
serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais
à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda Constitucional n0 19, de 1998).
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mediante a vigência das leis de ratificação do Protocolo de Intenções), quanto de direito
privado (em consonância com as regras da lei civil).

Importante salientar que na hipótese de assumir a personalidade jurídica de direito
público, o Consórcio se constituirá como associação pública. O artigo 16 da Lei n0

11.107/2005 equipara o Consórcio público a uma autarquia e, com isso alterou o inciso
IV do art. 41 do Código Civil, passou a vigorar com a seguinte redação: “art. 41. São
pessoas jurídicas de direito público interno: I – a União; II – os Estados, o Distrito Federal
e os Territórios; III – os Municípios; IV – as autarquias; IV – as autarquias, inclusive as
associações públicas; (Redação dada pela Lei n0 11.107, de 2005); V – as demais entidades
de caráter público criadas por lei. Os consórcios públicos são, portanto, considerados
a partir de então integrantes da administração indireta de todos os entes da Federação
consorciados (art. 60, parágrafo 10, Lei n0 11.107/2005). Nessa opção, um Consórcio terá
a natureza jurídica de autarquia (artigo 20, inciso I, Decreto n0 6.017/2007) e assim, poderá
usufruir de todas as prerrogativas inerentes às pessoas jurídicas de direito público, tais
como: imunidade tributária, impenhorabilidade de bens, processo especial de execução”
(HENRICHS; MOYANO, 2016).

Já na hipótese de assumir a personalidade jurídica de direito privado, o Consórcio
público poderá assumir a natureza jurídica de associação ou fundação civil, sem fins
econômicos (artigo 10, parágrafo 10, Lei n0 11.107/2005). Nessa opção, “o consórcio será
regido pelo direito civil em tudo o que não for expressamente derrogado por normas de
direito público” (HENRICHS; MOYANO, 2016), uma vez que a própria legislação derroga
parcialmente as normas de direito privado, nos seguintes termos: “O consórcio público,
com personalidade jurídica de direito público ou privado, observará as normas de
direito público no que concerne à realização de licitação, à celebração de contratos, à
prestação de contas e à admissão de pessoal, que será regido pela Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) (artigo 60, parágrafo 20, Lei n0 11.107/2005).

Assim, independentemente da personalidade jurídica adotada, quer seja ela pública (au-
tarquias) ou privada (associações ou fundações civis), os Consórcios públicos se submetem
à mesma legislação no que concerne “a licitação, a celebração de contratos, a prestação
de contas e a admissão de pessoal (concurso público: emprego público, regime celetista)”
(HENRICHS; MOYANO, 2016).

Exemplos de Instituições com Configuração de Consórcio Público
Com base nas hipóteses levantadas, buscou-se identificar modelos de instituições que ado-
taram a configuração de Consórcios públicos, para fins de identificação de sua estruturação
e de mediação com terceiros, sumarizados no quadro 16.4.

Tomando por referência os modelos de instituições com configuração de Consórcios
públicos, a análise segue na identificação das possibilidades e limites da adoção desse tipo
de configuração.
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Quadro 16.4: Exemplos de instituições com configuração de Consórcios públicos. Fonte:
elaborado pelos autores (com base no exame de estatutos, regimentos e dados

apresentados nos portais de governo destas organizações).

Nome da
instituição

Gestora Amparo legal Natureza
jurídica

Objetivos

Federação
Catarinense de
Municípios-
FECAM
https://www.
fecam.org.br/

FECAM Lei Federal n0

10.406/02
(Código Civil)
e demais
normas
aplicáveis

Pessoa jurídica
de direito
privado, de
natureza civil,
sem fins
econômicos.
Regime
jurídico das
Associações
privadas

Promover o
desenvolvimento
sustentável do estado
de Santa Catarina,
preservando os
recursos naturais e
melhorando a
qualidade de vida dos
catarinenses.

Consórcio de
Informática na
Gestão Pública
Municipal
https://www.
portodigital.
org/home

CIGA Lei n.º
11.107/05 e
Decreto n.º
6.017/07 e
demais normas
pertinentes,
relacionadas
ao Protocolo
de Intenções e
pela regula-
mentação que
vier a ser
adotada pelos
seus órgãos
competentes.

Pessoa jurídica
de direito
público, sob a
forma de
associação
pública. É um
órgão público
subordinado
aos municípios
que o aderiram
ou vierem a
aderir ao con-
sorciamento

Prover soluções
tecnológicas para a
melhoria da gestão
pública.

Consórcio
Público de
Manejo dos
Resíduos Sólidos
e das Águas
Pluviais da
Região Integrada
do Distrito
Federal e de
Goiás CORSAP-
DF/GO https:
//corsapdfgo.
eco.br//

CORSAP-
DF/GO

Lei n.º
11.107/05
Protocolo de
intenções e
Estatuto

Pessoa jurídica
de direito
público, com
natureza de
autarquia do
tipo
associação
pública (a que
alude o art. 41,
IV do CC/02).
É integrante da
Administração
Indireta dos
entes
Federados que
a constituem.

Gestão de serviços
públicos, com ênfase
em duas das quatro
categorias do
Saneamento Básico:
os Resíduos Sólidos e
as Águas Pluviais.

Continua na página seguinte
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Quadro 16.4 – Continuação da página anterior.
Nome da
instituição

Gestora Amparo legal Natureza
jurídica

Objetivos

Instituto
Chapada de
Educação e
Pesquisa (ICEP)
http://
institutochapada.
org.br/

ICEP Lei Federal n0

10.406/02
(Código Civil);
Lei n0

9.790/1999
(OSCIP).

Pessoa jurídica
de direito
privado, de
natureza civil,
sem fins
lucrativos.
Regime
jurídico de
Organização
da Sociedade
Civil de
Interesse
Público

Melhorar a
aprendizagem de
alunos da Educação
Infantil e do Ensino
Fundamental, a partir
da formação
continuada aliada à
mobilização social em
Territórios
Colaborativos, da
disseminação de
conhecimentos e da
participação no debate
político da Educação.

Possibilidades do Modelo de Consórcio Público
Dentre as principais possibilidades decorrentes do modelo de Consórcios públicos, destacam-
se os seguintes aspectos de relevo (ABRUCIO; FILIPPIM; DIEGUEZ, 2013):
Identidade regional existência de uma identidade regional prévia que abarque um con-

junto de municípios tornando-se um catalisador político e social que favorece a
atuação conjugada;

Lideranças regionais constituição de lideranças políticas regionais que são capazes,
mesmo em contextos adversos de produzir alianças intermunicipais;

“Tragédia dos Bens Comuns” Tragedy of Commons trata de questões que envolvem
problemas coletivos que atingem vários municípios, de tal modo que a cooperação
se torna necessária para que ninguém seja prejudicado;

Lógica das políticas públicas pode impulsionar formas de consorciamento, especial-
mente quando suas regras sistêmicas e/ou seus mecanismos de indução financeira
apontam nesse sentido;

Apoio e indução dos governos seja estadual e/ou federal, o apoio pode incentivar a cri-
ação e manutenção de consórcios, reduzindo rivalidades e incertezas que possam
existir entre os prefeitos

Pactos políticos ad hoc, entre prefeitos e governadores podem favorecer o associativismo
intermunicipal, quando estão em jogo questões que favoreçam, pelo menos conjun-
turalmente, a ambos; e

Marcos legais a existência de marcos legais que tornem mais atrativa e estável a coopera-
ção intermunicipal pode incentivar os atores a buscar formas de consorciamento.

Detalhamento de Casos de Algumas Instituições
FECAM - Federação Catarinense de Municípios
No caso da Federação Catarinense de Municípios (FECAM), sua atuação favorece os
municípios consorciados pelas seguintes características: “é financiada apenas por seus
associados, possui uma estrutura administrativa própria, na qual se desenvolveram habili-
dades técnicas fundamentais para defender um municipalismo capaz de discutir, propor,
disseminar e ajudar municipalidades no campo das políticas públicas” (ABRÚCIO; SANO,

http://institutochapada.org.br/
http://institutochapada.org.br/
http://institutochapada.org.br/
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2013).
Além disso, o associativismo intermunicipal catarinense diferencia-se por montar uma

organização estruturada sob bases mais técnicas e estáveis; por conjugar um trabalho
dúplice ao inserir os municípios catarinenses na associação do tipo advocacy8, e ao
conjugar um trabalho de assessoria técnica - auxílio aos municípios, a fazer frente a
questões técnicas e de eficiência na gestão, por exemplo criação da Escola de gestão
municipal (Egem) e a busca pela intersetorialidade em suas ações (ABRUCIO; FILIPPIM;
DIEGUEZ, 2013).

No âmbito das ações de fomento, a FECAM incentivou a criação do Consórcio de
Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), um arranjo de direito público com
regime jurídico de direito público, com o objetivo de usar a tecnologia da informação
para a melhoria da gestão pública (CIGA, 2007). Dentre os aspectos positivos o CIGA,
destaca-se pelo duplo caráter inovador “primeiro, pela sua constituição, na forma de uma
associação de municípios; e, segundo, pelo seu conteúdo que é a produção de um diário
oficial eletrônico para os municípios, cortando custos e, ao mesmo tempo, aumentando a
transparência governamental” (ABRÚCIO; SANO, 2013).

Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP)

O caso do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP), um Consórcio público
estruturado na forma de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip,
pode ser citado como uma experiência inovadora.

Dentre os aspectos positivos, desse exemplo, pode-se referir: o modelo organizacional
adotado (Oscip) deu maior flexibilidade e agilidade (reduzindo o temor de engessamento
organizacional que afasta muitos governos locais da cooperação intermunicipal); a criação
desse arranjo partiu da sociedade para o Estado – baseado no modelo bottom-up9 e teve
sua sustentabilidade ao longo do tempo, por conta dos recursos obtidos de uma fundação
privada (mediante uma premiação a boas ideias de gestão); a reunião das estratégias bottom-
up e top down foram fundamentais para produzir um melhor consorciamento; atuação
em duas questões estratégicas da descentralização municipalista brasileira (as prefeituras
atuaram mais voltadas para o futuro - não apenas nos ciclos eleitorais - e a fragilidade de
sua burocracia); criação do chamado dia “E” (candidatos a prefeito das cidades membro
eram obrigados a discutir o tema da Educação e falar sobre seu compromisso acerca do
consorciamento); modelo orientado pela lógica dos resultados - o Ideb, um indicador claro
e com grande visibilidade social na política pública educacional (ABRUCIO; FILIPPIM;
DIEGUEZ, 2013).

8O termo em inglês advocacy, ainda não encontrou uma tradução específica no português, entretanto,
costuma ser empregado para “expressar a ação propositiva de organizações não governamentais, distinguindo-
a de outros tipos de ação política, como a realizada pelos partidos políticos e pelos movimentos sociais (...)
Advocacy abre para pensar ações de formulação de legislação e de políticas públicas além do acompanhamento
e fiscalização de sua implementação. Refere-se a ações voltadas para o Legislativo, Executivo e Judiciário.
Para além do Estado, o termo pode referir-se também a ações voltadas para a sociedade, a exemplo da
Advocacy junto à mídia” (TEDESCHI, 2016).

9A iniciativa foi de uma professora local, que articulou a Associação de Pais e Mestres em prol da
mobilização de toda a comunidade e entes do governo (prefeito, vice-prefeito e vereador), em prol de
melhorias na educação pública municipal - elevação dos índices desenvolvimento da educação básica
(ABRÚCIO; SANO, 2013).
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CORSAP-DF/GO
O modelo do CORSAP-DF/GO, foi citado neste estudo pois se trata da primeira experiên-
cia de Consórcio público desenvolvido no âmbito da Região Integrada de Desenvolvimento
RIDE/DF10. Assim, a criação do CORSAP-DF/GO, em 2013, representa a materialização
de desenvolvimento regional e gestão territorial no âmbito da– RIDE/DF (que até então não
havia efetivado instrumentos práticos de impacto territorial), sendo os consórcios públicos
entendidos como uma possibilidade efetiva de contribuir no processo de gestão e desenvol-
vimento regional. Ademais, esse modelo tem o potencial de colaborar na compreensão
da capacidade da região de construir territórios compartilhados, por meio da “ampliação
de horizontalidades, agindo de maneira cooperada e coordenada no desenvolvimento dos
interesses comuns, aumentando e melhorando a prestação de serviços públicos, resultando
na elevação da qualidade de vida da população” (BERGAMASCHI, 2015).

A perspectiva da participação popular também é um aspecto positivo evidenciado nesse
modelo, uma vez que seu escopo de atuação se relaciona com a Política Nacional de
Saneamento Básico - PNSB11, e essa política avançou na regulamentação da participação
e do controle social. Assim, o CORSAP foi constituído buscando atender ao caráter
consultivo, “reunindo-se ordinariamente a cada semestre com a finalidade de examinar,
avaliar e debater temas e elaborar propostas de interesse do consórcio além de avaliar a
qualidade dos serviços públicos de resíduos sólidos e das águas pluviais em sua área de
atuação” (art. 57, Estatuto Social12, da CORSAP).

Limitações dos Consórcios Públicos
Algumas limitações a respeito da adoção do modelo de Consórcio público são identificadas
na literatura, tais como (ABRUCIO; FILIPPIM; DIEGUEZ, 2013):

1. Ausência de uma identidade regional, acoplada ao baixo capital social das institui-
ções locais;

2. Comportamento individualista dos Municípios;
3. Desavenças político-partidárias entre prefeitos ou destes com o governador/presi-

dente;
4. Conflitos intergovernamentais em determinadas políticas públicas;
5. Falta de indução federativa dos outros níveis de governo, especialmente dos governos

estaduais;
6. Gestão pública frágil, o que dificulta a obtenção de informação e conhecimento

sobre a montagem de consórcios;
7. Lugar pouco destacado que a questão territorial e, particularmente, a do associati-

vismo, ainda têm na agenda pública brasileira; e

10A RIDE/DF foi institucionalizada pela Lei Complementar n0 94/1998 (BRASIL, 1998), baseada na
referência constitucional citada (vide item 3.3.2 intitulado “Estatuto da Metrópole”) visa articular as ações da
União, do Distrito Federal, do Estado de Goiás, o do Estado de Minas Gerais e dos municípios integrantes,
com vistas a diminuição das desigualdades e promoção do desenvolvimento regional. Pelo seu âmbito
de atuação e com a possibilidade de implantação de consórcios públicos como modelo de associativismo
territorial, seu estudo torna-se importante na perspectiva no CESU.

11Art. 30. Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: (...) IV - controle social: conjunto de mecanismos
e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participação nos processos
de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados com os serviços públicos de
saneamento básico (Lei 11.445/2007, com a redação atualizada pela Lei n0 14.026/2020).

12O inteiro teor do Estatuto Social da CORSAP encontra-se disponível em: http://www.mpgo.mp.br/
portal/arquivos/2016/02/26/11_09_24_947_Estatuto_CORSAP.pdf. Acesso em: set. 2020.

http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2016/02/26/11_09_24_947_Estatuto_CORSAP.pdf
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2016/02/26/11_09_24_947_Estatuto_CORSAP.pdf
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8. Engessamento do direito administrativo e de sua interpretação por parte dos Tribunais
de Contas, que criam obstáculos ao associativismo intermunicipal.

Algumas das limitações retro mencionadas aparecem na prática das entidades em
estudo. No caso da FECAM, a literatura verificou a competição estabelecida entre o
governo estadual e a associação municipalista, por meio das chamadas Secretarias de
Desenvolvimento Regional - SDRs (ABRÚCIO; SANO, 2013). Na experiência do CIGA
pode-se referir como limitações o grau de autonomia “médio” em relação à FECAM,
uma vez que esta “lhe fornece a estrutura física e a legitimidade de que necessita para
alcançar seus objetivos”. Além disso, um aspecto que merece atenção em ambos os casos
(FECAM e CIGA), se refere a participação popular, pois muito embora haja preocupação
na transparência de suas ações em seus portais institucionais, há frágeis mecanismos de
participação e controle social, esse quando ocorre, manifesta-se na forma de nos eventos
abertos, como seminários e palestras. Na visão de Abrucio, Filippim e Dieguez (2013), as
razões para essa baixa porosidade à participação social, se deve ao foco institucional da
associação que é o município como pessoa jurídica, e não o município, sugerindo portanto,
uma nova reflexão acerca do foco ou do “cliente” prioritário da FECAM e CIGA, para
além do ente jurídico município, atendendo também aos cidadãos.

Já o ICEP enfrentou três grandes limitações à sua operacionalização: o primeiro
relacionado com as ações do Tribunal de Contas (contrárias ao modelo de Oscip); o
segundo foi marcado pela ausência de participação ativa do governo estadual no processo (a
despeito do sucesso da articulação política); e o terceiro decorreu das mudanças em algumas
prefeituras, que por conta das eleições tiveram impacto negativo sobre o consorciamento.

Por fim, no caso do CORSAP-DF/GO, um dos principais limites a perenidade de suas
ações e sustentabilidade de seu modelo de negócios refere-se a falta de implementação de
instrumentos que viabilizem a gestão da autarquia, fator esse que ensejou auditoria13 pela
Controladoria-Geral do Distrito Federal. Dentre os principais aspectos questionados na
auditoria pode-se citar:

Gestão orçamentária: (Inexistência de um orçamento aprovado previamente-
ano de 2015- demonstra uma falta de planejamento e controle da entidade que
são funções básicas da Administração, indo de encontro aos princípios orça-
mentários e constitucionais da anualidade, publicidade e transparência); Ges-
tão financeira: (Deficiência/descontrole no controle financeiro da Autarquia;
demonstra balanço Financeiro com informações incompletas e inconsistentes
para os stakeholders e possível prejuízo ao erário ocasionado pelo descontrole
do dinheiro público) e (Falta de Integralização das cotas devidas pelos Muni-
cípios consorciados definidas no Contrato de Rateio, com a consequência de
risco de inviabilização do Consórcio por falta de previsibilidade de recursos
para manter suas atividades). Gestão de pessoal: Falta de realização de con-
curso público para preenchimento do quadro de empregados 14 da Autarquia,

13Cite-se aqui a Auditoria de Conformidade em Prestação de Contas Anual, exercício de 2015 e de
2019, disponíveis respectivamente em: http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/
02/RAO-N%C2%BA-06-2019_NA_HORA_2019.pdf e http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/
uploads/2018/02/21-2.pdf. Acesso em: set.2020.

14Desde a sua criação “o CORSAP DF/GO tem no seu quadro, servidores cedidos pelo Governo do
Distrito Federal, do Governo Federal e de Municípios consorciados. Entretanto, para cumprir o Estatuto do
Consórcio é necessário que haja preenchimento dos cargos por empregados do quadro próprio da Autarquia”

http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/02/RAO-N%C2%BA-06-2019_NA_HORA_2019.pdf
http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/02/RAO-N%C2%BA-06-2019_NA_HORA_2019.pdf
http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/21-2.pdf
http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/21-2.pdf
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com a consequente impossibilidade de cumprir com os objetivos e finalidades
para as quais o CORSAP DF/GO foi criado (CONTROLADORIA GERAL DO

DISTRITO FEDERAL, 2016).

16.3 Considerações Finais
O presente capítulo buscou identificar hipóteses de configuração jurídica que podem ser
assumidas pelos CESU, a fim de verificar a viabilidade de adotar esse modelo no Brasil.

Com efeito, constatou-se que o Brasil já possui robusto arcabouço legal capaz de
fornecer o regramento jurídico para a implementação dos CESU. O relatório estruturou-se
de forma teórica e hipotético-dedutiva, investigando os elementos que estão presentes em
organizações que atuam na área de Inovação, a partir de diferentes modelos de configuração,
valendo-se, ainda, de um viés dialético, já que foram apontados eventuais possibilidades e
limites que podem vir a ser vivenciados, considerando as especificidades dos territórios
em que os CESU forem instalados.

Registre-se que não há uma fórmula pronta, tampouco seguiu-se a estrutura de um
manual, a ser replicado de forma homogeneizada. Ao contrário, cabe mais uma proposta
de cardápio, com um leque de opções a serem adotadas, tendo em vista a heterogeneidade
da federação brasileira.

Conclui-se, portanto, que o presente estudo consiste em uma etapa inicial de um
diagnóstico mais amplo a ser conduzido pela entidade promotora dos Centro de Eficiência
em Sustentabilidade Urbana, sob a supervisão do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações.

A despeito de todos os modelos propostos serem válidos, acredita-se que os Consórcios
públicos são a alternativa mais adequada para a configuração dos CESU, tendo em vista
seus objetivos e área de atuação, inclusive o território de atuação da RIDE (Distrito Federal,
19 municípios do Estado de Goiás e três municípios do Estado de Minas Gerais), cujos
problemas serviram como ponto de partida para várias análises.

Sabe-se, porém, que para a efetiva implementação dos Consórcios alguns obstáculos
ainda precisam ser resolvidos; todavia corrobora-se com a corrente que defende os Con-
sórcios públicos ao afirmar que estes são “pactos de cooperação voluntária com maior
legitimidade social e política que os Conselhos”, ademais, no caso do DF, a região da RIDE
carece de tradição em planejamento urbano e de uma prática de articulação intersetorial
(AZEVEDO; ALVES, 2010).

16.4 Apêndices
16.4.1 Apêndice 1 - Quadro Sinótico de Modelos de Natureza Jurídica

Quadro Sinótico de Modelos de Natureza Jurídica

(CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, 2016).

https://bit.ly/3GETGbc
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17. Contratações em um CESU

MARCIELE B BERNARDES

17.1 Introdução
Supondo que a entidade gestora dos CESU tenha assumido a configuração de Consórcio
público1, é oportuno compreender quais os instrumentos jurídicos adequados para sua
atuação legal, no que concerne à sistemática de contratação.

Registre-se que a depender da configuração jurídica adotada, o CESU será regido por
normas de direito público ou privado (legislação específica). Todavia, considerando que
suas ações estão relacionadas com a execução de projetos na área de desenvolvimento
científico, tecnológico e de inovação e, considerando as recentes alterações promovidas
no texto constitucional2 e infraconstitucional3, as quais atribuíram ao Estado a respon-
sabilidade de estimular a articulação entre entidades, tanto públicas quanto privadas,
certamente os CESU estarão sujeitos aos instrumentos jurídicos que regem o SNCTI.

A partir disso, este capítulo passa em revista os documentos que guiarão o agir dos
CESUs com os parceiros, com a equipe técnica e nas relações contratuais. Na sequência,
apresenta os principais instrumentos jurídicos dos Consórcios Públicos e do MRCTI que
podem ser relacionados à atuação dos CESU e, para esse efeito, adota-se como Modelos de
Referência o documentos intitulados: “Consórcios Públicos Intermunicipais”, criado pela
Confederação Nacional de Municípios - CNM (HENRICHS; MOYANO, 2016) e “Coletânea
de Pareceres e Instrumentos Jurídicos do Marco Legal da Ciência, Tecnologia & Inovação”
elaborado pela Câmara Permanente da Ciência, Tecnologia & Inovação4, doravante Câmara

1Para maior aprofundamento vide Capítulo 16 referente à “Modelagem Jurídica”.
2Sobre as alterações constitucionais vide EC no 85/15.
3Sobre a legislação infraconstitucional vide Lei de Inovação (Lei no 10.973/04); Marco Regulatório em

Ciência Tecnologia e Inovação- MRCTI (Lei no 13.243/16) e Regulamento (Decreto Federal no 9.283/18).
4A Câmara Permanente de CT&I é um departamento do setor de consultoria da Procuradoria Geral
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Permanente de CT&I (AGU, 2020a).
Além desta introdução, este capítulo é estruturado em mais quatro seções, que são:
• Modelos de acordos e contratos para atuação legal com parceiros;
• Sistemática de contratação de equipe técnica;
• Levantamento de licenças, acordos e contratos; e
• Conclusões e anexos (contendo os modelos de minutas contratuais).
Essa é a análise que segue.

17.2 Modelo de Acordos e Contratos para Atuação Legal com os
Parceiros

Nesta seção são apresentados três instrumentos jurídicos que podem servir de suporte à
entidade gestora dos CESU.

O primeiro e segundo são na categoria de Acordo de Parceria para PD&I, variando
quanto ao repasse de recursos em: sem repasse de recursos; e com repasse de recurso
privado para o público. Ambas modalidades podem servir de estímulo à realização
de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de
tecnologia, produto, serviço ou processo.

O terceiro é o Acordo de Cooperação Internacional para Ciência e Tecnologia e
Inovação.

17.2.1 Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

O Acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação5, se trata de um ajuste
entre as partes que se convencionou chamar Acordo de Parceria, que tem por objeto a
“atuação conjunta entre Instituições Públicas ou entre essas e Instituições Privadas, com ou
sem fins lucrativos, na consecução de atividades relacionadas a PD&I, de interesse público
e que tenham consonância com as atividades desempenhadas pela Instituição Pública
acordante” (AGU, 2020a, p. 9). Tal acordo encontra previsão tanto na Lei de Inovação,
quanto no seu Regulamento.

O primeiro instrumento jurídico, a ser apresentado neste item, é previsto na Lei de
Inovação trata-se da possibilidade de se formar um “acordo mãe”6, diante de uma lacuna
que existia no ordenamento jurídico pátrio para a constituição de ambientes inovadores,
ao qual se convencionou chamar: “Acordo de Parceria para PD&I – sem repasse de

Federal - PGF (órgão da Advocacia-Geral da União, AGU), foi criada com o objetivo de elaborar minutas
padronizadas de instrumentos jurídicos a serem utilizadas no âmbito do MRCTI. A partir destes documentos
a PGF ao prestar consultoria e assessoramento às Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação
(ICTs) e às Agências de Fomento, a busca uniformizar entendimentos, garantir que as instituições atuem
proativamente e conferir-lhes um ambiente de segurança jurídica.

5A minuta de Acordo de Parceria Para PD&I (com e sem repasses de recursos) encontra-se disponível
nos Apêndices 17.5.2 e 17.5.3, constantes neste capítulo.

6A título de ilustração, Muraro (2020) refere os casos em que entidades como CNPQ, CONFAP, FINEP
desejam criar um ambiente inovador para start up, incubadoras, por exemplo. Nesta hipótese o instrumento
jurídico adequado será o Acordo de parceria para PD&I, em que cada uma das entidades vai prever suas
obrigações, configurando-se em um “acordo mãe”; assim, se forem transferir recursos de ente Federal para
Federal é possível fazer um TED; de Federal para Estadual, pode transferir por convênio.
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recursos públicos para privado” (artigos 3o7, 9o-A8, da Lei no 10.973/2004), um ajuste
que pode ser firmado pelas ICTs, com instituições públicas ou privadas. O objeto deste
instrumento é:

(...) a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e/ou tecnológica
e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, sem transferência de
recursos financeiros públicos para o parceiro privado, no qual os parceiros
agregam conhecimento, recursos humanos, recursos financeiros e recursos
materiais, bem como poderão permitir a participação de recursos humanos
delas integrantes para a realização das atividades conjuntas de pesquisa, desen-
volvimento e inovação, inclusive para as atividades de apoio e de suporte, além
de prover capital intelectual, serviços, equipamentos, materiais, propriedade
intelectual, laboratórios, infraestrutura e outros meios pertinentes à execução
do plano de trabalho avençado (AGU, 2020a, p. 16, grifo nosso).

Ainda neste modelo de Acordo de parceria para PD&I, é possível que as ICTs e agências
de fomento ajustem este acordo para promoverem e incentivarem a pesquisa e o desenvol-
vimento de produtos, serviços e processos inovadores (art.199, Lei no 10.973/2004).

Em complemento, o segundo instrumento jurídico a ser estudado denomina-se “Acordo
de Parceria para PD&I – com repasse de recurso privado para o público”, trata-se
de instituto utilizado quando houver transferência de recursos financeiros do parceiro
privado para o público, facultada a intermediação por Fundação de Apoio, previsto pelo
Regulamento, in verbis:

Decreto no 9.283/18: Do Acordo de Parceria para pesquisa, desenvolvimento
e inovação - PD&I Art. 35. O acordo de parceria para pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação é o instrumento jurídico celebrado por ICT com instituições
públicas ou privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa cien-
tífica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou
processo, sem transferência de recursos financeiros públicos para o parceiro
privado, observado o disposto no art. 9o da Lei no 10.973, de 2004. (...) § 6o

O acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação poderá
prever a transferência de recursos financeiros dos parceiros privados para
os parceiros públicos, inclusive por meio de fundação de apoio, para a
consecução das atividades previstas neste Decreto. § 7o Na hipótese prevista

7Art. 3o: “A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas agências de fomento
poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de
cooperação envolvendo empresas, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para atividades
de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a
transferência e a difusão de tecnologia.

8Art. 9o: “É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para
realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia,
produto, serviço ou processo. (Redação pela Lei no 13.243, de 2016)”.

9Art. 19. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as ICTs e suas agências de fomento
promoverão e incentivarão a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores em
empresas brasileiras e em entidades brasileiras de direito privado sem fins lucrativos, mediante a concessão de
recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura a serem ajustados em instrumentos específicos
e destinados a apoiar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para atender às prioridades das
políticas industrial e tecnológica nacional. (Redação pela Lei no 13.243, de 2016).
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no § 6o, as agências de fomento poderão celebrar acordo de parceria para
pesquisa, desenvolvimento e inovação para atender aos objetivos previstos no
art. 3o da Lei no 10.973, de 2004 (BRASIL, 2004, 2018a).

Do exposto acima, pode-se inferir que se tornou juridicamente viável a transferência
de recursos financeiros do parceiro privado para as ICTs e Agências de Fomento por meio
de Acordos de Parceria em PD&I.

Uma vez demonstrada a viabilidade jurídica de celebração do Acordo de Parceria para
PD&I, bem como a legislação aplicável, passa-se à análise dos requisitos obrigatórios a
comporem o instrumento.

Requisitos para Celebração
Segundo a Lei de Inovação, o MRCTI e seu Regulamento, bem como as orientações
sugeridas pela “Coletânea de Pareceres e Instrumentos Jurídicos do Marco Legal da
Ciência, Tecnologia & Inovação”, da Câmara Permanente de Ciência, Tecnologia &
Inovação (AGU, 2020a), a celebração do Acordo de Parceria para PD&I – deve observar os
seguintes requisitos:

Desnecessidade de realização de Chamamento Público
O Acordo de Parceria, origina-se de demanda espontânea proveniente do setor privado
(AGU, 2020a). Diante dessa compreensão, a Lei de Inovação é omissa quando a obrigatori-
edade de realização de certame para a escolha de parceiros (art. 9o, Lei no 10.973/04). Já
o Regulamento é taxativo em dispensar o chamamento público em se tratando de Acordo
de Parceria. Nesse sentido, dispõe o art. 36, do Decreto no 9.283/18 que “a celebração do
acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação dispensará licitação ou
outro processo competitivo de seleção equivalente” (BRASIL, 2004).

A despeito da dispensa legal, a Câmara Permanente de CT&I entende que na hipótese
de a entidade ter interesse em realizar um procedimento prévio para formalizar a sua
intenção em firmar parcerias, é possível a realização de um procedimento público de
Credenciamento ou Chamamento, pelo qual os interessados são convidados a se registrar
para parcerias futuras (AGU, 2020a).

Parecer técnico e autorização da autoridade competente
A celebração e a formalização do Acordo de Parceria dependerão da emissão de parecer
técnico que, em atenção ao princípio da motivação10, deverá conter manifestação expressa
sobre o mérito da proposta (AGU, 2020a).

Para além disso, a Câmara Permanente de CT&I orienta que a entidade gestora ao
celebrar o Acordo observe o disposto no seu regimento interno e, também, solicite emissão
de parecer formal das respectivas áreas técnicas, sobre os seguintes itens:

1. Mérito da proposta, incluindo o interesse (oportunidade e conveniência)
da Instituição Pública para a celebração do instrumento; a consecução
de finalidades de interesse público e a análise da adequação do objeto à
ciência, tecnologia e inovação;

10No seu agir os atos da administração pública devem respeitar ao Princípio da Motivação, o que significa
afirmar que: “os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos” (art. 50, da Lei no 9.784/99.
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2. Viabilidade da execução do acordo, incluindo manifestação quanto a:
a. viabilidade técnica dos meios a serem utilizados na consecução dos
objetivos propostos; capacidade operacional da Instituição Pública; b.
exequibilidade das metas, das etapas e das fases nos prazos propostos,
além dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento
das metas, considerados os riscos inerentes aos projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação;

3. Eventual condicionante econômica, financeira ou relacionada à recursos
humanos para a viabilidade da execução do objeto do acordo de parceria;

4. Eventual necessidade de disponibilização pela Instituição Pública de capi-
tal intelectual, serviços, equipamentos, materiais, propriedade intelectual,
laboratórios, infraestrutura entre outros;

5. Eventual necessidade de participação de recursos humanos integrantes da
Instituição Pública para a realização das atividades conjuntas de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, inclusive para as atividades de apoio e de
suporte;

6. Eventual necessidade de envolvimento de recursos humanos não-integrantes
da Instituição Pública;

7. Eventual necessidade de concessão de bolsa de estímulo à inovação; pre-
visão de transferência de recursos financeiros para a Instituição Pública,
conforme faculta o art. 35, §6o, do Decreto no 9.283, do 2018, no caso
de acordo com Instituição Privada;

8. Compatibilidade do cronograma de desembolso previsto no plano de
trabalho com os prazos previstos para execução do objeto;

9. Descrição das atividades conjuntas a serem executadas com vistas ao
atingimento dos resultados pretendidos; e

10. Adoção do procedimento de monitoramento e avaliação e de prestação
de contas (AGU, 2020a, p. 21).

Uma vez observados os requisitos supra, a autoridade competente para celebrar o
Acordo de Parceria deverá se manifestar sobre a aprovação ou rejeição do parecer técnico.

Transferência de recursos financeiros e da prestação de contas
Conforme estudado acima, o Regulamento, dispõe sobre o Acordo de Parceria com repasse
de recurso privado para o público, ou seja permite a transferência de recursos financeiros
do parceiro privado para o público. Neste caso, se faz necessário que as cláusulas do
instrumento do Acordo de Parceria, disponham expressamente sobre a transferência de
recursos, bem como discipline como se dará a respectiva prestação de contas, conforme
artigo. 35, parágrafo 6o,7o e 8o do Decreto no 9.283/18 (AGU, 2020a).

Recursos humanos e bolsa de estímulo à inovação
A legislação de Inovação autoriza a participação de recursos humanos11 das instituições
envolvidas no acordo de parceria (públicas e privadas) em vista da realização de atividades

11Também podem receber bolsa os alunos de curso técnico, de graduação ou de pós-graduação a possibili-
dade de recebimento de bolsa de estímulo à inovação, desde que envolvidos na execução das atividades de
pesquisa científica e tecnológica, desde que não estejam envolvidos em atividades de apoio e de suporte (art.
9o, § 1o do da Lei no 10.973/04).
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conjuntas de PD&I, ainda que em atividades de apoio e de suporte (AGU, 2020a). Nesta
hipótese, é necessário que o ajuste disponha de cláusula especifica a fim de indicar tanto as
atividades exercidas, como qual das entidades será responsável pela concessão de bolsas
(art. 9o, parágrafo 4o12, da Lei 10.973/04).

Plano de Trabalho
Uma vez assinado o Acordo de Parceria, as partes devem apresentar seu plano de trabalho
específico (AGU, 2020a). Trata-se de documento obrigatório que deve conter, no mínimo,
os elementos elencados abaixo:

Decreto no 9.283/18: Art. 35. O acordo de parceria para pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação é o instrumento jurídico celebrado por ICT com instituições
públicas ou privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa ci-
entífica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço
ou processo, sem transferência de recursos financeiros públicos para o par-
ceiro privado, observado o disposto no art. 9o da Lei no 10.973, de 2004.
§ 1o A celebração do acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e
inovação deverá ser precedida da negociação entre os parceiros do plano
de trabalho, do qual deverá constar obrigatoriamente: I - a descrição das
atividades conjuntas a serem executadas, de maneira a assegurar discriciona-
riedade aos parceiros para exercer as atividades com vistas ao atingimento
dos resultados pretendidos; II - a estipulação das metas a serem atingidas e os
prazos previstos para execução, além dos parâmetros a serem utilizados para
a aferição do cumprimento das metas, considerados os riscos inerentes aos
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação; III - a descrição, nos termos
estabelecidos no § 3o, dos meios a serem empregados pelos parceiros; e IV -
a previsão da concessão de bolsas, quando couber, nos termos estabelecidos
no § 4o. § 2o O plano de trabalho constará como anexo do acordo de
parceria e será parte integrante e indissociável deste, e somente poderá ser
modificado segundo os critérios e a forma definidos em comum acordo entre
os partícipes (BRASIL, 2004, 2018a).

Além disso, desde que o plano de trabalho tenha as cláusulas mínimas acima descritas,
não há óbice para a previsão de outras cláusulas, desde que previamente acordadas entre as
partes.

Propriedade Intelectual
Questões relacionadas à propriedade intelectual e à participação nos resultados da ex-
ploração das criações resultantes da parceria, a fim de assegurar as partes o direito de
explorar, de obter licenças e de transferir a tecnologia, são cláusulas essenciais no Acordo
de Parceria, com respaldo na Lei de Inovação e no art. 3713 do Decreto no 9.283/18.

12Art. 9o, § 4o A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura
vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, para efeitos
do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, como previsto no inciso
I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016).

13Art. 37. As partes deverão definir, no acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, a
titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes
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Além disso, a ICT pública poderá ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos
de propriedade intelectual (com ou sem contraprestação financeira), mas alguns cuidados
deverão ser observados no momento da elaboração do acordo de parceria. Acaso a
contrapartida não seja financeira, deverá ser economicamente mensurável e pode se dar,
quanto ao licenciamento da criação, para a administração pública sem o pagamento de
royalty ou qualquer outra forma de remuneração (AGU, 2020a).

Deve-se ainda deve ficar expresso no Acordo de Parceria, em caso de cessão da
totalidade dos direitos de propriedade intelectual ao parceiro privado, a previsão de
prazo específico para que o parceiro privado comercialize a criação, sendo que a não
comercialização dentro do prazo implicará na perca automática da exclusividade no (art.
37, parágrafo 2o do Decreto no 9.283, de 2018).

Caso da participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria
seja reconhecida como de interesse público, a transferência de tecnologia somente poderá
ser efetuados a título não exclusivo (art.6o, parágrafo 5o, Lei 10.973/04).

Outra novidade introduzida na Lei de Inovação14 e regulamentada pelo Decreto, de
maneira a estimular as parcerias entre entidades públicas e privadas foi o permissivo legal
à participação minoritária de uma autarquia pública federal, classificada como ICT
Pública, no capital social de empresas, como forma de remuneração dos direitos de
propriedade intelectual (AGU, 2020a). Essa hipótese deve ser previamente acordada entre
as partes e constar no Acordo de parceria.

Prazo de Vigência e Prorrogação
A Lei de Inovação não estipula prazos máximos para a vigência do Acordo de Parceria
para PD&I, mas em caso prorrogação deve haver justificativa técnica, refletida no plano de
trabalho (art. 9o-A, Lei no 10.973/04).

Diante disso, a Advocacia Geral da União-AGU emitiu a seguinte diretriz:

Orientação Normativa no 44/2014: Vigência do convênio deverá ser dimensio-
nada segundo o prazo previsto para o alcance das metas traçadas no plano de
trabalho, não se aplicando o inciso II do art. 57 da Lei no 8.666, de 1993.
Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, não é admitida a vigência por
prazo indeterminado, devendo constar no plano de trabalho o respectivo
cronograma de execução. É vedada a inclusão posterior de metas que não
tenham relação com o objeto inicialmente pactuado (AGU, 2014).

Pela Orientação, resta excepcionada a aplicação do art. 57, II, da Lei das Licitações
aos Acordos e Parcerias, mas com a ressalva de que estes ajustes não podem ser celebrados

da parceria, de maneira a assegurar aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência
de tecnologia, observado o disposto no § 4o ao § 7o do art. 6o da Lei no 10.973, de 2004 (BRASIL, 2004).

14Art. 5o, caput: São a União e os demais entes federativos e suas entidades autorizados, nos termos de
regulamento, a participar minoritariamente do capital social de empresas, com o propósito de desenvolver
produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e prioridades definidas nas políticas
de ciência, tecnologia, inovação e de desenvolvimento industrial de cada esfera de governo. (Redação pela
Lei no 13.243, de 2016).(...) § 6o A participação minoritária de que trata o caput dar-se-á por meio de
contribuição financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável, e poderá ser aceita como
forma de remuneração pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para outorga de direito de uso
ou de exploração de criação de titularidade da União e de suas entidades (BRASIL, 2004).
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por prazo indeterminado15.
Por fim, em caso de pedido de prorrogação de prazo, a Câmara Permanente de CT&I

manifestou-se no sentido de que ela só pode ser solicitada dentro do prazo de vigência
e antes de sua expiração. Para esse fim, devem ser observados os seguintes requisitos:
“existência de previsão para prorrogação no Acordo de Parceria; não alteração do objeto do
Acordo firmado; declaração expressa de interesse dos partícipes na prorrogação; justifi-
cativa por escrito; e existência de prévia autorização da autoridade para a celebração do
termo aditivo” (AGU, 2020a, p. 29).

Documentação necessária à instrução do processo
De maneira a assegurar a presença de todos os documentos que necessariamente devem
estar presentes na minuta do Acordo de Parceria, a Câmara Permanente de CT&I desenvol-
veu um Checklist16 a servir de guia para que os autos sejam instruídos com os seguintes
documentos da Entidade Privada:

1. Ato constitutivo da entidade parceira (art. 28, incisos II a V da Lei no

8.666, de 1993);
2. Cópia da ata de eleição do quadro de dirigentes, se for o caso;
3. Relação nominal atualizada dos dirigentes da Entidade Privada, conforme

o ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com endereço, telefone,
endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de
identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de
cada um;

4. Cópia de documento que comprove o local em que a entidade parceira
se encontra estabelecida e em funcionamento, como conta de consumo
de água e de energia elétrica ou contrato de locação; e

5. Declaração de que a entidade parceira não incide em nenhuma proibição
legal ou tenha Conflito de Interesse, nos termos da Lei no 12.813/13
(AGU, 2020a, p. 30).

Dispensa de comprovação de regularidade fiscal
A exigência de comprovação de regularidade fiscal nos ajustes entre a Administração e
os entes privados é medida preventiva que visa resguardar o interesse público, prevista
em lei17 e se restringe aos ajustes em que há transferências de recursos da Administração
Pública.

Os Acordos de Parceria configuram exceções a esses comandos legais, uma vez que
não há transferência de recursos do ente público ao privado. Ademais, as normas que
regulamentam as atividades de inovação, pesquisa científica e tecnológica no âmbito da
Administração Pública Federal são omissas neste tema. Por essa razão, em uma interpreta-
ção finalística dessas normas a Câmara Permanente de CT&I entende ser prescindível a
comprovação de regularidade fiscal (AGU, 2020a).

15Deve-se observar a natureza e complexidade da pesquisa envolvida, sendo assim orienta-se que “as
metas estabelecidas e o tempo para sua execução deverão ser proporcionais e razoáveis, devendo o Parecer
Técnico apresentar as devidas razões, a autoridade/órgão competente aprovar o prazo indicado e o Plano de
Trabalho refletir esta realidade” (AGU, 2020a, p. 28).

16O rol de documentos que compõem o Checklist encontra-se disponível no Apêndice 17.5.1 constante
neste capítulo.

17Neste sentido vide expressa previsão na Lei n. 8.666/93, art. 27 e no Decreto n. 6.170/07, art. 6o -B.



17.2 Modelo de Acordos e Contratos para Atuação Legal com os
Parceiros 71

Registre-se que, no ajuste envolvendo ICT estadual, distrital ou municipal, será neces-
sário comprovar a regularidade previdenciária, nos termos do que dispõe o artigo 56, caput,
da Lei no 8.212/91.

Necessidade de Submissão da Minuta do acordo de parceria à manifestação da
procuradoria federal

Conforme disposição legal18, a celebração de contratos, convênios, acordos, ajustes entre
outros instrumentos do gênero, devem ser precedidas de emissão de parecer acerca de sua
viabilidade jurídica. No caso do parecer jurídico “concluir pela possibilidade de celebração
da parceria com ressalvas, deverá a autoridade competente sanar os aspectos ressalvados
ou, mediante ato formal, justificar a preservação” (AGU, 2020a, p. 32).

17.2.2 Acordo de Cooperação Internacional para Ciência e Tecnologia e Inova-
ção

A cooperação em CT&I19 supõe que as partes cooperantes possuem equivalência de com-
petência técnica e científica e, a partir disso, se vinculam com o objetivo que transcende a
mera transferência de conhecimentos, compreendendo inovação para o desenvolvimento
econômico (RIBEIRO; BAIARDI, 2014). Assim, o objeto deste tipo de acordo está rela-
cionado com atuação conjunta entre Instituições Públicas ou entre essas e Instituições
Privadas, com ou sem fins lucrativos, “na consecução de atividades relacionadas à PD&I,
de interesse público e que tenham consonância com as atividades desempenhadas pela
Instituição Pública acordante” (AGU, 2020a, p. 131).

O referido modelo de contrato para atuação legal com parceiros não encontra previsão
expressa na Lei de Inovação e seu Regulamento, muito embora tal norma apresente
princípios20 e regras que se adequam ao Acordo de Cooperação Internacional. Além disso,
tendo em vista a sua relevância para o desenvolvimento econômico do país, o suporte
para a celebração deste tipo de negócio jurídico pode ser derivado da própria Constituição
Federal, que destinou capítulo específico à Ciência, Tecnologia e Inovação, atribuindo ao
Estado o encargo de fomentar a cooperação entre entidades, públicas e privadas.

Requisitos

Neste item são apresentados os requisitos necessários à celebração do Acordo de Coopera-
ção Internacional. São eles:

18Neste sentido vide art. 11, inciso V, da Lei Complementar no 73/93; art. 10, parágrafo 1o, da Lei no

10.480/02, e do parágrafo único do art. 38 e do art. 116 da Lei no 8.666/93.
19A minuta do Acordo de Cooperação Internacional para Ciência e Tecnologia e Inovação encontra-se

disponível no Apêndice 17.5.7, constante neste capítulo.
20Neste sentido vide Lei n0 10.973/04, art. 10 “Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação

e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao
alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do País
(...) V - promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores público e privado e
entre empresas; VII - promoção da competitividade empresarial nos mercados nacional e internacional.”
Para maior aprofundamento desta temática vide Decreto n0 9.283/18, artigo 18 e Parecer n0 03/2019/CP-
CT&I/PGF/AGU, que tratou sobre a instrução processual do Acordo de Cooperação : https://www.gov.b
r/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/consultoria-juridica/camara-
permanente-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-1/Parecer032019CPCTIPGFAGU.pdf. Acesso
em: out. 2021.

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/consultoria-juridica/camara-permanente-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-1/Parecer032019CPCTIPGFAGU.pdf
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Desnecessidade de realização de licitação ou processo de seleção equivalente

Segundo o documento elaborado pela Câmara Permanente de CT&I, a Lei de Inovação
diferentemente de outros tipos de contratos21, é omissa quanto à necessidade de realização
de procedimento licitatório para a realização de Acordo de Cooperação Internacional para
ciência e tecnologia. Entretanto, a despeito da conclusão sobre a dispensa do procedimento
licitatório nesse tipo de contrato, entende-se cabível a realização pela ICT de “um procedi-
mento público de Credenciamento ou Chamamento, convocando interessados a apresentar
seus dados para registrar sua vontade de firmar possíveis parcerias no futuro” (AGU, 2020a,
p. 145).

Parecer técnico e autorização da autoridade competente

A necessidade de emissão de um parecer técnico decorre do princípio da motivação dos
atos administrativos22. Em assim sendo, na hipótese do CESU assumir a configuração
de Consórcio público, com a natureza jurídica de entidade pública, estará sujeito às
normas que regem o setor público e, por isso, ao dever de observar o referido princípio
da motivação, sem prejuízo de outros requisitos estabelecidos no regramento interno da
Instituição Pública, da qual faça parte.

Para além disso, a Câmara Permanente de CT&I recomenda que as Procuradorias
Federais junto às entidades autárquicas e fundacionais federais orientem as respectivas
autoridades assessoradas no sentido de solicitar que as respectivas áreas técnicas emitam
manifestação formal acerca do seguinte: mérito da proposta; viabilidade da execução do
acordo; condicionante econômica; de disponibilização pela Instituição Pública de capital
intelectual, serviços, entre outros; necessidade de participação de recursos humanos da
instituição e fora dela; necessidade de concessão de bolsa de estímulo à inovação; previsão
de transferência de recursos financeiros para a Instituição Pública; compatibilidade do
cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho com os prazos previstos para
execução do objeto; descrição das atividades conjuntas a serem executadas (AGU, 2020a, p.
145-146).

Transferência de recursos financeiros e prestação de contas

Uma das maiores alterações sofridas pela Lei de Inovação e espelhada em seu Regula-
mento23: É a possibilidade de o parceiro privado transferir recursos financeiros ao parceiro
público, nos casos de Acordos de Parceria, promovendo assim a pesquisa e a inovação.

Esse permissivo dá margem para interpretação análoga no caso dos acordos de co-
operação internacional para ciência e tecnologia e inovação; assim, desde que previsto
expressamente nesse Acordo, é possível a cláusula de transferência de recursos de entidade
estrangeira para a Instituição Pública, não se pode olvidar, entretanto que a forma de
prestação de contas deve ser também disciplinada (AGU, 2020a).

21Por exemplo, para os contratos de transferência de tecnologia ou de licenciamento para outorga de
direito de uso ou de exploração de criação de ICT pública com exclusividade, a Lei de Inovação em seu art.
6o, §1o e §2o exige a realização de oferta pública.

22Lei no 9.784/ 99, art. 50: ”os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos”.

23Neste sentido vide artigo 35 do Decreto no 9.283/18, que dispõe sobre o “Acordo de parceria para
pesquisa, desenvolvimento e inovação” (BRASIL, 2004).
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Plano de trabalho
Ante a ausência de regulação específica para a cooperação em CT&I, é possível a aplicação
de legislação correlata, desde que compatível com o escopo e natureza jurídica dos acordos
a serem firmados. Sendo assim, a Câmara Permanente de CT&I sugere que o plano de
trabalho siga o disposto da Lei de Licitações, que dispõe o seguinte:

Lei 8.666/93 Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos
convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por
órgãos e entidades da Administração. §1o A celebração de convênio, acordo
ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende de
prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização
interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - identificação do objeto a ser executado; II - metas a serem atingidas; III
- etapas ou fases de execução; IV- plano de aplicação dos recursos financei-
ros; V- cronograma de desembolso; previsão de início e fim da execução do
objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas; se o ajuste
compreender obra ou serviço de engenharia (...) (BRASIL, 1993).

O plano de trabalho é um documento técnico a acompanhar o Acordo de Cooperação
para PD&I, sendo o rol acima um sugestivo de elementos mínimos a serem observados
pelo plano, sem olvidar das especificidades do objeto da Cooperação.

Prazo de vigência e prorrogação
A despeito da Lei de Inovação ser omissa quanto à matéria dos Acordos de Cooperação
Internacional, tendo em vista que a natureza dessas avenças envolve a PD&I, entende a
Câmara Permanente de CT&I pela adoção da Orientação Normativa da AGU no44/201424,
segundo a qual, uma vez justificado em parecer técnico e constante no plano de trabalho
o “prazo de vigência do Acordo de Cooperação Internacional para CT&I deverá ser
compatível com a natureza e a complexidade do objeto, bem como com relação às metas
estabelecidas e o tempo necessário para sua execução” (AGU, 2020a, p. 150).

Ademais, a prorrogação é permitida desde que observados os seguintes requisitos: “não
alteração do objeto e do escopo do Acordo firmado; declaração expressa de interesse dos
partícipes na prorrogação; justificativa por escrito; e existência de prévia autorização da
autoridade competente para a celebração do termo aditivo” (AGU, 2020a, p. 150).

Propriedade intelectual
As questões referentes à titularidade da propriedade intelectual25 e à participação nos
resultados da exploração das criações resultantes da parceria, são cláusulas que devem

24Orientação Normativa AGU no 44/2014: “1. Vigência do convênio deverá ser dimensionada segundo o
prazo previsto para o alcance das metas traçadas no plano de trabalho, não se aplicando o inciso II do Art. 57
da Lei no 8.666, de 1993. 2. Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, não é admitida a vigência por prazo
indeterminado, devendo constar no plano de trabalho o respectivo cronograma de execução. 3. É vedada a
inclusão posterior de metas que não tenham relação com o objeto inicialmente pactuado”. Disponível em: h
ttps://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:advocacia.geral.uniao:orientacao.normativa
:2014-02-26;44. Acesso em: nov. 2020 (AGU, 2014).

25Neste sentido, a Lei de Inovação e seu Regulamento servem como parâmetro a exigência legal direcio-
nada aos acordos de parcerias, disposta no art. 9o, § 2o e § 3o da Lei no 10.973/04, reproduzida no art. 37 do
Decreto no 9.283/18.

https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:advocacia.geral.uniao:orientacao.normativa:2014-02-26;44
h
https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:advocacia.geral.uniao:orientacao.normativa:2014-02-26;44
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constar no instrumento do acordo de cooperação, como forma de resguardar as partes do
contrato o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia (AGU,
2020a).

Outra questão recorrente nesta seara é a possibilidade legal de a ICT pública ceder ao
parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual, neste caso alguns
requisitos devem ser observados, tais como previsão sobre: “como ocorrerá a compensa-
ção pela totalidade da cessão (a qual não sendo financeira, deverá ser economicamente
mensurável) e que eventual licenciamento da criação à Administração Pública ocorrerá
sem o pagamento de royalty ou qualquer outra forma de remuneração” (AGU, 2020a, p.
151).

Ademais, caso os parceiros decidam pela cessão da totalidade dos direitos de proprie-
dade intelectual ao parceiro privado, o acordo de cooperação deverá prever que o parceiro
detentor do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente
esse direito caso não comercialize a criação no prazo e nas condições definidos no acordo
(AGU, 2020a). Esta cláusula é de extrema relevância e deve ser fiscalizada pelo gestor do
CESU26, uma vez que se o parceiro que ficou com a exclusividade da exploração não a
fizer, isso garante a outra parte a comercialização da criação.

Por fim, interessa a esse tópico a inovação trazida à Lei de Inovação (artigo 5o, parágrafo
6o), que possibilita a participação minoritária de uma autarquia pública federal, classificada
como ICT Pública, no capital social de empresas por meio de contribuição (não) financeira,
desde que economicamente mensurável, e poderá ser aceita como forma de remuneração
dos direitos de propriedade intelectual.

Escolha por um meio de solução de controvérsias
É possível que do Acordo de Cooperação Internacional decorram controvérsias que irão
demandar análise do caso concreto, compatibilidade com o objeto e proporcionalidade
com a escolha da medida.

Para estes casos, a cláusula sobre solução de controvérsias se mostra oportuna. Vários
são os mecanismos disponíveis para a solução de controvérsia, dentre os quais a Câmara
Permanente de CT&I destaca mediação, a arbitragem (nacional ou internacional27), além
do recurso ao Poder Judiciário (AGU, 2020a).

Documentação necessária à instrução do processo
A Câmara Permanente de CT&I elaborou uma lista de checagem28 para orientar a confe-
rência dos documentos que devem instruir o Acordo de Cooperação Internacional. Nesse
sentido, tendo em vista a legislação e princípios que regem a administração pública
sugerem, que o processo seja instruído, minimamente, com os seguintes documentos da en-
tidade estrangeira: “documentos de constituição e funcionamento da entidade estrangeira;

26Insta registrar que uma vez sediado na Universidade de Brasília-UNB, o CESU estará sujeito à Política
de Propriedade Intelectual e Política de Inovação da UNB.

27Neste sentido, vide posição da AGU no processo sobre Acordo de Cooperação a ser celebrado
entre Universidade Federal de Alagoas e a Universidade Federal do Rio de janeiro com o fim de re-
alizar cooperação, intercâmbios de pessoal acadêmico e pesquisas, além de publicações e materiais
científicos, entre citadas instituições. “Parecer referencial no 09/2012/DEPCONSU/PGF/AGU”. Dis-
ponível em: https://ufal.br/transparencia/convenios/acordos-de-cooperacao-tecnica/
parecer_referencial_09_2018_pf_agu_ufal.pdf. Acesso em: nov. 2020.

28O rol de documentos que compõem o Checklist encontra-se disponível no Apêndice 17.5.6, constante
neste capítulo.

https://ufal.br/transparencia/convenios/acordos-de-cooperacao-tecnica/parecer_referencial_09_2018_pf_agu_ufal.pdf
https://ufal.br/transparencia/convenios/acordos-de-cooperacao-tecnica/parecer_referencial_09_2018_pf_agu_ufal.pdf
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comprovante de competência do representante legal da entidade estrangeira para celebrar
instrumentos jurídicos e assumir obrigações; minuta de termo de acordo, devidamente
traduzida” (AGU, 2020a, p. 156).

Manifestação da Procuradoria Federal acerca da minuta do acordo de coopera-
ção
De acordo com a disposição legal29, a celebração de contratos, convênios, acordos, ajustes
e outros instrumentos congêneres, no caso em tela o Acordo de Cooperação Internacional,
devem ser submetidos à previa avaliação dos órgãos jurídicos que atuam junto às entidades
e/ou órgãos envolvidos, para manifestação acerca da sua viabilidade jurídica (AGU, 2020a).

Neste sentido, uma vez celebrado o Acordo de Cooperação Internacional pelo CESU,
a sua entidade gestora deverá submeter o referido instrumento à manifestação dos órgãos
jurídicos a que estiver vinculado.

17.3 Contratação de Equipe Técnica dos CESUs
Esta seção apresenta uma “Sistemática de contratação de equipe técnica apta a operação,
desenvolvimento e a execução de atividades do Centro de Eficiência em Sustentabilidade
Urbana - CESU”, apresentando instrumentos jurídicos que podem servir de guia à entidade
gestora dos CESUs na contratação de equipe técnica; todos ligados a forma de atuação
do CESU, quer seja nos aspectos relacionados à estrutura de pessoal de um Consórcio
público, quer seja nas atividades de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação-PD&I30. Sendo
assim, é apresentado o embasamento legal para cada um dos instrumentos jurídicos a ser
utilizado pela entidade gestora; passa-se à abordagem dos instrumentos sob análise.

17.3.1 Estrutura de Pessoal de um Consórcio público
Um dos fatores que interfere na qualidade dos serviços prestados pelo CESU é a estrutura
de pessoal, pensando nisso se faz importante seguir critérios para o recrutamento e seleção
de pessoal, pautados na qualificação e avaliação da equipe que irá compor o quadro
organizacional.

Sendo assim, importa recordar que ao assumir a configuração de Consórcio público31,
o CESU poderá adotar a personalidade jurídica de direito privado ou público, sendo que em
ambos os casos, os agentes públicos que prestarem serviços ao CESU serão considerados
empregados públicos, regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas-CLT, conforme a
lei que regulamenta dos Consórcios públicos:

Lei no 11.107/05 Artigo 6o, § 2o: O consórcio público, com personalidade
jurídica de direito público ou privado, observará as normas de direito público
no que concerne à realização de licitação, à celebração de contratos, à prestação
de contas e à admissão de pessoal, que será regido pela Consolidação das

29Neste sentido vide, Lei Complementar no 73/93 (art. 11, inciso V), Lei no 10.480/02 (art. 10, §1o) e Lei
no 8.666/93 (art. 38, parágrafo único e art. 116).

30PD&I “é uma atividade realizada sob confidencialidade, um serviço que consiste em um processo
especializado que pode abranger a pesquisa básica e a pesquisa aplicada mais o desenvolvimento experimental,
tendo por resultado a resolução de uma incerteza científica ou tecnológica” (PIMENTEL, 2010).

31Para maior aprofundamento vide Capítulo 16 intitulado “Modelagem Jurídica do CESU”.
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Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943 (BRASIL, 2005).

Importante registrar ainda que a modalidade de Consórcio público admite duas espécies
de quadro de pessoal: o pessoal cedido ao consórcio; e o pessoal do quadro próprio do
consórcio. Neste sentido, as atividades do consórcio poderão, ser executadas por servidores
públicos dos entes consorciados com vínculo efetivo; cedidos temporariamente; por pessoal
contratado por tempo determinado ou por empregados pertencentes ao quadro do consórcio.
Assim, seguindo a legislação supra citada, em todos estes casos, o quadro de pessoal do
consórcio deverá será regido pela legislação trabalhista – CLT (FUNASA, 2017).

Contratação de Pessoal
Seguindo o Regulamento da Lei dos Consórcios Públicos, a criação de empregos públicos e,
portanto, a contratação de pessoal, depende de: previsão do contrato de consórcio público
que lhe fixe a forma e os requisitos de provimento e a sua respectiva remuneração,
inclusive quanto aos adicionais, gratificações, e quaisquer outras parcelas remuneratórias
ou de caráter indenizatório (artigo 22, Decreto no 6.017/200732).

A partir disso, pelas regras do Consórcio público, na contratação de pessoal do CESU
a entidade gestora deverá observar o seguinte (HENRICHS; MOYANO, 2016):

1. Os servidores serão empregados públicos: entende-se por emprego público o exercí-
cio da função pública por meio de um contrato de trabalho regido pela Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), ao contrário do serviço estatutário, que é regido pelo
Estatuto dos Funcionários Públicos;

2. O regime de trabalho dos empregados que serão contratados para o consórcio será
o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com ingresso mediante seleção e
aprovação em concurso público. Isso, significa dizer que o regime de pessoal do
consórcio se assemelha, por exemplo, ao regime de pessoal do Banco do Brasil ou
da Caixa Econômica Federal, em que há admissão por concurso, porém sem por isso
se adquirir estabilidade no emprego;

3. A seleção de pessoal pode ser realizada por meio da análise preliminar de currículo,
resultando em classificação de candidatos que farão uma prova escrita e, posteri-
ormente, uma entrevista. Para tanto, é necessária a divulgação de um edital de
convocação onde constarão as regras do procedimento;

4. Os empregados encarregados da gestão do consórcio não responderão pessoalmente
pelas obrigações contraídas pelo consórcio, salvo pelos atos cometidos em desacordo
com a lei ou com as disposições dos Estatutos;

5. A contratação para os cargos de coordenadores será livre para admissão e exoneração,
observadas as regras do regime CLT;

6. Os cargos de direção e de assessoria deverão ser preenchidos por profissionais de
nível superior, por critérios técnicos de competência e experiência comprovada;

7. Os empregados do consórcio não poderão ser cedidos, inclusive para os Entes consor-
ciados. A cessão inversa desobedece ao princípio do concurso público, ocasionando
em punição ao responsável competente pelo ato;

8. É possível a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à neces-
sidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da

32O Decreto no 6.017/2007, Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas
gerais de contratação de consórcios públicos.
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Constituição Federal;
9. Poderão ser objeto de contratação temporária as funções correlatas aos empregos

públicos vagos ou cujos empregados estejam em licença ou afastados temporari-
amente de suas atribuições ou para suprir, excepcionalmente, demanda de caráter
emergencial;

10. Os contratos temporários poderão vigorar pelo prazo estabelecido no art. 445 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); os aumentos ou reajustes dos agentes
do consórcio devem estar previstos na legislação orçamentária de cada unidade da
Federação consorciada e se inserirem no contrato anual de rateio; e

11. Para maior segurança jurídica é recomendado que se instituam regras no Estatuto do
consórcio que venham a disciplinar as relações de trabalho e normas sobre a forma
de contratação dos seus agentes.

Cessão de Pessoal

Segundo norma constitucional a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre
os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade
dos serviços transferidos (artigo 241, CF/88).

A partir dessas diretivas, a legislação que regulamenta os Consórcios públicos dispõe
que “os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, poderão ceder-lhe
servidores, na forma e condições da legislação de cada um” (art. 4o, parágrafo 4o, Lei no

11.107/05 e artigo 23 do Decreto no 6.017/07).
Assim, na modalidade de Consórcio público, as atividades desenvolvidas no âmbito

do CESU poderão ser executadas por servidores públicos dos entes consorciados, cedidos
temporariamente, observado o seguinte (HENRICHS; MOYANO, 2016):

1. O servidor cedido pode ser remunerado diretamente pelo consórcio ou pelo cedente,
(art. 13, parágrafo 2o, inciso IV, da Lei 11.107/2005);

2. O Ente consorciado poderá abater o valor total pago ao servidor cedido, pelas
parcelas do rateio definidas em contrato, entre outras despesas em caso de saldo
positivo para o Ente associado (art. 23, parágrafo 3o do Decreto 6.017/2007);

3. O servidor cedido permanecerá no seu regime originário (art. 23, parágrafo 1o do
Decreto 6.017/2007);

4. Essa prática junto aos servidores cedidos não configura vínculo (art. 23, parágrafo
2o, do Decreto 6.017/2007);

5. A soma dos pagamentos de adicionais ou gratificações não deve passar o teto máximo
constitucional, (art. 37, inciso XI, Constituição Federal);

6. O servidor cedido ficará sujeito às ordens do diretor executivo ou pelo seu coor-
denador, porém, o processo disciplinar por faltas cometidas no exercício de suas
atividades no consórcio deve ser procedido pelo Ente cedente;

7. Devem constar no Protocolo de Intenções ou no Contrato de Programa as obrigações
das partes, definindo normas funcionais e disciplinares do servidor cedido (art. 13
da Lei 11.107/2005); e

8. O Poder Executivo deve oficializar a cessão por meio de “Termo de Cessão”, justifi-
cando os motivos, declarando que o referido ato não ocasionará prejuízo aos serviços
realizado pelo servidor cedido.
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Contratação Temporária
A legislação que rege os Consórcios públicos admite contratação de pessoal por tempo
determinado, nas condições e prazos previstos no Estatuto e no Protocolo de Intenções e,
desde que sejam para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 4o, inciso IX, da Lei 11.107/05).

Observe-se que essa hipótese de contratação se trata de “exceção à regra geral do
concurso público, por ser temporária e para atender à situação de excepcional interesse
público. Sendo assim, a contratação deve ser precedida de processo seletivo, na forma dos
respectivos editais” (ÁVILA, 2014).

Assim, seguindo o exemplo de entidades que adotaram a forma de Consórcio público,
uma vez constatada a necessidade de contratação temporária, a entidade gestora do CESU
deverá observar as seguintes premissas: os casos excepcionais devem estar previstos no
Estatuto e no Protocolo de Intenções; o prazo de contratação deverá ser predeterminado,
na forma do estabelecida no Estatuto e no Protocolo de Intenções; a necessidade deve ser
temporária, na forma do estabelecido no Estatuto e no Protocolo de Intenções; o interesse
público deve ser excepcional; a necessidade de contratação deve ser indispensável, sendo
vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes (CIMVI, 2020).

A título de ilustração, a legislação de contratação por tempo determinado (Lei no

8.745/93, artigo 2o), apresenta um rol ilustrativo das hipóteses de que configuram a ne-
cessidade temporária de excepcional interesse público, são elas: assistência a situações
de calamidade pública; assistência a emergências em saúde pública; realização de recen-
seamentos e outras pesquisas de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; admissão de professor substituto e professor
visitante; admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro e demais atividades
previstas na Lei.

Por último, vale lembrar que uma vez comprovada a necessidade de contratação de
pessoal por prazo determinado, os agentes contratados temporariamente exercerão as
funções do emprego público respectivo conforme previsto no contrato administrativo
individual de trabalho temporário. Para tanto, deve-se observar além legislação vigente, o
Estatuto e o Protocolo de Intenções firmado pela entidade gestora do CESU.

Terceirização de Serviços
A terceirização de serviços é admitida em consórcios públicos desde que seja destinada ao
preenchimento de atividades-meio (HENRICHS; MOYANO, 2016).

De se registrar que a terceirização dos serviços junto às Associações Microrregionais de
Municípios para a formação dos consórcios, vem sido colocada em prática e demonstrado
bons resultados políticos, operacionais e econômicos. Assim, além fornecer segurança
jurídica dos entes associados, viabiliza “a captação de recursos dos governos federal e
estadual, os quais vêm publicando editais direcionados aos consórcios regidos pelo regime
jurídico público” (HENRICHS; MOYANO, 2016).

17.3.2 Sistemática de Contratação de Equipe Técnica: Atividades de PD&I
Neste item serão apresentados dois instrumentos jurídicos que podem servir de suporte à
entidade gestora do CESU nas atividades de PD&I, trata-se das hipóteses de “Aquisição
ou contratação de produto ou serviço para pesquisa e desenvolvimento” e do “Termo de
Outorga”, tais modalidades visam garantir segurança jurídica à realização de atividades
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conjuntas de pesquisa científica e tecnológica.

Aquisição ou Contratação de Produto ou Serviço para Pesquisa e Desenvolvi-
mento
Neste item são abordados aspectos relacionados a contratos que tenham por objeto a
aquisição ou a contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento33.

De se registrar que no intuito de estimular à participação da instituição científica,
tecnológica e de inovação no processo de inovação, a Lei de inovação34 e seu Regulamento
ampliaram as hipóteses de contratação direta35 com dispensa36 de licitação para aquisição
ou contratação de produtos para pesquisa e desenvolvimento. Em face disso, a Lei de
Licitações (Lei no 8.666/93) passou a operar com as seguintes alterações:

(I) Introdução de um novo conceito para produtos para pesquisa e desenvol-
vimento, consistente em “bens, insumos, serviços e obras necessários para
atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia
ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa aprovado pela
instituição contratante”, nos termos do art. 6o, inciso XX. (II) Alteração da
redação do inciso XXI do art. 24, que antes previa a possibilidade de dispensa
de licitação para “a aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à
pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, pela
Finep, pelo CNPq ou por outras instituições de fomento a pesquisa creden-
ciadas pelo CNPq para esse fim específico” (antiga redação dada pela Lei
no 12.349, de 2010), sendo agora permitida a dispensa “para a aquisição ou
contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso de
obras e serviços de engenharia, a 20% (vinte por cento) do valor de que trata a
alínea “b” do inciso I do caput do art. 23”. (III) Alteração do §3o do art. 26 a
fim de estabelecer que os procedimentos especiais para a dispensa de licitação
com fundamento no inciso XXI do art. 24 para a aquisição de produtos para
pesquisa e desenvolvimento, quando consistentes em obras e serviços de enge-
nharia, seriam objeto de regulamentação específica, atualmente consistente no
Decreto no 9.283/18, arts. 61 a 70. (IV) A previsão de não aplicação da veda-
ção de participação direta ou indireta na dispensa de licitação para aquisição
ou contratação de produtos para pesquisa e desenvolvimento (inciso XXI do
art. 24 da Lei no 8.666/93) do autor do projeto, básico ou executivo, pessoa
física ou jurídica (inciso I do art. 9o e art. 24, §4o, da Lei no 8.666/93). (V) A
dispensa da documentação de habilitação jurídica (art. 28), de regularidade
fiscal e trabalhista (art. 29), de qualificação técnica (art. 30) e de qualificação

33A minuta do contrato de produto para pesquisa e desenvolvimento encontra-se disponível no Apên-
dice 17.5.9, constante neste capítulo.

34Alterações introduzidas pela Lei no 13.243/16, artigo 4o.
35O Modelo de Declaração para Contratação direta encontra-se disponível no Apêndice 17.5.10, constante

neste capítulo.
36Cumpre a entidade gestora do CESU observar a natureza jurídica que ele assumiu, no caso de ser um

Consórcio público, de natureza pública estará sujeito as diretrizes da Lei de Licitação (em observância
aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, artigo
37, CF/88). Já no caso de o Consórcio assumir natureza privada, não há razão de se invocar as regras do
regime licitatório, mas sim àquelas destinadas ao controle da regularidade da utilização dos recursos por elas
recebidos.
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econômico-financeira (art. 31), nos termos de regulamento, no todo ou em
parte, para a contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, desde
que para pronta entrega ou até o valor previsto na alínea “a” do inciso II do
caput do art. 23, nos termos do art. 32, §7o, o que restou materializado no art.
67 do Decreto no 9.283/18 (AGU, 2020a).

Do exposto, insta registrar que doravante a dispensa de licitação é possível não apenas
quando os recursos sejam provenientes da CAPES, FINEP ou CNPQ, não há mais limitação
quanto a fonte de recursos; importa que a sua finalidade seja a aquisição de produto para
pesquisa e desenvolvimento, vinculada a um projeto de pesquisa científica e tecnológica,
aprovado pela Instituição contratante (integrante da Administração Pública) que desenvolva
atividades de pesquisa e desenvolvimento (AGU, 2020a).

Requisitos
Neste item são apresentados os requisitos gerais (Lei de Licitações -Lei no 8.666/93) e
específicos (Regulamento da Lei de Inovação- Decreto no 9.283/18) necessários à aquisição
ou contratação de produtos ou serviços, são eles:

Requisitos gerais para a contratação direta previstos na Lei de Licitações (Lei no

8.666/93)
Aquisição ou contratação de produtos ou serviços
Buscando a seleção da proposta mais vantajosa para a contratação desejada pela Adminis-
tração Pública e necessária ao atendimento do interesse coletivo, a aquisição ou contratação
de produtos ou serviços por essas entidades, em regra, devem ser precedidas de licitação
pública atendendo assim aos princípios da administração37, bem como ao da isonomia38 à
livre concorrência39. Todavia, há situações excepcionais em que a própria Lei de Licitações
(Lei no 8.666/93) admite a contratação direta, são as hipóteses em que a licitação pode ser
dispensada (artigo 17), dispensável (artigo 24) ou inexigível (artigo 25).

A lei de inovação, define produtos para pesquisa e desenvolvimento como “bens,
insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica,
desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de
pesquisa aprovado pela instituição contratante” (art. 6o, inciso XX do Lei no 13.243/16).

Disso depreende-se que a contratação de produtos para pesquisa e desenvolvimento
deve atender aos seguintes requisitos:

• Estar vinculada a um projeto de pesquisa;

37CF/88, artigo 37: “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência”.

38CF/88, art. 5o: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade”.

39CF/88, art. 170, IV: “a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados
os seguintes princípios: IV - livre concorrência; e art. 173, § 4.º “Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária
aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei, § 4o - lei
reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e
ao aumento arbitrário dos lucros”.



17.3 Contratação de Equipe Técnica dos CESUs 81

• O objeto a ser contratado (bem, insumo, serviço comum, obra ou serviço
de engenharia) deve estar discriminado no plano de trabalho do projeto
como meio para se alcançar os objetivos almejados da pesquisa;

• A contratação do produto para pesquisa e desenvolvimento deve possuir
relação com a pesquisa e ser um meio necessário para o alcance dos
objetivos definidos pelos pesquisadores; e

• O projeto de pesquisa deve ser aprovado pela instituição contratante, tal
aprovação deve ser comprovada na instrução processual (AGU, 2020a).

Além disso, a contratação de produtos para pesquisa e desenvolvimento pode ser
realizada diretamente, ou seja, se insere na hipótese em que licitação é dispensável, nos
seguintes casos:

Lei 8.666/93 Art. 24. É dispensável a licitação: (...) XXI - para a aquisição
ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso
de obras e serviços de engenharia, a 20% (vinte por cento) do valor de que
trata a alínea “b” do inciso I do caput do art. 23; e Art. 23. As modalidades
de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão deter-
minadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da
contratação: I - para obras e serviços de engenharia: b) na modalidade tomada
de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)”, valor
este atualizado para R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais).
Redação dada pelo Decreto no 9.412, de 201840) (BRASIL, 1993).

Os requisitos para o processo de contratação direta podem ser extraídos da própria
lei de licitações, são eles: “a caracterização da situação emergencial ou calamitosa que
justifique a dispensa, quando for o caso; a razão da escolha do fornecedor ou executante; a
justificativa de preço; o documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os
bens serão alocados” (artigo 26, Lei no 8.666/93).

Assim, uma vez atendidos os requisitos acima, caso um CESU assuma a configuração
de Consorcio público de natureza pública, poderá contratar diretamente obras e serviços
de engenharia para pesquisa e desenvolvimento, sendo que “o valor para a dispensa de
licitação nessa hipótese estaria adstrito a R$660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais)”
(AGU, 2020a, p. 86).

Requisitos previstos no Regulamento (Decreto no 9.283/18)
Contratação direta para aquisições de bens e serviços comuns No âmbito da ad-

ministração pública qualquer contratação estará sujeita aos princípios constitucionais da
administração pública e a Lei de Licitações, que alude inclusive sobre os casos de con-
tratação direta. Sendo assim, os requisitos apresentados no item anterior são válidos e
aplicáveis para as aquisições de bens e serviços comuns.

Para além disso, o Regulamento (Decreto no 9.283/18), alterou a Lei de Licitações
que passou a vigorar com a seguinte redação, “produtos para pesquisa e desenvolvimento
- bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e

40Consoante a redação dada pelo Decreto no 9.283/18, o valor para a dispensa de licitação de obras e
serviços de engenharia é na modalidade tomada de preços de até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos
mil reais).
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tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em
projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante” (artigo 6o, inciso XX, Lei
8.666/93, grifei). Significa afirmar que no tocante a “instrução processual, deve o gestor
comprovar que a aquisição pretendida é necessária para viabilizar o projeto de pesquisa e
desenvolvimento” (AGU, 2020a, p. 88).

Sugere a Câmara Permanente de CT&I (AGU, 2020a) que a comprovação da necessi-
dade de aquisição de bens e serviços comuns pretendida para o projeto deve ser comprovada
pelo preenchimento dos seguintes requisitos:

Decreto no 9.283/18 Art. 62. Os processos de contratação por dispensa de
licitação para produtos de pesquisa e desenvolvimento serão instruídos, no
mínimo, com as seguintes informações sobre os projetos de pesquisa: I -
indicação do programa e da linha de pesquisa a que estão vinculados; II -
descrição do objeto de pesquisa; III - relação dos produtos para pesquisa
e desenvolvimento a serem adquiridos ou contratados; e IV - relação dos
pesquisadores envolvidos e suas atribuições no projeto (BRASIL, 2004).

Além disso, a instrução processual deve ser acompanhada da pesquisa de preços, sendo
que na omissão do Decreto no 9.283/18, serve de parâmetro a Instrução Normativa SL-
TI/MP no 5/201441, com as atualizações da Instrução Normativa SEGES/MP no 03/201742

(AGU, 2020a).
Já no caso de aquisição de bens e serviços comuns para pronta entrega, vale a regra

segundo a qual “considera-se para pronta entrega a aquisição de produtos com prazo de
entrega de até trinta dias, contado da data de assinatura do contrato ou, quando facultativo,
da emissão de instrumento hábil para substituí-lo” (artigo 67, parágrafo 4o, Decreto no

9.283/18).
Assim, no caso de serviços para pronta entrega, a documentação que deve acompanhar

o processo é prevista na Lei de Licitações (Lei no 8.666/93, artigos 28, 29, 30 e 31) trata-se
respectivamente da comprovação de regularidade perante a Seguridade Social, estando
dispensado o rol de documentos referentes a habilitação jurídica; regularidade fiscal e
trabalhista; qualificação técnica e qualificação econômico-financeira (AGU, 2020a).

Além disso, a dispensa da documentação para a aquisição de produtos para pronta
entrega será definida ao contratante, em razão das características do objeto da contratação,
observadas as seguintes disposições:

Decreto no 9.283/18 Artigo 67, parágrafo 1o I - na hipótese de fornecedores
estrangeiros que não funcionem no País, a prova de regularidade fiscal,
ou outro documento equivalente, do domicílio ou da sede do fornecedor é
inexigível; II - na hipótese de fornecedores estrangeiros que não funcionem
no País, a prova de regularidade fiscal para com a Fazenda distrital, estadual
e municipal do domicílio ou da sede do fornecedor poderá ser dispensada;

41Para acesso ao inteiro teor vide: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/storage/
c2c8e5561058abadb44e881afa02f65a.pdf. Acesso em: nov. 2020.

42Para acesso ao inteiro teor vide: https://www.in.gov.br/
materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20175705/
do1-2017-04-24-instrucao-normativa-n-3-de-20-de-abril-de-2017-20175670. Acesso em:
nov. 2020.

https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/storage/c2c8e5561058abadb44e881afa02f65a.pdf
https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/storage/c2c8e5561058abadb44e881afa02f65a.pdf
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20175705/do1-2017-04-24-instrucao-normativa-n-3-de-20-de-abril-de-2017-20175670
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20175705/do1-2017-04-24-instrucao-normativa-n-3-de-20-de-abril-de-2017-20175670
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20175705/do1-2017-04-24-instrucao-normativa-n-3-de-20-de-abril-de-2017-20175670
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III - a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor estrangeiro perante
as autoridades de seu País é inexigível; e IV- na hipótese de fornecedores
estrangeiros que não funcionem no País, o contratante poderá dispensar a
autenticação de documentos pelos consulados e a tradução juramentada, desde
que seja fornecida tradução para o vernáculo (BRASIL, 2004).

O disposto acima visa garantir tratamento isonômico entre empresas estrangeiras
e brasileiras, em alusão ao princípio constitucional da isonomia e da própria Lei de
Licitações43, da qual é possível extrair inclusive as hipóteses de tratamento excepcional44

a ser conferido às “licitações internacionais”:
Pelo exposto, as hipóteses de dispensa de licitação para licitações internacionais,

envolvendo empresas estrangeiras, devem ser guiadas pelas seguintes regras:

Atenderão, tanto quanto possível, às exigências dos documentos de habi-
litação mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos
consulados e traduzidos por tradutor juramentado. Deverão ter representação
legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder ad-
ministrativa ou judicialmente. Deverão apresentar documento comprovando
os poderes do representante legal no Brasil, especialmente contendo poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente
pela empresa estrangeira. É recomendável apresentar nos autos cópia do ato
constitutivo da empresa na forma legal de seu País de origem, sendo que,
havendo impossibilidade de apresentação desse documento, admite-se a
sua substituição por declaração emitida por órgãos situados no País de origem

43Lei no 8.666/93, artigo 3o, §1o, inciso II: “Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância
do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que
lhes são correlatos (Redação dada pela Lei no 12.349, de 2010). § 1o É vedado aos agentes públicos: II -
estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer
outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de
pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no
parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991” (BRASIL, 1993).

44As hipóteses de tratamento excepcional para os casos de licitação internacional são previstas na Lei de
Licitações e Decreto no 9.283/18, senão vejamos. Lei no 8.666/93, art.32. “Os documentos necessários à
habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. (...) § 4o

As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto possível, atenderão, nas licitações
internacionais, às exigências dos parágrafos anteriores mediante documentos equivalentes, autenticados
pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no
Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente”. Já o
Decreto no 9.283/18 apresentou duas outras exceções quanto às contratações de fornecedores estrangeiros
que não funcionem no País: a) exceção à regra do §4o do art. 32 da Lei no 8.666/93, permitindo que sejam
dispensados de possuir representação legal no País. Nessa hipótese, o contratante deverá tomar todas as
medidas acautelatórias cabíveis para evitar eventuais inadimplementos contratuais ou defeitos do produto,
incluídas a garantia contratual, a previsão de devolução total ou parcial do valor, a emissão de título de
crédito pelo contratado ou outras cautelas usualmente adotadas pelo setor privado - § 2o do art. 67; e b)
exceção quanto à comprovação de regularidade perante a Seguridade Social (art. 195, § 3o, da CF/88 e art.
29, inciso IV, da Lei no 8.666/93). Quanto aos demais contratados (empresas brasileiras e estrangeiras que
funcionem no País), a exigência permanece inalterada - § 5o do art. 67.
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da proponente ou por Consulado ou Embaixada situados no Brasil que atestem
a regularidade de sua constituição jurídica (AGU, 2020a, p. 93-94).

Ainda com relação a temática das contratações de serviços comuns que se enquadrem
como produto para pesquisa e desenvolvimento (artigo 6o, inciso XX, Lei no 8.666/93),
esclarece a Câmara Permanente de CT&I que são plenamente aplicáveis às dispensas de
licitação previstas na Instrução Normativa SEGES/MP no 5/201745, desde que restrita às
etapas do Planejamento da Contratação (Estudos Preliminares, Gerenciamento de Riscos e
Projeto Básico) e mediante justificativa do solicitante dos serviços (AGU, 2020a, p. 97).

Por fim, cabe registrar que o processo de contratação de soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo
Federal, estão sujeitos às regras dispostas na Instrução Normativa no 1/201946 (AGU,
2020a). Neste sentido, uma vez que o CESU assuma a configuração de Consórcio Público,
com natureza pública, deverá observar a referida Instrução Normativa, desde a fase de
planejamento de contratação, inclusive nos casos de dispensa de licitação.

Contratação de obras e serviços de engenharia A contratações de obras e serviços de
engenharia que forem considerados produtos para pesquisa e desenvolvimento encontram
previsão no Regulamento (Decreto no 9.283/18, Capítulo VIII da contratação de produtos
para pesquisa e desenvolvimento), o qual destinou regras específicas para a contratação
direta destes serviços. A primeira regra se refere ao valor dessas obras e serviços que “não
pode ultrapassar R$660.000,00”47 - seiscentos e sessenta mil reais (AGU, 2020a, p. 98).
Outra regra a ser observada é que as obras e serviços de engenharia devem estar vinculadas
a projeto de pesquisa, uma vez comprovada a vinculação, o processo de dispensa de
licitação (contratação direta) deverá ser instruído com os seguintes documentos:

Decreto no 9.283/18 Art. 62. Os processos de contratação por dispensa de
licitação para produtos de pesquisa e desenvolvimento serão instruídos, no
mínimo, com as seguintes informações sobre os projetos de pesquisa: I -
indicação do programa e da linha de pesquisa a que estão vinculados; II -
descrição do objeto de pesquisa; III - relação dos produtos para pesquisa

45Neste sentido vide Art. 20. O Planejamento da Contratação, para cada serviço a ser contratado, consistirá
nas seguintes etapas: I - Estudos Preliminares; II - Gerenciamento de Riscos; e III - Termo de Referência
ou Projeto Básico. § 1o As situações que ensejam a dispensa ou inexigibilidade da licitação exigem o
cumprimento das etapas do Planejamento da Contratação, no que couber. Instrução Normativa SEGES/MP
no 5/2017.

46Inteiro teor disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC
2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-
2019-70267535. Acesso em: nov. 2020.

47Conforme de extrai da leitura da Lei de Licitações (artigos 24 e 23), após as atualizações promovidas
pelo Decreto no 9.283/18. “Art. 24. É dispensável a licitação:(...) XXI - para a aquisição ou contratação de
produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, a 20% (vinte
por cento) do valor de que trata a alínea “b” do inciso I do caput do art. 23; e Art. 23. As modalidades de
licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes
limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: I - para obras e serviços de engenharia: b) na
modalidade tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)”, valor este atualizado
para R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais). Redação dada pelo Decreto no 9.412/18 (Lei
8.666/93, grifei)”.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535
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e desenvolvimento a serem adquiridos ou contratados; e IV - relação dos
pesquisadores envolvidos e suas atribuições no projeto (BRASIL, 2004).

Já o orçamento de referência48 poderá ser obtido mediante “pesquisa mercadológica
ou com base em contratações análogas ou com base na avaliação do custo global da obra,
aferida mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica” (AGU,
2020a, p. 99).

À luz do Regulamento (Decreto no 9.283/18), se aduz novas regras para a dispensa de
licitação em contratos de obras e serviços de engenharia. São elas:

Decreto no 9.283/18 Art. 64. No processo de dispensa de licitação para a
contratação de obras e serviços de engenharia de que trata o inciso XXI do ca-
put do art. 24 da Lei no 8.666, de 1993, a contratante deverá: I - obter três ou
mais cotações antes da abertura da fase de apresentação de propostas adicio-
nais; II - divulgar, em sítio eletrônico oficial, o interesse em obter propostas
adicionais, com a identificação completa do objeto pretendido, dispensada a
publicação de edital; III - adjudicar a melhor proposta somente após decorrido
o prazo mínimo de cinco dias úteis, contado da data da divulgação a que se
refere o inciso II; e IV - publicar extrato do contrato em sítio eletrônico oficial,
que deverá conter, no mínimo, a identificação do contratado, o objeto, o prazo
de entrega, o valor do contrato e a sua justificativa, as razões de escolha do
fornecedor e o local onde eventual interessado possa obter mais informações
sobre o contrato. § 1o A escolha da melhor proposta poderá considerar o
menor preço, a melhor técnica ou a combinação de técnica e preço, cabendo
ao contratante justificar a escolha do fornecedor. § 2o Desde que o preço
seja compatível com aquele praticado no mercado e seja respeitado, no caso
de obras e serviços de engenharia, o valor estabelecido no inciso XXI do
caput do art. 24 da Lei no 8.666, de 1993, a justificativa de que trata o §
1o poderá considerar todas as características do objeto a ser contratado ou
do fornecedor, tais como: I - atributos funcionais ou inovadores do produto;
II - qualificação e experiência do fornecedor, do executante ou da equipe
técnica encarregada; III - serviço e assistência técnica pós-venda; IV - prazo
de entrega ou de execução; V - custos indiretos relacionados com despesas de
manutenção, utilização, reposição e depreciação; e VI - impacto ambiental.
§ 3o A contratante poderá facultativamente adotar as disposições previstas
neste artigo para aquisição ou contratação de outros produtos de pesquisa e
desenvolvimento não enquadrados no caput (BRASIL, 2004).

48Conforme diretriz estabelecida no Decreto (9.283/18), artigo 63, in verbis: “O orçamento e o preço
total para a contratação de produtos de pesquisa e desenvolvimento serão estimados com base nos valores
praticados pelo mercado, nos valores pagos pela administração pública em contratações similares ou
na avaliação do custo global da obra, aferida mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou
paramétrica. § 1o Na elaboração do orçamento estimado na forma prevista no caput, poderá ser considerada
taxa de risco compatível com o objeto da licitação e as contingências atribuídas ao contratado, hipótese em
que a referida taxa deverá ser motivada de acordo com a metodologia definida pelo Ministério supervisor ou
pela entidade contratante. § 2o A taxa de risco a que se refere o § 1o não integrará a parcela de benefícios
e despesas indiretas do orçamento estimado e deverá ser considerada apenas para efeito de análise de
aceitabilidade das propostas ofertadas no processo licitatório”.
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Segundo a Câmara Permanente de CT&I o rol acima não é exaustivo (ou seja, é possível
aduzir outras hipóteses), sendo que caberá ao contratante a escolha por qual critério seguir
(menor preço; melhor técnica ou da combinação de técnica e preço) desde justificado49 e
condizente com o preço praticado no mercado (AGU, 2020a).

Outra regra que se aduz do Regulamento (Decreto no 9.283/18) é o fator impeditivo
para a dispensa de licitação, no caso de grau de parentesco entre a empresa ou pessoa
contratada e o pesquisador responsável pelo projeto de pesquisa, visa-se com isso evitar o
Nepotismo50 e Conflito de interesses51 (AGU, 2020a).

O Regulamento (Decreto no 9.283/18, artigo 66) previu ainda que nas contratações
por dispensa de licitação de obras e serviços de engenharia para produto de pesquisa
e desenvolvimento, é vedada a celebração de aditamentos contratuais que resultem na
superação do limite de estabelecido no inciso XXI do caput do art. 24 da Lei no 8.666, de
199352, exceto nas seguintes hipóteses: I - para recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior; e II - por necessidade de alteração do
projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação,
a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por
parte do contratado, observados os limites estabelecidos no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666,
de 1993.

Além disso, o Regulamento previu que a contratação de obras e serviços de engenharia
enquadrados como produtos para pesquisa e desenvolvimento poderá ocorrer na modali-
dade integrada53, que compreenderá a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico
e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de
testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do
objeto. E, na hipótese de a contratante optar por não realizar a contratação integrada para
obras ou serviços de engenharia de produto de pesquisa e desenvolvimento, deverá haver
projeto básico previamente aprovado pela autoridade competente (artigo 69, parágrafo 4o

do Decreto no 9.283/18).

Contratação de produtos de pesquisa e desenvolvimento Duas questões abordadas
no Regulamento (Decreto no 9.283/18) acerca contratação de produtos de pesquisa e
desenvolvimento devem ser aduzidas, a primeira se refere a necessidade da manutenção

49Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as
situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no
final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade
superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a
eficácia dos atos (Redação dada pela Lei no 11.107, de 2005). Parágrafo único. O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes
elementos: II - razão da escolha do fornecedor ou executante.

50Conforme Decreto no 7.203/2010, que versa sobre “vedação do nepotismo no âmbito da Administração
Pública Federal”, vide artigos 3o e 7o.

51Conforme Lei no 12.813/2013, versa sobre “o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego
do Poder Executivo federal” vide artigo Art. 3o e artigo 5o.

52Conforme estudado anteriormente, o valor para a dispensa de licitação nesta hipótese estaria adstrito a
R$660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais).

53§ 1o A contratação integrada compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e
executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação
e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. (artigo, parágrafo 1o, Lei
no 12.462/2011, dispõe sobre o Regime Diferenciado de Contratações Públicas).
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do sigilo54 e a outra possibilita que a aquisição ou contratação se dê por meio do Regime
Diferenciado de Contratações Públicas55 – RDC.

Manifestação da Procuradoria Federal acerca da minuta de aquisição de produ-
tos ou contratação de serviços para pesquisa e desenvolvimento
De acordo com a disposição legal56, a celebração de contratos, convênios, acordos, ajustes
e outros instrumentos congêneres, no caso em tela produtos ou contratação de serviços
para pesquisa e desenvolvimento, devem ser submetidos à previa avaliação dos órgãos
jurídicos que atuam junto às entidades e/ou órgãos envolvidos, para manifestação acerca
da sua viabilidade jurídica (AGU, 2020a).

Neste sentido, uma vez celebrado a aquisição de produtos ou contratação de serviços
para pesquisa e desenvolvimento (nos termos do art. 24, inciso XXI, c/c art. 6o, inciso XX,
ambos da Lei no 8.666/9) pelo CESU, a sua entidade gestora deverá submeter a minuta do
contrato e o checklist57 do referido instrumento à manifestação dos órgãos jurídicos a que
estiver vinculado.

Termo de Outorga
Neste item são abordados aspectos jurídicos do instrumento denominado Termo de ou-
torga58 de maneira a abranger os tópicos relativos aos fundamentos, instrumentos de
concessão, termos aditivos e prestação de contas59.

Fundamentos
Termo de outorga: definição, escopo e aplicação
O Termo de Outorga foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro a partir das
alterações promovidas pelo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação na Lei de
Inovação, visando dar tratamento uniforme ao tema que envolve a concessão de recursos

54Decreto no 9.283/18, artigo 68: “As informações sobre projetos de pesquisa e desenvolvimento poderão
ser classificadas como sigilosas e ter a sua divulgação restringida quando imprescindível à segurança da
sociedade ou do Estado, observado o disposto na Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011. § 1o O sigilo de
que trata o caput poderá ser oponível ao próprio contratado responsável pela execução da obra ou do serviço
de engenharia quando não prejudicar a execução do objeto contratual. § 2o Na hipótese de a execução do
objeto contratual ser prejudicada pela restrição de acesso à informação, a administração pública poderá
exigir do contratado a assinatura de Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo, nos termos do art. 18,
parágrafo único, do Decreto no 7.845, de 14 de novembro de 2012”.

55Decreto no 9.283/18, artigo 70: “A contratante poderá adotar o Regime Diferenciado de Contratações
Públicas, nos termos da Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011, ainda que a contratação de produto de
pesquisa e desenvolvimento se enquadre nas hipóteses de dispensa de licitação previstas no inciso XXI do
caput do art. 24 da Lei no 8.666, de 1993”.

56Neste sentido vide, Lei Complementar no 73/93 (art. 11, inciso V), Lei no 10.480/02 (art. 10, §1o) e Lei
no 8.666/93 (art. 38, parágrafo único e art. 116).

57O rol de documentos que compõem o Checklist para aquisição ou contratação de produtos para pesquisa
e desenvolvimento encontra-se disponível no Apêndice 17.5.8, constante neste capítulo.

58O rol de documentos que compõem o Checklist do Termo de Outorga encontra-se disponível no Apên-
dice 17.5.11; já minuta do contrato e modelo do Termo de outorga encontram-se disponíveis respectivamente
nos Apêndices 17.5.12 e 17.5.13, constantes neste capítulo.

59Lei no 10.973/04, artigo 9o-A. “Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios são autorizados a conceder recursos para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento
e inovação às ICTs ou diretamente aos pesquisadores a elas vinculados, por termo de outorga, convênio,
contrato ou instrumento jurídico assemelhado. (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016)” e Decreto no 9.283/18,
artigo 34. “O termo de outorga é o instrumento jurídico utilizado para concessão de bolsas, de auxílios, de
bônus tecnológico e de subvenção econômica”.
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financeiros públicos para atividades de pesquisa. Assim, em uma acepção ampla o “Termo
de Outorga” pode ser utilizado para designar atividades que envolvam o “repasse de
recursos de bolsas, auxílios, bônus tecnológico e subvenção econômica” (AGU, 2020a, p.
178).

A partir desta diretriz geral caberá a cada Estado, mediante suas normas infralegais,
regulamentar este instrumento jurídico. De qualquer forma, o Regulamento da Lei de
Inovação (Decreto n. 9.283/18), apresenta a definição, o escopo e a forma de aplicação do
Termo de Outorga, senão vejamos:

Decreto no 9.283/18 Art. 34. O termo de outorga é o instrumento jurídico
utilizado para concessão de bolsas, de auxílios, de bônus tecnológico e de
subvenção econômica. § 1o Cada órgão ou entidade estabelecerá em ato nor-
mativo as condições, os valores, os prazos e as responsabilidades dos termos
de outorga que utilizar, observadas as seguintes disposições: I - a vigência
do termo de outorga terá prazo compatível com o objeto da pesquisa; II - os
valores serão compatíveis com a complexidade do projeto de pesquisa e com
a qualificação dos profissionais; III - os critérios de seleção privilegiarão a
escolha dos melhores projetos, segundo os critérios definidos pela concedente;
e IV - o processo seletivo assegurará transparência nos critérios de participa-
ção e de seleção. § 2o Considera-se bolsa o aporte de recursos financeiros,
em benefício de pessoa física, que não importe contraprestação de serviços,
destinado à capacitação de recursos humanos ou à execução de projetos de
pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou
processo e às atividades de extensão tecnológica, de proteção da propriedade
intelectual e de transferência de tecnologia. § 3o Considera-se auxílio o aporte
de recursos financeiros, em benefício de pessoa física, destinados: I - aos
projetos, aos programas e às redes de pesquisa, desenvolvimento e inovação,
diretamente ou em parceria; II - às ações de divulgação científica e tecnológica
para a realização de eventos científicos; III à participação de estudantes e de
pesquisadores em eventos científicos; IV - à editoração de revistas científicas;
e V - às atividades acadêmicas em programas de pós-graduação stricto sensu.
§ 4o O termo de outorga de auxílio somente poderá ser modificado segundo
os critérios e a forma definidos pela concedente, desde que não desnature o
objeto do termo: I - por meio de comunicação justificada do responsável pelo
projeto, quando a modificação implicar alteração de até vinte por cento nas do-
tações orçamentárias estimadas ou na distribuição entre grupos de natureza de
despesa, desde que o valor global do projeto não seja alterado; e II - por meio
da anuência prévia e expressa da concedente, nas demais hipóteses (BRASIL,
2004)).

Diante da redação legal, doravante todas as instituições envolvidas na implementação,
na execução e no desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação (dentre elas o Centro
de Eficiência em Sustentabilidade Urbana) devem adotar a nomenclatura “Termo de
Outorga” para se referirem ao aporte recursos no financiamento das atividades supra.

Instrumentos de concessão de Termo de Outorga
Conforme mencionado anteriormente, caberá a cada entidade, sejam elas ICTs ou agências
de fomento federais, regulamentar internamente a forma de concessão e utilização do
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Termo de Outorga60, entretanto, cabe apresentar os conceitos chave e requisitos de cada
um dos seus instrumentos, são eles:

Bolsa
Segundo o Regulamento, a Bolsa61 pode ser considerada como:

Decreto no 9.283/18 Art. 34... (...) § 2o Considera-se bolsa o aporte de
recursos financeiros, em benefício de pessoa física, que não importe contra-
prestação de serviços, destinado à capacitação de recursos humanos ou à
execução de projetos de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento
de tecnologia, produto ou processo e às atividades de extensão tecnológica, de
proteção da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia (BRASIL,
2004).

A partir do conceito supra, pode-se distinguir duas modalidades de bolsa, a bolsa de
estudo- destinada à capacitação de recursos humanos; e a bolsa de pesquisa- destinada à
execução de projetos de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia,
produto ou processo e às atividades de extensão tecnológica, de proteção da propriedade
intelectual e de transferência de tecnologia (AGU, 2020a, p. 180). Neste sentido, como
cabe a cada instituição, deverá a entidade gestora do CESU identificar o tipo de bolsa
que pretende conceder e formalizar conforme as normativas internas (resolução, portaria,
instrução etc.).

Além disso, duas características diferem a bolsa de outros tipos de subvenções, primeiro
que ela só pode ser paga à pessoa física e segundo que a bolsa deve ser utilizada para o
aprimoramento acadêmico e/ou científico, mas nunca como forma de contraprestação de
serviços, a qual tem regime jurídico próprio seja ele trabalhista, tributário ou previdenciário
(AGU, 2020a).

Pelo exposto, observa-se que a estrutura de pessoal do CESU poderá contar com no
mínimo dois tipos prestadores de serviços: o primeiro o bolsista (voltado para atividades
de capacitação de recursos humanos ou execução de projetos de pesquisa) e os celetistas
(receberão pela contraprestação de serviços).

Auxílio
Similarmente à bolsa, encontra-se a categoria do Auxílio62, o qual trata das hipóteses
de “concessão de recursos financeiros para pessoas físicas realizarem pesquisas, podendo
conter recursos orçamentários tanto de capital como de custeio” (AGU, 2020a, p. 181).
Segundo o Regulamento, o Auxílio pode ser considerado como:

Decreto no 9.283/18 Art. 34... (...) § 3o Considera-se auxílio o aporte
de recursos financeiros, em benefício de pessoa física, destinados: I - aos
projetos, aos programas e às redes de pesquisa, desenvolvimento e inovação,
diretamente ou em parceria; II - às ações de divulgação científica e tecnológica

60A minuta do Termo de Outorga para Bolsas e Auxílios encontra-se disponível no Apêndice 17.5.13,
constante neste capítulo: Bolsa, Auxílio, Bônus tecnológico e Subvenção econômica.

61O modelo com as condições gerais para a concessão de bolsas encontra-se disponíveis nos Apêndices
17.5.13 e 17.5.14, constantes neste capítulo.

62O modelo com as condições gerais para a concessão de Auxílio encontra-se disponível no Apên-
dice 17.5.13, constante neste capítulo.
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para a realização de eventos científicos; III - à participação de estudantes e de
pesquisadores em eventos científicos; IV - à editoração de revistas científicas;
e V - às atividades acadêmicas em programas de pós-graduação stricto sensu
(BRASIL, 2004).

Do exposto, infere-se que assim como a Bolsa, o Auxílio é uma forma de recurso
financeiro destinado apenas à pessoas físicas (quer seja pesquisador que atua em atividade
de PD&I, quer seja coordenador de um projeto de pesquisa); entretanto difere daquela uma
vez que o Auxílio se destina a “prover o ambiente de pesquisa com insumos, máquinas,
equipamentos, aparelhos e instrumentos, bem como suas partes e peças de reposição,
acessórios, matérias-primas e produtos intermediários, destinados à pesquisa científica e
tecnológica” (AGU, 2020a, p. 181).

Assim, na hipótese do CESU precisar de recursos para aquisição de insumos, tais
como equipamentos computadores, softwares, mesas, cadeiras, ou seja, todo o material
necessário para a consecução de suas atividades de pesquisa, a modalidade de recurso a ser
solicitada é o Auxílio.

Ressalte-se que a parte final do artigo supra também insere nas modalidades de Auxílio
as verbas destinadas a despesas com divulgação científica, realização de eventos científicos,
editoração de revistas e atividades acadêmicas em pós-graduação stricto sensu, as quais,
“embora acessórias à pesquisa propriamente dita, servem como instrumento para criar
ambientes promotores de inovação com a difusão do conhecimento científico e tecnológico”
(AGU, 2020a, p. 182).

Bônus Tecnológico
Diferentemente das duas hipóteses de recursos financeiros retro mencionadas, o Bônus
Tecnológico63 se destina a estimular a inovação no âmbito das empresas, conforme disposto
na Lei de Inovação, senão vejamos:

Lei no 10.973/2004 Art. 19, parágrafo 2o-A. São instrumentos de estímulo à
inovação nas empresas, quando aplicáveis, entre outros: I - subvenção econô-
mica; II - financiamento; III - participação societária; IV - bônus tecnológico;
V - encomenda tecnológica; VI - incentivos fiscais; VII - concessão de bolsas;
VIII - uso do poder de compra do Estado; IX fundos de investimentos; X -
fundos de participação; XI - títulos financeiros, incentivados ou não (BRASIL,
2004).

Para além disso, o escopo do Bônus tecnológico é o “pagamento de compartilhamento
e ao uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, de contratação de
serviços tecnológicos especializados ou de transferência de tecnologia, quando esta for
meramente complementar àqueles serviços” (artigo 26, Decreto no 9.283/18).

Sendo assim, na hipótese do CESU assumir a configuração de consórcio público na
modalidade de entidade de direito privado, ou seja, enquanto empresa será possível se valer
do Bônus tecnológico, todavia deverá observar alguns requisitos previstos no Regulamento
(artigo 26, Decreto no 9.283/18) quanto a legalidade e legitimidade deste instrumento
jurídico, tais como:

63O modelo com as condições gerais para concessão de Bônus Tecnológico encontra-se disponível no
Apêndice 17.5.13, constante neste capítulo.
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• A concessão do bônus tecnológico implicará, obrigatoriamente, a assunção de contra-
partida financeira ou não-financeira pela empresa beneficiária, na forma estabelecida
pela concedente;

• O bônus tecnológico será concedido por meio de termo de outorga e caberá ao órgão
ou à entidade concedente dispor sobre os critérios e os procedimentos para a sua
concessão;

• A concedente deverá realizar a análise motivada de admissibilidade das propostas
apresentadas, especialmente quanto ao porte da empresa, à destinação dos recursos
solicitados e à regularidade fiscal e previdenciária do proponente;

• As solicitações de bônus tecnológico poderão ser apresentadas de forma isolada
ou conjugada com outros instrumentos de apoio, de acordo com os critérios e os
procedimentos estabelecidos pela concedente;

• Na hipótese de concessão de forma isolada, a concedente adotará procedimento
simplificado para seleção das empresas que receberão o bônus tecnológico;

• O bônus tecnológico deverá ser utilizado no prazo máximo de doze meses, contado
da data do recebimento dos recursos pela empresa;

• O uso indevido dos recursos ou o descumprimento do prazo estabelecido no § 7o

implicará a perda ou a restituição do benefício concedido;
• O bônus tecnológico poderá ser utilizado para a contratação de ICT pública ou

privada ou de empresas, de forma individual ou consorciada; e
• A prestação de contas será feita de forma simplificada e privilegiará os resultados

obtidos, conforme definido pelo órgão ou pela entidade da administração pública
concedente.

A par do rol de elementos supracitados, na hipótese da entidade gestora do CESU se
valer do Bônus tecnológico deverá observar os requisitos supra, sobretudo quando for
submeter a documentação para a Procuradoria Federal que atua junto à entidade a que
estiver vinculado.

Subvenção econômica
Tal como o Bônus tecnológico, a Subvenção econômica64 é um instrumento que se destina
a estimular à inovação em empresas e promover os ambientes inovadores previstos na Lei
de Inovação.

Ao regulamentar a subvenção econômica, o Regulamento dispõe que:

Decreto no 9.283/18 Art. 20. A concessão da subvenção econômica implicará,
obrigatoriamente, a assunção de contrapartida pela empresa beneficiária, na
forma estabelecida em termo de outorga específico. § 1o A concessão de
recursos financeiros sob a forma de subvenção econômica, financiamento
ou participação societária, com vistas ao desenvolvimento de produtos ou
processos inovadores, será precedida de aprovação do projeto pelo órgão ou
pela entidade concedente. § 2o Os recursos destinados à subvenção econômica
serão aplicados no financiamento de atividades de pesquisa, desenvolvimento

64Lei n. 10.973/04, artigo 19, § 2o A. São instrumentos de estímulo à inovação nas empresas, quando
aplicáveis, entre outros: I - subvenção econômica; (...) § 8o Os recursos destinados à subvenção econômica
serão aplicados no financiamento de atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em em-
presas, admitida sua destinação para despesas de capital e correntes, desde que voltadas preponderantemente
à atividade financiada (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016).
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tecnológico e inovação em empresas, admitida sua destinação para despesas
de capital e correntes, desde que destinadas à atividade financiada. § 3o Os
valores recebidos a título de subvenção econômica deverão ser mantidos em
conta bancária de instituição financeira pública federal até sua utilização ou
sua devolução, atualizados monetariamente, conforme exigido para a quitação
de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Refe-
rencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, acumulada
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos,
acrescidos de um por cento no mês de efetivação da devolução dos recursos à
conta única do Tesouro Nacional (BRASIL, 2004).

Registre-se ainda que a concessão do termo de outorga de subvenção econômica está
vinculada ao preenchimento de alguns requisitos obrigatórios, dispostos no Regulamento
(artigo 21, Decreto no 9.283/18), são eles:

• Descrição do projeto de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação a ser
executado pela empresa, dos resultados a serem atingidos e das metas a serem
alcançadas, os prazos de execução e os parâmetros a serem utilizados para a aferição
do cumprimento das metas;

• Valor total a ser aplicado no projeto, o cronograma de desembolso e a estimativa de
despesas, que deverão constar do plano de trabalho; e

• Forma de execução do projeto e de cumprimento das metas a ele atreladas, asse-
gurada ao beneficiário a discricionariedade necessária para o alcance das metas
estabelecidas.

Possibilidade de alteração do Termo de Outorga
Uma vez formalizado entre as partes, o Termo de outorga somente poderá ser modificado
por Termos Aditivos65, caso em que será possível “alterar suas previsões iniciais como
valores, prazos, obrigações” (AGU, 2020a, p. 187). Todavia, o Regulamento impõe que a
modificação não afete o objeto do termo, devendo ser realizada mediante “comunicação
justificada do responsável pelo projeto” e “por meio da anuência prévia e expressa da
concedente” (artigo 34, parágrafo 4o do Decreto no 9.283/18).

Prestação de Contas
Segundo a Lei de Inovação, a etapa de prestação de contas relacionada com as atividades
de CT&I deve ser feita de forma simplificada e compatível com as características das
atividades (artigo 9o-A66 e do artigo 27-A67 da Lei n. 10.973/04). A etapa da prestação
de contas é detalhada no Regulamento (Decreto 9.283/18, artigo 47), o qual orienta que

65Por Termo Aditivo entenda-se todo o “Instrumento elaborado com a finalidade de alterar itens
de contratos, convênios ou acordos firmados pela administração pública.” Informação disponível em:
plataformamaisbrasil.gov.br. Acesso em: nov. 2020.

66Lei n. 10.973/04, art. 9o-A: “Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios são autorizados a conceder recursos para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento
e inovação às ICTs ou diretamente aos pesquisadores a elas vinculados, por termo de outorga, convênio,
contrato ou instrumento jurídico assemelhado” (incluído pela Lei no 13.243, de 2016).

67Lei n. 10.973/04, art. 27-A: “Os procedimentos de prestação de contas dos recursos repassados com
base nesta Lei deverão seguir formas simplificadas e uniformizadas e, de forma a garantir a governança e a
transparência das informações, ser realizados anualmente, preferencialmente, mediante envio eletrônico de
informações, nos termos de regulamento” (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016).

plataformamaisbrasil.gov.br
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nas hipóteses de Termo de outorga para Subvenção econômica e de Auxílio, a prestação
de contas siga as seguintes etapas: monitoramento e avaliação por meio de formulário de
resultado; e prestação de contas final por meio da apresentação de relatório.

Do exposto infere-se que apenas estão sujeitos a rito específico de prestação de contas
o Termo de Outorga de concessão de recursos financeiros para Auxílios e Subvenção
econômica, estando dispensado nos casos de Bolsas e Bônus tecnológico. No entendimento
da AGU (2020a, p. 90), tal fator se justifica pela “natureza destes instrumentos e à singeleza
na aferição de sua adimplência”; uma vez que no caso das bolsas, cabe tão somente verificar
se foi conferido o grau e, no caso do bônus tecnológico, basta comprovar a utilização do
voucher nas suas hipóteses legais.

17.4 Licenças, Acordos e Contratos para Operar um CESU
Nesta seção são abordadas as licenças necessárias para a outorga de uso de laboratórios e
para os acordos e contratos que envolvem transferência de tecnologia. Tais licenças devem
ser adotadas nas atividades de consultoria e assessoramento jurídico pela entidade gestora
do CESU junto às respectivas ICTs e Agências de Fomento, considerada a legislação que
trata da matéria.

17.4.1 Fundamentos (Infra)constitucionais: Outorga de uso de Laboratórios

Com a edição da EC no 85/15 foram promovidas alterações no texto constitucional na
seara da Ciência e Tecnologia, atribuindo-se ao Estado o dever de fomentar a articulação
entre os atores da quadrupla hélice (Governo, Empresas, Universidades, Sociedade) e com
isso promover aprimoramento na cooperação ente órgãos públicos e entidades privadas,
seja pelo compartilhamento de recursos humanos seja pela contrapartida financeira ou não
financeira (AGU, 2020a). Todo esse panorama influenciou a edição do MRCTI que alterou
a Lei de Inovação (Lei no 10.973/04).

A Outorga de uso de Laboratórios68 se insere no bojo das mudanças acima citadas e
segundo a Lei de Inovação69 consiste na “utilização de laboratórios, equipamentos, instru-
mentos, materiais e demais instalações existentes nas dependências de ICT Pública por
outra ICT, empresas ou pessoas físicas voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento
e inovação” (AGU, 2020a, p. 271).

Esse tipo de liberalidade visa incentivar a construção de ambientes especializados
e cooperativos de inovação, mediante os seguintes atos de gestão patrimonial das ICTs
públicas: a Autorização, a Permissão ou a Concessão de uso, desde que previstos na
política institucional de inovação da ICT Pública (art. 15-A, parágrafo único, inciso IV, da
Lei no 10.973/04).

Para viabilizar este processo, a escolha do interessado em usar os laboratórios, equipa-
mentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes nas dependências de ICT
Pública insere-se nas hipóteses de dispensa de licitação (art. 24, inciso XXXI, da Lei no

8.666/93), mas deve-se assegurar às partes interessadas a igualdade de oportunidades (Lei
no 10.973/04, artigo 4o, parágrafo único).

68O rol de documentos que compõem o Checklist encontra-se disponível no Apêndice 17.5.15, constante
neste capítulo.

69Lei no 10.973/04, artigo 4o.



94 Capítulo 17. Contratações em um CESU

17.4.2 Instrumentos Jurídicos para a Outorga de Uso de Laboratórios
Segundo a doutrina de direito administrativo (DI PIETRO, M. S. Z., 2014; MEIRELLES,
1996) e a Lei de Inovação (Lei no 10.973/04, artigo 4o), os bens públicos podem ser
utilizados pelos particulares em duas modalidades: uso comum e uso especial.

Uso Comum de Bens Públicos
O uso comum é aquele realizado no cotidiano da coletividade sem demandar qualquer tipo
de consentimento ou intervenção da Administração Pública (por exemplo: transitar em
vias públicas, praças, repartições públicas etc.).

Uso Especial de Bens Públicos
O uso especial de bens públicos trata das hipóteses admitidas pela legislação em que
particulares podem usufruir privativamente de certo bem público, mediante remuneração
ou não (AGU, 2020a). É dentro do rol de formas de uso privativo de bens públicos que se
inserem os instrumentos jurídicos de Outorga de uso de laboratório arroladas na Lei de
Inovação; no caso deste estudo, vale passar em revista os casos de: concessão de uso70,
permissão de uso71 e a autorização de uso72.

Concessão de Uso
A Concessão de uso se trata de um contrato administrativo pelo qual a Administração
confere ao particular o uso privativo de bem público, a concessão pode ser por prazo certo
ou indeterminado; onerosa ou gratuita, pode-se citar como exemplo um bem cedido pela
Administração para a instalação de Escolas e Universidades públicas (MEIRELLES, 1996).
Em regra, exige-se licitação, entretanto no caso específico de Concessão para as finalidades
da Lei de Inovação, há exceção, incidindo as hipóteses de dispensa de licitação (art. 24,
inciso XXXI, da Lei no 8.666/93).

Permissão de Uso
A Permissão de uso é um ato unilateral, discricionário, da Administração, em que essa
elabora o termo de permissão de uso, no qual não há espaço para a vontade do particular
(MEIRELLES, 1996).

Autorização de Uso
A Autorização de uso é “ato unilateral, discricionário e precário pelo qual a Administração
consente na prática de determinada atividade individual incidente sobre um bem público”
(MEIRELLES, 1996).

O Quadro 17.1 resume os principais tópicos que diferenciam os instrumentos jurídicos
em apreço.

70A minuta do contrato de concessão de uso de laboratório, equipamentos, instrumentos, materiais e
demais instalações encontra-se disponível no Apêndice 17.5.16, constante neste capítulo.

71A minuta do contrato de permissão de uso de laboratório, equipamentos, instrumentos, materiais e
demais instalações encontra-se disponível no Apêndice 17.5.17, constante neste capítulo.

72A minuta do contrato de autorização de uso de laboratório, equipamentos, instrumentos, materiais e
demais instalações encontra-se disponível no Apêndice 17.5.18, constante neste capítulo.
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Quadro 17.1: Instrumentos jurídicos para a outorga de bens públicos. Fonte: elaborado
pela autora.

Tipo de
Instrumento
jurídicos

Meio de
formalização

Título de uso do
bem

Formação do ato

Concessão Contrato Estável Precedido de autorização
legislativa e licitação73

Permissão Ato
administrativo
(Termo)

Precário Unilateral

Autorização Ato
administrativo
(Termo)

Precário Unilateral

Nesse compasso, considerando os traços distintivos entre os instrumentos jurídicos
para a Outorga de bens públicos, coaduna-se com a interpretação realizada pela Câmara
Permanente de CT&I, segundo a qual os instrumentos de autorização e permissão de uso,
“por se tratarem de atos administrativos discricionários, precários e unilaterais e, portanto,
com menor grau de complexidade, deverão ser utilizados em ocasiões nas quais o caso
concreto demande menos formalidades, menos tempo de utilização, e seja de conveniência
e oportunidade da ICT Pública” (AGU, 2020a, p. 285).

À guisa de ilustração cite-se como exemplo de Autorização de uso o caso de um pes-
quisador (pessoa física) que celebre um termo de Autorização para realizar um teste numa
pesquisa; diferentemente de uma empresa que precise utilizar as instalações e laboratórios
da ICT Pública durante um período indeterminado a fim de desenvolver pesquisas de
seu interesse com equipamentos lá existentes, hipótese essa de Concessão de uso. Tais
características devem ser analisadas caso a caso, competindo dessa feita, à entidade gestora
do CESU verificar qual o instrumento que melhor se adéqua às necessidades de utilização
do bem em questão.

Por fim, importante pontuar que os instrumentos de outorga em apreço diferem do
contrato de prestação de serviços técnicos especializados (art. 8o da Lei no 10.973/04),
uma vez que o papel da ICT Pública é o de apenas “permitir o uso de suas instalações e
equipamentos a um terceiro que irá desenvolver atividades de pesquisa, desenvolvimento e
inovação, conforme os seus interesses e nos termos pactuados em contrato” (AGU, 2020a,
p. 290).

17.4.3 Requisitos para Outorga de Uso de Laboratórios
Conforme já referido acima, em virtude das alterações introduzidas pela Lei de Inovação
(artigo 4o, Lei no 10.973/04), restou dispensada a obrigatoriedade74 de licitação para os
casos de concessões de uso, e permissões de uso. Inobstante isso, alguns requisitos ainda
devem ser respeitados, tais como a observância dos princípios gerais de contratação75, bem
como os seguintes:

73No caso de Concessão para as finalidades da Lei de Inovação, há exceção, incidindo o caso de dispensa
de licitação (art. 24, inciso XXXI, da Lei no 8.666/93).

74Conforme previsto no art. 2o da Lei no 8.666/93.
75Conforme art. 4o, parágrafo único da Lei no 10.973/04.
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• Previsão em contrato ou convênio, se concessão de uso, ou em termo
precário, se permissão ou autorização;

• Contrapartida financeira ou não financeira;
• Tempo determinado;
• Não interferência direta na atividade-fim da ICT pública;
• Ausência de conflito com a atividade-fim da ICT pública;
• Finalidade voltada para atividades de pesquisa, desenvolvimento e inova-

ção;
• Obediência às prioridades, critérios e requisitos aprovados e divulgados

pela ICT Pública, além da aprovação da concessão de uso nas instân-
cias competentes, conforme política de inovação ou, na ausência, nas
instâncias diretamente relacionadas, nos termos do regramento interno.

• Observância de disponibilidade do espaço e/ou equipamentos; e
• Assegurar a igualdade de oportunidades a empresas e demais organiza-

ções interessadas (AGU, 2020a, p. 291).

Para além disso, a Câmara Permanente de CT& sugere que nos casos de concessão de
uso e permissão de uso, se atente ainda aos seguintes requisitos: justificativa da dispensa
ou inexigibilidade de licitação (Lei no 8.666/93, artigo 26); justificativa do preço (art.
24, parágrafo único, inciso III, Lei no 8.666/93); a forma de contrapartida; as razões da
escolha do fornecedor ou executante (art. 24, parágrafo único, inciso II, Lei no 8.666/93)
e respeito à igualdade de oportunidades a empresas e demais organizações interessadas
(AGU, 2020a).

No que toca à contrapartida cabe referir que independentemente de ser financeira
ou não, a escolha de uma delas deve ser negociada entre as partes, além de se observar
a política institucional de inovação da ICT Pública. Já a vigência e prorrogação dos
instrumentos de outorga de uso de laboratórios deverá ser compatível com a natureza e a
complexidade daquilo que as partes almejam executar. No caso de permissão e autorização,
por serem atos administrativos precários, unilaterais e discricionários, a revogação pode
ocorrer a qualquer momento; diferentemente dos contratos de concessão em que a fixação
de prazo de vigência se mostra compulsória (AGU, 2020a).

Sendo assim, caberá à entidade gestora do CESU observar qual a modalidade de
ato firmado, por exemplo no caso de contrato de concessão de uso de laboratório, é
recomendável que seja fixado o prazo da concessão de uso e a quantidade máxima de
prorrogações, com os respectivos prazos, a fim de que o ajuste não se prolongue por prazo
indeterminado e que se respeite a Lei 8.666/93.

Além disso, seguindo a doutrina administrativista que leciona que todo o ato administra-
tivo deve ser motivado; a Lei de Inovação prescreve que a configuração da Outorga de uso,
bem como do interesse público existente, deve atentar aos seguintes requisitos: atestado
quanto à disponibilidade do espaço do laboratório e/ou dos equipamentos, instrumentos,
materiais e demais instalações; que a outorga de uso será conferida a ICTs, empresas ou
pessoas físicas para atividades voltadas à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação; que
a outorga de uso não terá interferência na atividade-fim da ICT Pública; e que a outorga de
uso não conflitará com a atividade-fim da ICT Pública (artigo 4o, Lei no 10.973/04).

Outro requisito apresentado se refere à igualdade de oportunidades que deve ser
observada não apenas pela previsão na Lei de Inovação (art. 4o da Lei no 10.973/04),
mas inclusive em atenção aos princípios constitucionais que visam fomentar no país a
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atividade de inovação nas Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) e nas
empresas (artigos 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A, da CF/88). Segundo a Câmara
Permanente de CT&I esse mandamento poderia ser operacionalizado, v.g., pela “realização
de um procedimento público de credenciamento ou chamamento, convocando interessados
a apresentar seus dados para registrar o desejo de celebrar possíveis concessões de uso”
(AGU, 2020a, p. 298).

17.4.4 Outorga de Uso de laboratórios e Propriedade intelectual

Considerando que os objetivos da Outorga de uso de laboratórios, são o uso do espaço
(conforme determinadas condições e mediante uma contrapartida) e não à obtenção de
criações/inovações, “a propriedade dos resultados pertencerá integralmente ao outorgado”
(AGU, 2020a, p. 301).

17.4.5 Contratos de Outorga de Uso de laboratórios e garantias

A inserção de cláusulas de prestação de garantias nos contratos de Outorga de Laboratórios
é uma liberalidade, cujos critérios de conveniência e oportunidade devem ser analisados
caso a caso (Lei no 8.666/93, art. 56). Por isso, a “sua exigência deve ser avaliada em vista
da complexidade da obrigação, da importância para o interesse público e, especialmente,
do risco envolvido na contratação” (AGU, 2020a, p. 301).

No caso da celebração deste tipo de contrato pela entidade gestora do CESU, caberá as
partes interessadas analisarem a necessidade deste tipo de garantia considerando o espaço
e os equipamentos objeto da Outorga.

17.4.6 Instrução do Processo e Rol de Documentos

Os contratos de concessões de uso e os termos de autorização e de permissão de uso, devem
ser instruídos com um rol de documentos mínimos76. Nessa esteira, sugere a Câmara
Permanente de CT&I que os autos sejam instruídos, com os seguintes documentos da
entidade privada:

Documento social da outorgada (ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor - art. 28, inciso III, da Lei no 8.666/1993, no caso de pessoa jurídica);
Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, no
caso de pessoa jurídica; Cópia da ata de eleição do quadro de dirigentes, se for
o caso; Relação nominal atualizada dos dirigentes da outorgada, conforme o
ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com endereço, telefone, endereço
de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e
número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um. Se
a outorgada foi pessoa física, qualificação completa, com apresentação do
Cadastro de Pessoa física – CPF, e comprovação do endereço de residência
atualizado (AGU, 2020a, p. 303).

76O rol de documentos que compõem o Checklist encontra-se disponível no Apêndice 17.5.15, constante
neste capítulo.
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17.4.7 Da Submissão da Minuta do Contrato de Concessão de Uso à Manifestação
da Procuradoria Federal

Nos termos da legislação de praxe77, uma vez celebrado o Contrato de Outorga de uso
de Laboratórios, a entidade gestora do CESU deverá submeter a minuta do contrato e
o checklist do referido instrumento à manifestação dos órgãos jurídicos a que estiver
vinculado.

17.4.8 Contratos que envolvem Transferência de Tecnologia
Este item visa objetiva apresentar os instrumentos jurídicos relacionados com as atividades
de transferência de tecnologia78, conceituando-os e diferenciando-os entre si, bem como
abordar os aspectos sobre a legitimidade, os fundamentos e os requisitos para a utilização
desses pela entidade gestora do CESU.

Contrato de Transferência de Tecnologia não Patenteada, não Patenteável ou de
know-how
De acordo com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, o contrato de forneci-
mento de tecnologia (know-how) pode ser conceituado como a “aquisição de conhecimentos
e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de
informações tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços”79 (artigo 2o, inciso
III, alínea a, do Ato Normativo INPI/PR no 7080).

Dessa forma, o contrato que materializa o know-how é “um contrato de comunicação
de experiências empresariais, de maneiras de organizar a produção” (BARBOSA, [s.d.], p.
42). Trata-se no dizer do autor, de uma renúncia, por parte do fornecedor, dos benefícios
de exploração do mercado por ele próprio, concedendo-o perante a concorrência; ilustra
bem esse modelo os casos de franquia comercial, ou franchising, onde quem opera sob
franquia, estrutura sua empresa segundo padrões do fornecedor, passando a alcançar a
clientela potencial do franqueador.

Como visto, o objeto é um dos elementos que diferenciam o contrato de know-how dos
demais (cessões e os licenciamentos de patentes, desenhos industriais e marcas), uma vez
que se refere a aquisição de tecnologia não amparada por direitos de propriedade industrial
(AGU, 2020a).

Assim, tendo em vista as suas especificidades, a proteção dos conhecimentos (que

77Nesse sentido vide, Lei Complementar no 73/93 (art. 11, inciso V); Lei no 10.480/02 (art. 10,
parágrafo1o), Lei no 8.666/93 (art. 38, parágrafo único do e art. 116, caput) e Orientação Normativa
no 55 da Advocacia-Geral da União.

78A expressão transferência de tecnologia foi prevista na CF/88 (artigo 219, parágrafo único), na Lei de
Inovação (Lei no 10.973/04, arts. 6o e 7o), no Regulamento (Decreto no 9.283/18, arts.) 11 a 13) e na Lei
de Propriedade Industrial (Lei no 9.279/96). Segundo a Câmara Permanente de CT&I a Transferência de
Tecnologia é considerada em uma acepção ampla como “gênero a abrigar espécies variadas de negócios
jurídicos, distintos entre si, tais como contratos de cessão e de licença de direitos de patentes ou de uso de
marcas, de fornecimento de tecnologia industrial, de cooperação técnico-industrial, de serviços técnicos
científicos etc.” (AGU, 2020b, p. 8).

79O rol de documentos que compõem o Checklist e a minuta do Contrato de transferência de tecnologia
não patenteada, não patenteável ou de know-how encontram-se disponíveis nos Apêndices 17.5.19 e 17.5.20,
constantes neste capítulo.

80Informação disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC
2Mb/content/id/20161195/do1-2017-04-12-instrucao-normativa-n-70-de-11-de-abril-d
e-2017-20161173. Acesso em: dez. 2020.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20161195/do1-2017-04-12-instrucao-normativa-n-70-de-11-de-abril-de-2017-20161173
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implica a regulação da sua titularidade e limitações à sua divulgação), o objeto do forneci-
mento de tecnologia ou know-how deve ser regulado via contrato com cláusulas específicas,
aptas a delimitar os conhecimentos que componham o know-how, determinar as garantias
quanto ao seu uso e as obrigações conferidas às partes; impor as regras que assegurem
proteção e acesso restrito ao objeto do know-how (AGU, 2020a).

Contrato de Licenciamento de Propriedade Industrial
O contrato de licenciamento de propriedade industrial81, previsto nos artigos 61 a 63 da
Lei no 9.279/96 se trata de uma das formas mais tradicionais de contrato de transferência
de tecnologia.

Na lição de Denis Barbosa, a licença é “precisamente uma autorização, dada por
quem tem o direito sobre a patente, para que uma pessoa faça uso do objeto do privilégio”
(BARBOSA, 2011). Assim, o autor equipara a licença às relações jurídicas de locação de
bens materiais previstas na legislação civil brasileira, v.g o disposto no artigo 1.188, CC/02
“na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado, ou
não, o uso e o gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição”.

Portanto, a licença assume dois vieses um negativo, pelo qual o titular da patente que se
compromete em não proibir a pessoa autorizada a usufruir do objeto da patente e um viés
positivo, em que o titular confere ao licenciado o direito de explorar o objeto da patente,
com todos os poderes, instrumentos e meios que disto decorram (BARBOSA, 2011).

Seguindo a lógica da locação, caberá uma contrapartida-remuneração- pelo licenci-
amento de propriedade industrial, a qual se dará por meio do pagamento de royalties,
conforme o disposto na legislação tributária nacional, senão vejamos:

Lei no 4.506/64 Art. 23. Serão classificados como aluguéis ou "royalties"todas
as espécies de rendimentos percebidos pela ocupação, uso, fruição ou explo-
ração dos bens e direitos referidos nos artigos 21 e 22, tais como: I - As
importâncias recebidas periodicamente ou não, fixas ou variáveis, e as percen-
tagens, participações ou interesses; II - Os pagamentos de juros, comissões,
corretagens, impostos, taxas e remuneração do trabalho assalariado, autônomo
ou profissional, feitos a terceiros por conta do locador do bem ou do cedente
dos direitos; III - As luvas, os prêmios, gratificações ou quaisquer outras
importâncias pagas ao locador, ou cedente do direito, pelo contrato celebrado;
IV - As benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados no bem locado, e
as despesas para preservação dos direitos cedidos, se de acordo com o contrato
fizeram parte da compensação pelo uso do bem ou direito; V - A indenização
pela rescisão ou término antecipado do contrato; VI - o valor locativo do prédio
urbano construído, quando cedido seu uso gratuitamente (BRASIL, 1964).

A par da remuneração por royalties supra citada, é importante também que a entidade
gestora do licenciamento de propriedade industrial siga a política de inovação82 da ICT

81O rol de documentos que compõem o Checklist e a minuta do Contrato de licenciamento de PI encontram-
se disponíveis nos Apêndices 17.5.21 e 17.5.22, constantes neste capítulo.

82Lei no 10.973/04, art. 13: “É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento)
e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de
transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação
protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no



100 Capítulo 17. Contratações em um CESU

dando ciência desse contrato ao Núcleo de Inovação Tecnológica (AGU, 2020a). Ademais a
Lei de Propriedade Industrial-LPI prevê que a produção de efeitos dos contratos em relação
a terceiros está condicionada a averbação junto ao INPI (artigo 62, Lei no 9.279/96).

De se registrar ainda que a limitação dos direitos exclusivos no tempo é uma das razões
de ser do sistema de propriedade industrial, razão pela qual no intuito de preservar a ordem
econômica e financeira prevista na CF/88 (arts. 170 e sgs.), o prazo de vigência do contrato
de licenciamento de propriedade industrial, não pode extrapolar a vigência da própria
patente concedida (BARBOSA, 2011; AGU, 2020a).

Por fim, interessa a matéria de licença de patente, a discussão acerca dos possíveis
aperfeiçoamentos (decorrentes de evolução tecnológica, por exemplo) introduzidos na PI
objeto de licenciamento. Nesse sentido a Lei e Propriedade Industrial dispõe o seguinte
“o aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo
assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento” (artigo
63, Lei no 9.279/96); na perspectiva da Câmara Permanente de CT&I, esse dispositivo deve
ser interpretado de forma cogente apenas para a ICT pública licenciante, sendo dispensado
quando o aperfeiçoamento for promovido por entidade privada, em face do princípio da
liberdade contratual (AGU, 2020a).

Contrato de Cessão de Propriedade Industrial
Segundo a doutrina de Denis Barbosa, a Cessão de propriedade industrial-PI83 é uma
modalidade de contrato que pode ser conceituado como “um acordo entre partes que tem
como propósito a mudança do titular dos direitos sobre a patente, marca, programa de
computador etc.” (BARBOSA, 2011). Tal matéria encontra previsão na LPI, quando dispõe
que o conteúdo da patente pode ser cedido, total ou parcialmente, desde que informada ao
INPI a qualificação do cessionário (artigos 58 e 59 Lei no 9.272/86).

Sendo assim, para requerer a averbação de um contrato de cessão de patente é necessário
que a patente esteja regularmente depositada ou concedida pelo INPI; que o titular tenha
solicitado à Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos
Integrados a transferência de titularidade da patente ou do pedido de patente (INPI, 2018).

A temática da cessão de PI, bem como os requisitos para a sua perfectibilizarão também
são previstos pela Lei de Inovação e seu Regulamento, consoante descrito abaixo:

Lei no 10.973/04 Art. 11. Nos casos e condições definidos em normas da
ICT e nos termos da legislação pertinente, a ICT poderá ceder seus direitos
sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada e a título não
oneroso, ao criador, para que os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira
responsabilidade, ou a terceiro, mediante remuneração. (Redação pela Lei
no 13.243, de 2016) Parágrafo único. A manifestação prevista no caput deste
artigo deverá ser proferida pelo órgão ou autoridade máxima da instituição,
ouvido o núcleo de inovação tecnológica, no prazo fixado em regulamento
Art. 13. É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento)

parágrafo único do art. 93 da Lei no 9.279, de 1996 (...) parágrafo 4o: “A participação referida no caput
deste artigo deverá ocorrer em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de
base, contado a partir da regulamentação pela autoridade interna competente (Redação pela Lei no 13.243,
de 2016)”.

83O rol de documentos que compõem o Checklist e a minuta do Contrato de cessão de PI encontram-se
disponíveis nos Apêndices 17.5.23 e 17.5.24, constantes neste capítulo.
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e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT,
resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para
outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha
sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto
no parágrafo único do art. 93 da Lei no 9.279, de 1996 (BRASIL, 2004).

A par do exposto a Câmara Permanente de CT&I infere que é possível ao titular de
propriedade industrial (ICT pública) ceder os seus direitos sobre a referida tecnologia de
duas maneiras: “i) criador, de forma direta e gratuita, desde que esse encaminhe solicitação
ao órgão ou à autoridade máxima da instituição, ouvido o NIT, (...); e ii) a terceiros, de
forma onerosa, demandando, de forma prévia, seja garantida ampla publicidade da oferta
da tecnologia no sítio eletrônico da ICT pública, conforme estabelecido em sua política de
inovação (AGU, 2020a).

Por fim, insta registrar que os contratos são averbados junto ao INPI pelo prazo
declarado no contrato (INPI, 2018).

Contratos que envolvem Transferência de Tecnologia: semelhanças
Neste tópico são apresentados os elementos comuns que envolvem os contratos de transfe-
rência de tecnologia não patenteada (não patenteável ou de know-how); de licenciamento
de propriedade industrial e de cessão de propriedade industrial, conforme apresentado no
Quadro 17.2:

Quadro 17.2: Semelhanças nos contratos de transferência de tecnologia. Fonte: Adaptado
de AGU (2020a).

Semelhanças O que é? Amparo
legal

Recomendações da Câmara
Permanente de CT&I

Atuação dos
NTIs

Nos negócios
jurídicos de
transferência de
tecnologia deve
haver a
manifestação dos
NTIs, para a gestão
da PI

Lei no

10.973/04
art. 15-A;
art. 16.

Recomenda que as áreas
técnicas da ICT se manifestem
sobre: mérito da proposta;
análise da adequação do objeto
do contrato; necessidade de
disponibilização pela Instituição
Pública de pessoal para o auxílio
à implementação da
transferência da tecnologia;
questões financeiras e
econômicas (referentes à
contraprestação da contratada)

Continua na página seguinte
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Quadro 17.2 – Continuação da página anterior.
Semelhanças O que é? Amparo

legal
Recomendações da Câmara
Permanente de CT&I

Publicidade
no portal da
ICT pública

Nos contratos de
licenciamento, e
cessão é necessária
a realização de
procedimento
simplificado para a
escolha de quem
realizará a
transferência de
tecnologia

Lei no

10.973/04
artigo 6o,
parágrafos
1o, 1o-A;
art.2o

A despeito da Lei de Inovação e
seu Regulamento dispensarem a
publicação de oferta tecnológica
(quando o licenciamento da PI
for sem a estipulação de cláusula
de exclusividade); é
recomendado que a
Administração divulgue a
disponibilidade de
licenciamento da tecnologia

Intervenção
de Fundação
de Apoio

O pagamento às
ICTs pela
transferência de
tecnologia,
ocorrerá mediante
contraprestação
financeira

Lei no

10.973/04
art. 18 Lei
no 8.958/94
art.1o

Os recursos arrecadados pelas
Fundações de Apoio devem ser
aplicados exclusivamente na
carteira de projetos
institucionais de PD&I

Registro ou
Averbação
no INPI

Necessidade de
registro ou
averbação perante
o (INPI)

Lei no

9.279/96, art.
62 e art. 211
INPI/PR no

70/17
INPI/PR no

199/17

Averbação (Contratos de licença
e cessão de propriedade
industrial) Registro do
instrumento (contrato de
transferência de tecnologia não
patenteada, não patenteável ou
know-how)

Regularidade
fiscal

Necessidade de
verificação da
regularidade fiscal
da contratada, no
momento da
contratação

Lei no

8666/93 art.
29

No caso de realização de oferta
Tecnológica, é necessária a
demonstração de regularidade
fiscal desde a demonstração de
interesse na oferta tecnológica

Rol de Documentos Necessários à instrução do processo administrativo
A par das especificidades e semelhanças de cada um dos contratos de transferência de
tecnologia estudados acima, recomenda a Câmara Permanente de CT&I que os processos
administrativos sejam instruídos com os seguintes documentos:

Documento social da CONTRATANTE (ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor - art. 28, inciso III, da Lei no 8.666, de 1993); Comprovante
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; Cópia da ata de
eleição do quadro de dirigentes, se for o caso; e Relação nominal atualizada
dos dirigentes da Entidade Privada, conforme o ato constitutivo, estatuto
ou contrato social, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico,
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um (AGU, 2020a).
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Submissão da Minuta à Manifestação da Procuradoria

Tendo em vista a legislação de praxe84, uma vez celebrado o Contrato de transferência de
tecnologia, a entidade gestora dos CESU deverá submeter a minuta do contrato e o checklist
do referido instrumento à manifestação dos órgãos jurídicos a que estiver vinculado.

17.5 Considerações Finais
O presente capítulo buscou analisar a sistemática de contratação relacionada com a atuação
dos CESU, a partir dos instrumentos jurídicos relacionados com os Consórcios Públicos e
com o MRCTI. Com efeito, conclui-se que o Brasil já possui arcabouço jurídico capaz de
fornecer o regramento jurídico para a implementação de um CESU.

A sistemática contratual foi oferecida neste capítulo como forma de incentivar a
formação de parcerias entre os CESU, as ICTs e as empresas, a fim de promover a
capacitação tecnológica, o alcance da autonomia tecnológica e o desenvolvimento do
sistema produtivo nacional e regional do país.

Pretendeu-se com a pesquisa apresentar a sistemática contratual e os fatores necessários
para a implementação de Centros de Eficiência em Sustentabilidade Urbana no Brasil,
apresentando modelos jurídicos passíveis de serem adotados, tomando-se por base o
ordenamento pátrio vigente. Nesse sentido, foi apresentada a conceituação, objeto e
especificidades dos principais instrumentos identificados, juntamente com os respectivos
modelos85 de acordos e contratos.

Acredita-se, portanto, que o estudo desse instituto e sua aplicação pelos CESU poderá
assegurar maior segurança jurídica e harmonização de entendimentos, na sua atuação
legal com parceiros, equipe técnica, bem como na sistemática de licenças, acordos e
contratos. Tudo isso em prol de mecanismos inovadores e eficientes de consecução de
políticas públicas, capazes de trazer benefícios para as cidades e a sociedade como um
todo, gerando dessa feita, desenvolvimento econômico e social.

17.5.1 Apêndice 1 - Checklist de Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvi-
mento e Inovação – PD&I
Checklist de Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PD&I

17.5.2 Apêndice 2 - Minuta de Acordo de Parceria Para PD&I quando houver
repasse de recursos privados para o projeto de pesquisa
Minuta de Acordo de Parceria Para PD&I quando houver repasse de recursos privados
para o projeto de pesquisa

17.5.3 Apêndice 3 - Minuta de Acordo de Parceria para PD&I quando não houver
repasse de recursos entre os parceiros
Minuta de Acordo de Parceria para PD&I quando não houver repasse de recursos entre os
parceiros

84Lei Complementar no 73/93 (art. 11, V); Lei no 10.480/02 (art. 10, §1o); Lei no 8.666/93 (art. 38, no
parágrafo único c/c o art. 116, caput) e Orientação Normativa no 55 da Advocacia-Geral da União.

85O inteiro teor das minutas apresentadas consta nos anexos deste capítulo.

https://bit.ly/3x3gLA0
https://bit.ly/3PT4AhG
https://bit.ly/3PT4AhG
https://bit.ly/3M44tN7
https://bit.ly/3M44tN7
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17.5.4 Apêndice 4 - Checklist de Contrato de prestação de serviços técnicos
especializados em PD&I
Checklist de Contrato de prestação de serviços técnicos especializados em PD&I

17.5.5 Apêndice 5 - Minuta de Contrato de prestação de serviços técnicos espe-
cializados em PD&I
Minuta de Contrato de prestação de serviços técnicos especializados em PD&I

17.5.6 Apêndice 6 - Checklist de Acordo de Cooperação Internacional em PD&I
Checklist de Acordo de Cooperação Internacional em PD&I

17.5.7 Apêndice 7 - Minuta de Acordo de Cooperação Internacional em CT&I
Minuta de Acordo de Cooperação Internacional em CT&I

17.5.8 Apêndice 8 - Checklist de Aquisição ou contratação de produtos para
pesquisa e desenvolvimento
Checklist de Aquisição ou contratação de produtos para pesquisa e desenvolvimento

17.5.9 Apêndice 9 - Minuta de Contrato para aquisição de produto para pesquisa
e desenvolvimento
Minuta de Contrato para aquisição de produto para pesquisa e desenvolvimento

17.5.10 Apêndice 10 - Modelo de Declaração para Fins de Contratação Direta de
Produto para Pesquisa e Desenvolvimento
Modelo de Declaração para Fins de Contratação Direta de Produto para Pesquisa e Desen-
volvimento

17.5.11 Apêndice 11 - Checklist de Termo de Outorga
Checklist de Termo de Outorga

17.5.12 Apêndice 12 - Minuta de Contrato para Termos de Outorga
Minuta de Contrato para Termos de Outorga

17.5.13 Apêndice 13 - Modelos de Termo de Outorga
Modelos de Termo de Outorga:

• Apêndice 13 I - Termo de Outorga para Bolsas e Auxílios;
• Apêndice 13 IA - Condições gerais para Bolsas;
• Apêndice 13 IB - Condições gerais para Auxílios; e
• Apêndice 13 IC - Termo de Outorga de Bônus Tecnológico.

17.5.14 Apêndice 14 - Modelo de Termo de Outorga de bolsa da CAPES
Modelo de Termo de Outorga de bolsa da CAPES

https://bit.ly/3NOAkmo
https://bit.ly/3t6i3ZW
https://bit.ly/3a9byyJ
https://bit.ly/3atj0Vv
https://bit.ly/3x1IAIP
https://bit.ly/3GBZwdk
https://bit.ly/3t7PWcw
https://bit.ly/3t7PWcw
https://bit.ly/3t5Cy8L
https://bit.ly/3NMdtaT
https://bit.ly/3ahygoc
https://bit.ly/3PX57zi
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17.5.15 Apêndice 15 - Checklist de Outorga de uso de laboratórios, equipamentos,
instrumentos, materiais e demais instalações
Checklist de Outorga de uso de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e
demais instalações

17.5.16 Apêndice 16 - Minuta de Contrato de concessão de uso de laboratório,
equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações
Minuta de Contrato de concessão de uso de laboratório, equipamentos, instrumentos,
materiais e demais instalações

17.5.17 Apêndice 17 - Minuta de Contrato de permissão de uso de laboratório,
equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações
Minuta de Contrato de permissão de uso de laboratório, equipamentos, instrumentos,
materiais e demais instalações

17.5.18 Apêndice 18 - Minuta de Contrato de autorização de uso de laboratório,
equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações
Minuta de Contrato de autorização de uso de laboratório, equipamentos, instrumentos,
materiais e demais instalações

17.5.19 Apêndice 19 - Checklist de Contrato de transferência de tecnologia não
patenteada, não patenteável ou de know-how
Checklist de Contrato de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de
know-how

17.5.20 Apêndice 20 - Minuta de Contrato de transferência de tecnologia não
patenteada, não patenteável ou de know-how
Minuta de Contrato de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de
know-how

17.5.21 Apêndice 21 - Checklist de Contrato de licenciamento de PI
Checklist de Contrato de licenciamento de PI

17.5.22 Apêndice 22 - Minuta de Contrato de licenciamento de PI
Minuta de Contrato de licenciamento de PI

17.5.23 Apêndice 23 - Checklist de Contrato de cessão de propriedade industrial
Checklist de Contrato de cessão de propriedade industrial

17.5.24 Apêndice 24 - Minuta de Contrato de cessão de propriedade industrial
Minuta de Contrato de cessão de propriedade industrial

https://bit.ly/3NQRpMC
https://bit.ly/3NQRpMC
https://bit.ly/3m4zMwI
https://bit.ly/3m4zMwI
https://bit.ly/3m1FqzK
https://bit.ly/3m1FqzK
https://bit.ly/3GM3sII
https://bit.ly/3GM3sII
https://bit.ly/3t5DR7F
https://bit.ly/3t5DR7F
https://bit.ly/3aAsAGi
https://bit.ly/3aAsAGi
https://bit.ly/3McOtZ7
https://bit.ly/38DID5z
https://bit.ly/3PUlBbm
https://bit.ly/3PYHu9E
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18. Proteção de Dados Pessoais em um CESU

MARCIELE B BERNARDES, JORGE H C FERNANDES

18.1 Introdução
18.1.1 Dados Pessoais no Cerne de Disputas por Poder

Não há cidade “inteligente” sem disponibilidade de dados em profusão, que registram
os mais diversos fenômenos que ocorrem na cidade, relacionados às infraestruturas, às
formas de viver das pessoas, à mobilidade, às necessidades de alimento, de emprego, e
de serviços diversos de natureza educacional, de saúde etc. Os dados sobre a cidade e
sua população são o “combustível” dos serviços ditos “inteligentes”, que impulsionam os
serviços públicos e os empreendimentos que geram empregos no mundo digital.

Por outro lado, não há cidade sustentável sem visão sistêmica, sem diálogo, sem
participação social, sem ética, e sem justiça social.

Sem o devidos cuidados, as agendas complementares das abordagens “inteligentes” e
sustentáveis podem conflitar, pois o ímpeto empreendedor, individualista, da livre inicia-
tiva, legítimo, precisa ser equacionado com o interesse dos coletivos, de preservação do
ambiente, e de respeito à localidade e seus costumes.

A sociedade se estrutura em redes de relacionamentos interpessoais, na família, no
trabalho, na escola, na rua, no comércio etc, e os que detém uma grande quantidade de
registros que evidenciam esses relacionamentos tem grande potencial para influenciar
as decisões das pessoas, auferindo poderes que pode ser excessivamente superior aos
dos demais, às vezes de forma ilegal. Caso evidente desse desequilíbrio é o de mídias
sociais que, enquanto ofereciam serviços “gratuitos”, mineravam informações pessoais
dos usuários para uso em finalidades alheias aos acordos de uso. Em outro caso, grandes
conglomerados de comércio online fragilizam economias locais, ao reduzir as trocas intra-
comunidade, por meio de suas plataformas de logística avançada, com grande redução
de custos. Em outro caso, dados mantidos em computadores na administração pública
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ou de concessionárias de serviços podem ser comercializados ilegalmente para uso por
empreendedores ou políticos inescrupulosos.

Todas essas questões se aliam ainda ao risco de segurança que sofrem os sistemas
computacionais que armazenam tais dados, ao estarem necessariamente conectados à
Internet, risco de serem hackeados e terem dados copiados, sequestrados, divulgados etc.

Enfim, no centro de uma balança que equilibra interesses do “inteligente” e do sus-
tentável, repousa o interesse do cidadão, representado de forma evidente pela proteção e
respeito à sua privacidade, aos seus dados pessoais e à sua persona digital.

18.1.2 LGPD

Em face das questões acima relatadas, e na esteira de outros diplomas internacionais1,
foi editada no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que se aplica a qualquer
atividade que envolva a utilização de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por
pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger
os direitos fundamentais de liberdade e privacidade dos cidadãos.

Assim, tem-se que a aplicação da LGPD trará reflexos para as cidades e seus planos de
aprimoramento em direção ao inteligente e ao sustentável. Consequentemente, esse tema
afeta diretamente a agenda dos CESUs, quer seja na execução de seus processos internos,
quer seja no desempenho de suas atividades finalísticas.

Este capítulo não tem o objetivo de esgotar o tema ou de substituir a necessária análise
que um CESU deverá realizar com relação aos tratamentos de dados pessoais. No entanto,
busca servir de guia para esse exercício e como um instrumento de conscientização quanto
à necessidade de realizar, de forma efetiva, tanto a gestão e quanto a governança dos dados
pessoais.

De outra forma, como será visto adiante, os requisitos e previsões legais para a proteção
de dados pessoais previstos na LGPD demandam ações organizadoras de tratamento de
dados digitais com passos iniciais equivalentes aos necessários para implementar
instrumentos e controles de segurança da informação e segurança cibernética, os
quais, portanto, não são aqui abordados.

Para esse fim, o presente capítulo foi estruturado em mais cinco seções:

1. Apresenta-se o panorama geral e os antecedentes históricos da LGPD;
2. Apresentam-se princípios orientadores para o tratamento de dados pessoais e direitos

deles decorrentes;
3. Apresentam-se as bases legais para o tratamento dos dados;
4. Pela combinação das implicações teóricas e práticas, apresenta-se de que modo

podem ser implementados os princípios de privacidade desde a concepção (by
design) e por padrão (by default), nos CESUs; e

5. Apresentam-se as conclusões do capítulo.

Essa é a abordagem que segue.

1A guisa de ilustração cite-se o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Regulamento UE
(2016/679).
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18.2 LGPD: Antecedentes históricos e panorama geral

A trajetória rumo à aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, diferentemente2

de outros países, não esteve amparada em um amplo arcabouço normativo, tampouco em
uma atualização de legislação anterior sobre a matéria de proteção de dados. Diante da
lacuna legislativa, a proteção de dados, no Brasil, era abrigada com fulcro na interpretação
constitucional3 e na legislação correlata4.

Dentre os fatores que contribuíram para a sanção da LGPD, no Brasil, podem ser
citados: a aprovação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) europeu 5;
o Caso Cambridge Analytica 6; a ambição brasileira de ingressar no quadro de países
membros da OCDE; e a mobilização da sociedade civil organizada 7 e do Ministério da
Justiça 8 (BERNARDES; ANDRADE; NOVAIS, 2020).

Diante disto, foi apresentada a LGPD brasileira, cuja trajetória até sua sanção traçou
pelo seguinte escorço histórico: 2010 (Anteprojeto de lei elaborado pelo Ministério da
Justiça via debate público); 2012 (apresentação do Projeto de Lei n.º 4.060/12 pela Câmara
dos Deputados); 2013 (apresentação do Projeto de Lei n.º 330/13, pelo Senado Federal);
2015 (novo Anteprojeto elaborado pelo Ministério da Justiça vai a debate público); 2016
(envio do Projeto do Lei n.º 5.276/16 ao Congresso Nacional); 2018 (sancionada a Lei
Geral de Dados Pessoais Lei nº 13.709/18, em vigor no território nacional desde setembro
de 20209) (BERNARDES; ANDRADE; NOVAIS, 2020).

Deve-se registrar que, no período que mediou a publicação da LGPD e a sua entrada
em vigor, foram observadas diversas ações do governo federal no sentido de regulamentar

2A título de ilustração cite-se o cenário europeu em que a temática da proteção de dados esteve presente
em diversos instrumentos, mesmo antes da edição do Regulamento Geral de Proteção de dados, são eles:
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, TFUE (artigo 16.º); Carta dos Direitos Fundamentais
da UE (artigos 7.º e 8.º); Convenção n.º 108 de 1981, “o primeiro instrumento internacional juridicamente
vinculativo adotado no domínio da proteção de dados”; Convenção Europeia dos Direitos do Homem, CEDH
(artigo 8.º); Tratado de Lisboa, que “fornece uma base mais sólida para o desenvolvimento de um sistema de
proteção de dados mais eficaz e mais claro”; Diretiva 95/46/CE – “relativa à proteção de dados”.

3Vide Art. 5º § 2º: Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa
do Brasil seja parte.

4Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11 e Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14).
5Com o RGPD passou a valer o regime de adequação, em que os países interessados em terem relações

comerciais com a União Europeia (UE) devem possuir legislação adequada sobre tratamento de dados. Ou
seja, a Comissão Europeia tem a atribuição de decidir, com base no artigo 45 do RGPD, se um país fora da
UE possui um nível adequado de proteção de dados, seja em razão de sua legislação nacional ou de acordos
internacionais celebrados.

6A Cambridge Analytica é uma empresa de análise de dados que teve acesso às informações pessoais
de milhões de usuários do Facebook por meio de um desenvolvedor de aplicativos independente. A esta
empresa foi creditado um papel de segmentação de anúncios na campanha eleitoral de Donald Trump, em
2016, e supostamente no referendo sobre o Brexit (KELLER, 2018)

7Blog Cultura digital promoveu no ano de 2010 o “Debate público- Proteção de dados pessoais”.
Disponível em: http://culturadigital.br/dadospessoais/. Acesso em: set. 2020.

8Nomeadamente através do projeto pensando o direito, no ano de 2015 foi discutido o tema: “debate
sobre Proteção de Dados Pessoais”, em que se discutiu digitalmente o anteprojeto de lei de proteção de
dados pessoais brasileiro. Informação disponível em: http://pensando.mj.gov.br/dadospessoais/.
Acesso em: set. 2020.

9Em sua redação original a LGPD tornar-se-ia plenamente aplicável em todo o território brasileiro em
fevereiro de 2020, todavia com a edição da Lei 13.853/19 (que criou a Autoridade Nacional de Proteção de
dados) e ao contexto pandêmico (COVID-19), a Lei apenas entrou em vigor em 18 de setembro de 2020.

http://culturadigital.br/dadospessoais/
http://pensando.mj.gov.br/dadospessoais/
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a matéria, das quais destacam-se:

• Decreto nº 10.046/2019 (dispõe sobre governança no compartilhamento
de dados no âmbito da Administração Pública Federal);

• Portaria nº 93/2019 (aprova o Glossário de Segurança da Informação);
• Circular nº 3979/2020 BACEN (dispõe sobre perfil de risco e as práticas

de gerenciamento de riscos da instituição);
• Decreto nº 10.222/ 2020 (aprova a Estratégia Nacional de Segurança

Cibernética);
• Resolução nº 2/2020, (dispõe sobre diretrizes para a categorização de

compartilhamento de dados);
• Resolução n º 4/2020 (Guia de Boas Práticas para Implementação da Lei

Geral de Proteção de Dados na Administração Pública Federal);
• Decreto nº 10.474 , de 26 de agosto de 2020, cria a Autoridade Nacional

de Proteção de Dados-ANPD, com sua estrutura organizacional;
• Decreto nº 10.332/2020 (institui a Estratégia de Governo Digital para o

período de 2020 a 2022, o objetivo 10, versa sobre a Implementação da
Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito do Governo federal); e

• Publicado o documento intitulado “Planejamento Estratégico10 2021-
2023” que reflete as discussões sobre a essência da ANPD, as ações
prioritárias para colocá-la em funcionamento e o rumo para seu forta-
lecimento e transformação em uma das autoridades de referência em
proteção de dados.

Assim, com sua entrada em vigor, a LGPD aplica-se a qualquer operação de tratamento
de dados, realizada por pessoa física ou jurídica - de direito público ou privado (artigo 1º).
Destaque-se que, como a LGPD foi recentemente publicada ainda não há jurisprudência
dos tribunais brasileiros a orientar na interpretação/aplicação da Lei. Entretanto, consoante
o rol de normas acima, na esfera pública há diversas ações do governo federal a orientar
o setor, nessa temática, inclusive com um “Guia de boas práticas Lei Geral de Proteção
de Dados”. Já no setor privado cada organização seguirá o que for mais adequado à sua
estrutura, desde que observados os parâmetros legais.

Recorde-se que dentre as hipóteses de natureza jurídica sugeridas para a configuração
de um CESU, orientou-se a adoção do modelo11 de Consórcio Público, o qual pode ser
constituído como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e
natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos
(art. 2º, inciso I, do Decreto nº 6.017/2007). Dessa perspectiva, infere-se que, independen-
temente da sua constituição (pública ou privada), os CESUs estarão sujeitos à LGPD e,
ante a ausência de um decreto regulamentador a essa norma, adotar-se-á neste relatório
o “Guia de Boas Práticas para Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados na
Administração Pública Federal” doravante, “guia de boas práticas”, para fins de adequação
e conformidade à Lei. É essa é abordagem que segue.

10Inteiro teor do documento disponível em: https://www.gov.br/
anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/planejamento-estrategico/
planejamento-estrategico-2021-2023.pdf. Acesso em: jul. 2021.

11Para maior aprofundamento, vide Capítulo 16 que versa sobre a Modelagem Jurídica de um CESU.

https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/planejamento-estrategico/planejamento-estrategico-2021-2023.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/planejamento-estrategico/planejamento-estrategico-2021-2023.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/planejamento-estrategico/planejamento-estrategico-2021-2023.pdf
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18.3 Direitos dos Titulares
A LGPD adotou como modelo padrão o caráter preventivo para a proteção de dados, o
qual busca evitar danos e vazamentos de dados. Com base nisso, ao cidadão devem ser
garantidos instrumentos que aumentem o poder e controle sobre seus dados. Para esse
efeito, é importante a compreensão dos conceitos operacionais, os princípios e direitos
deles decorrentes.

18.3.1 Conceitos Operacionais
No âmbito da LGPD, dentre os conceitos essenciais para a proteção de dados destacam-se:
dado pessoal (“informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável”); dado
pessoal sensível (“dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião
política, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural...”); dado
anonimizado (“relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização
de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento”); agentes de
tratamento12 (“controlador” – toma as decisões referentes ao tratamento de dados e o
“operador” – efetivamente realiza o tratamento dos dados) e encarregado (pessoa indicada
pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os
titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)), conforme o
artigo 5º, incisos I a VIII, da LGPD.

Além disso, a Lei define o “tratamento de dados” como toda operação realizada com
dados pessoais, que impliquem na coleta, produção, recepção, classificação, utilização,
acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armaze-
namento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação,
transferência, difusão ou extração (art. 5º, inciso X, LGPD). Por sua vez, as operações de
tratamento são definidas como:

• Acesso - ato de ingressar, transitar, conhecer ou consultar a informação,
bem como possibilidade de usar os ativos de informação de um órgão ou
entidade, observada eventual restrição que se aplique;

• Armazenamento - ação ou resultado de manter ou conservar em repositó-
rio um dado;

• Arquivamento - ato ou efeito de manter registrado um dado embora já
tenha perdido a validade ou esgotado a sua vigência;

• Avaliação - analisar o dado com o objetivo de produzir informação;
• Classificação - maneira de ordenar os dados conforme algum critério

estabelecido;
• Coleta - recolhimento de dados com finalidade específica;
• Comunicação - transmitir informações pertinentes a políticas de ação

sobre os dados;
• Controle - ação ou poder de regular, determinar ou monitorar as ações

sobre o dado;
12Os recorrentes questionamentos acerca do conceito e os aspectos relacionados aos Agentes de Tra-

tamento (Controlador, Operador e Encarregado) fez com que a Autoridade Nacional de Proteção de
Dados-ANPD elaborasse o ‘Guia Orientativo para a Definição dos Agentes de Tratamento e do En-
carregado’. O inteiro teor do documento encontra-se disponível em: https://www.gov.br/anpd/
pt-br/documentos-e-publicacoes/2021.05.27GuiaAgentesdeTratamento_Final.pdf. Acesso
em jul.2021.

https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/2021.05.27GuiaAgentesdeTratamento_Final.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/2021.05.27GuiaAgentesdeTratamento_Final.pdf
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• Difusão - ato ou efeito de divulgação, propagação, multiplicação dos
dados;

• Distribuição - ato ou efeito de dispor de dados de acordo com algum
critério estabelecido;

• Eliminação - ato ou efeito de excluir ou destruir dado do repositório;
• Extração - ato de copiar ou retirar dados do repositório em que se encon-

trava;
• Modificação - ato ou efeito de alteração do dado;
• Processamento - ato ou efeito de processar dados visando organizá-los

para obtenção de um resultado determinado;
• Produção - criação de bens e de serviços a partir do tratamento de dados;
• Recepção - ato de receber os dados ao final da transmissão;
• Reprodução - cópia de dado preexistente obtido por meio de qualquer

processo;
• Transferência - mudança de dados de uma área de armazenamento para

outra, ou para terceiro;
• Transmissão - movimentação de dados entre dois pontos por meio de

dispositivos elétricos, eletrônicos, telegráficos, telefônicos, radioelétricos,
pneumáticos, etc.; e

• Utilização - ato ou efeito do aproveitamento dos dados. (boas práticas
para implementação da lei geral de proteção de dados na administra-
ção pública federal (COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS,
2020a).

Outros temas abordados da LGPD versam sobre o direito ao esquecimento, tais como:
“eliminação de dados pessoais” (artigo 18, LGPD); proteção de dados, desde a concepção
(“determina a adoção medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os
dados pessoais, desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução”),
conforme o artigo 46, §2º, LGPD.

Dessa perspectiva, a LGPD aplica-se a qualquer operação de tratamento de dados,
realizada por pessoa física ou jurídica (de direito público ou privado), que atenda a algum
dos seguintes requisitos: dados coletados e tratados no Brasil; que sejam de titularidade
de indivíduos localizados no país; e que tenham por finalidade a oferta de produtos ou
serviços no Brasil (artigo 3.º LGPD).

Por outro lado, as hipóteses excludentes de aplicação da LGPD são previstas no rol
taxativo do artigo 4º, deixando esta de ser aplicável nos casos de uso (por/para): pessoa
natural para fins pessoais; fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos13;
segurança pública; dados em “trânsito” (provenientes de fora do território nacional).

18.3.2 Princípios Orientadores para o Tratamento de Dados e Direitos deles De-
correntes
Conforme já exposto, a LGPD busca empoderar o titular de dados pessoais, fornecendo-
lhes direitos a serem exercidos em face dos agentes de tratamento de dados. Tudo isso,
é ancorado numa série de princípios orientadores. São eles: “finalidade; adequação;

13A não aplicação da LGPD, para fins acadêmicos está sujeita a observância do disposto nos artigos
hipótese os arts. 7º e 11 da Lei.
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necessidade; livre acesso; qualidade dos dados; transparência; segurança; prevenção; não
discriminação; responsabilização e prestação de contas” (artigo 6.º, LGPD). Na Tabela
18.1 a seguir são explicitados os princípios e direitos deles decorrentes.

Quadro 18.1: LGPD: Princípios orientadores e direitos deles decorrentes. Fonte:
Elaborado pela autora adaptado de Resolução n º 4/2020. “Guia de Boas Práticas para
Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados na Administração Pública Federal”

(COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a).

Princípio Direitos dos titulares Previsão na
LGPD

Princípio da
finalidade

Direito ao tratamento adstrito aos propósitos
legítimos, específicos, explícitos e informados
ao titular, sem possibilidade de tratamento
posterior de forma incompatível com essas
finalidades.

Art. 6º, I

Princípio da
adequação

Direito ao tratamento adequado, compatível
com as finalidades informadas ao titular, de
acordo com o contexto do tratamento.

Art. 6º, II

Princípio da
necessidade

Direito à limitação do tratamento ao mínimo
necessário para a realização de suas finalidades,
com abrangência dos dados pertinentes,
proporcionais e não excessivos em relação às
finalidades do tratamento.

Art. 6º, III

Princípio do livre
acesso

Direito à consulta facilitada e gratuita sobre a
forma e a duração do tratamento, bem como
sobre a integralidade de seus dados pessoais.

Art. 6º, IV

Princípio da
qualidade dos dados

Direito à exatidão, clareza, relevância e
atualização dos dados, de acordo com a
necessidade para o cumprimento da finalidade
de seu tratamento.

Art. 6º, V

Princípio da
transparência

Direito a informações claras, precisas e
facilmente acessíveis sobre a realização do
tratamento e os respectivos agentes de
tratamento, observados os segredos comercial e
industrial.

Art. 6º, VI

Princípio da
segurança

Direito à segurança dos dados, ao qual se
contrapõe o dever, por parte dos agentes de
tratamento, de utilização de medidas técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados
pessoais de acessos não autorizados e de
situações acidentais ou ilícitas de destruição,
perda, alteração, comunicação ou difusão .

Art. 6º, VII

Princípio da
prevenção

Direito à adequada prevenção de danos, ao qual
se contrapõe o dever, por parte dos agentes de
tratamento, de adoção de medidas para prevenir
a ocorrência de danos em virtude do tratamento
de dados pessoais .

Art. 6º, VIII

Continua na página seguinte
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Quadro 18.1 – Continuação da página anterior.
Princípio Direitos dos titulares Previsão na

LGPD
Princípio da não
discriminação

Direito de não ser discriminado de forma ilícita
ou abusiva

. Art. 6º, IX

Princípio da
responsabilização e
prestação de contas

Direito de exigir a adequada responsabilização
e a prestação de contas por parte dos agentes de
tratamento, ao qual se contrapõe o dever, por
parte destes, de adoção de medidas eficazes e
capazes de comprovar a observância e o
cumprimento das normas de proteção de dados
pessoais.

Art. 6º, X

Além dos direitos decorrentes dos princípios, existem outros previstos de forma ex-
pressa na LGPD, tais como: direito de ser informado; direito à retificação; direito à
portabilidade; direito de acesso; direito à exclusão de dados; direito de revogação do
consentimento (artigo 18, LGPD).

18.3.3 Ética na Concepção de Modelos de Negócios Digitais
Em um contexto de Smart City , os dados - neles incluídos dados pessoais - são o “com-
bustível” para a realização de negócios. Tais negócios são viáveis apenas porque levam
à otimização de algumas das funções das cidades, pela integração entre serviços ofer-
tados por organizações de mais diversas naturezas e finalidades (estritamente privadas,
concessionárias de serviços públicos, órgãos públicos, entidades da sociedade civil etc).

Nesse contexto de dados e negócios digitais, a existência de um amplo conjunto
de princípios e direitos dos titulares de dados pessoais declarados na LGPD, introduz
limitantes de alto impacto, ao desenvolvimento de novos modelos de negócio. No âmbito
das Smart Cities, o design e implementação de tecnologias que propulsionam os negócios,
inclusive TICs, não são atividades socialmente neutras (JONES, 2016). São realizações
decorrentes da escolha de certos valores, em detrimento de outros. Isso porque o sucesso e
ampliação do número de usuários de qualquer negócio digital decorre da sua capacidade
de influenciar o comportamento e decisões de seus usuários, em favor do próprio negócio,
pelo menos parcialmente. Trata-se, portanto, de uma questão de conotações políticas, pois
opera no campo do poder, aqui definido como a capacidade de exercer influência sobre
comportamento das pessoas.

Em função do exposto, a concepção de novos modelos de negócios para geração de
empreendimentos em Smart Cities , em uma situação de forçosa conformidade, e até
mesmo de promoção ativa desse marco legal, exige, avançada capacidade de raciocínio
sistêmico, e compreensão das implicações e dilemas éticos enfrentados pela inovação
tecnológica.

18.4 Tratamento dos Dados
Segundo a LGPD, o tratamento de dados pode ser entendido como “toda operação rea-
lizada com dados pessoais, que impliquem na coleta, produção, recepção, classificação,
utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento,
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armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunica-
ção, transferência, difusão ou extração” (art. 5º, inciso X, LGPD).

Diante disso, é necessária a compreensão das hipóteses de tratamento, etapas do
tratamento dos dados; anonimização e pseudonimização; publicidade; relatório de impacto
à proteção de dados pessoais e término do tratamento, conforme segue.

18.4.1 Hipóteses de Tratamento
Tendo em consideração os princípios orientadores e direitos deles decorrentes, que associa-
dos a boa-fé servem como diretrizes ao tratamento de dados (artigo 6º, caput, LGPD), a
Lei, autoriza que os órgãos e entidades da administração pública a realizem o tratamento
de dados pessoais unicamente para o atendimento de sua finalidade pública (artigo em
seu art. 23, LGPD). Além disso, os agentes de tratamento são autorizados a realizar essa
operação, nas seguintes hipóteses:

Lei nº 13.709/2018 Art. 7º: O tratamento de dados pessoais somente po-
derá ser realizado nas seguintes hipóteses: I - mediante o fornecimento de
consentimento pelo titular; II - para o cumprimento de obrigação legal
ou regulatória pelo controlador; III - pela administração pública, para o
tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políti-
cas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos,
convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo
IV desta Lei; IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, ga-
rantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; V - quando
necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares re-
lacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;
VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo
ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996
(Lei de Arbitragem); VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do
titular ou de terceiro; VIII - para a tutela da saúde, em procedimento realizado
por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias; VIII - para a
tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais
de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; IX - quando necessário
para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no
caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam
a proteção dos dados pessoais; ou X - para a proteção do crédito, inclusive
quanto ao disposto na legislação pertinente (BRASIL, 2018b).

Dentre as chamadas “bases legais para o tratamento de dados”, vale destacar neste
documento as seguintes hipóteses: I- consentimento pelo titular; II- cumprimento de
obrigação legal; III- para a execução de políticas públicas; IV- realização de estudos e
pesquisa; V- tratamento para a execução de contrato; VI- exercício regular de direitos; IX-
atender interesses legítimos, conforme segue,

Hipótese I: Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular
Essa hipótese requer consentimento do titular do dado, entendido como uma “manifesta-
ção livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus
dados pessoais para uma finalidade determinada” (artigo 5.º, XII, LGPD).
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Figura 18.1: Modelo de checkbox de uma política de privacidade.

  

  
 

Fonte: A Autora.

A temática do consentimento também se relaciona com o “tratamento de dados pes-
soais de crianças e adolescentes” que, segundo a LGPD, estão subordinados a legislação
específica (Estatuto da Criança e Adolescente) e demandam “consentimento específico e
em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal” (artigo 14, § 1.º,
LGPD).

Ademais, a Lei esclarece que serão nulas as autorizações genéricas para o tratamento
de dados pessoais (art. 7º, parágrafo 4º, LGPD). Neste caso, são previstas duas hipóteses
em que o consentimento expresso pode ser fornecido pelo titular de dados: (i) por escrito
(modelo anexo14) ou (ii) por outro meio que demonstre a vontade do titular, v.g., um
checkbox de uma política de privacidade (artigo 8.º, LGPD).

A Figura 18.1 é um exemplo básico de checkbox sem pré-marcação, com o qual é
possível solicitar o consentimento informado dos usuários.

É possível ainda tomar como referência de boa prática as premissas do RGPD (modelo
inspirador da LGPD), segundo o qual as “políticas de privacidade” e “notificações para

14Vide Apêndice 18.7.1- “Modelo para consentimento de tratamento de dados”.
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Figura 18.2: Consentimento específico para fins de processamento de dados, de acordo
com o RGPD (modelo inspirador da LGPD).

Fonte: Ryan (2018).

consentimento” online devem ter camadas de informação (para que não sobrecarreguem
os usuários com informações, tornando os detalhes necessários facilmente disponíveis).
Neste sentido, Johnny Ryan desenvolveu um modelo para atender a esses requisitos com
informações ao usuário sobre: a duração do consentimento; consentimento expresso –
“não por padrão”; nome de contato do controlador dos dados; propósito do processamento;
e a granularidade do consentimento (dividida em nove etapas), consoante Figura 18.2:

O exemplo acima é de suma importância, pois evidencia que, além do formato escrito,
o consentimento pode ser dado no ambiente digital, o que se desvela como um modelo
oportuno a ser seguido por um CESU, quando da prestação de serviços digitais.

Observações ao Controlador de dados
O controlador deve observar ainda que:
• O titular dos dados tem liberdade para autorizar, negar ou revogar (reconsiderar)

autorização anteriormente concedida para tratamento de seus dados pessoais (art. 8,
parágrafo 5º, LGPD);

• Se após o consentimento dado pelo usuário houver mudanças da finalidade para
o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o
controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade,
podendo o titular revogar o consentimento, caso discorde das alterações (art. 9º,
parágrafo 2º, LGPD);

• Ao controlador compete o ônus da prova do consentimento, sendo vedado o trata-
mento de dados pessoais mediante vício de consentimento (art. 8º, parágrafos 2º e
3º, LGPD);

• No caso de consentimento tácito “é dispensada a exigência do consentimento
previsto no caput deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo
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titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta Lei”
(artigo 7, parágrafo 4º, LGPD). O controlador deve observe que, ainda nos casos
em que o titular dos dados informa em sua página pessoal a sua “origem racial ou
étnica”, por exemplo, isso configura “dado sensível” e, em atenção, aos princípios
da LGPD não está dispensado o consentimento para o tratamento desses dados; e

• Se após o consentimento dado pelo usuário houver necessidade de comunicar ou
compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter consentimento
específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consen-
timento previstas em Lei (artigo 27, LGPD).

Hipótese II: Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controla-
dor

Essa hipótese dispensa o consentimento do titular do dado.
Trata-se da “regra da legalidade ampla e da preservação do interesse público sobre o

particular” (COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a), visa-se com isso
evitar o conflito entre leis.

Observações ao Controlador de dados
O controlador está autorizado a não aplicar a LGPD quando for necessário processar

dados pessoais para o cumprimento de:
• obrigações legais;
• lei específicas15.

Hipótese III: Pela administração pública, para a execução de políticas públicas

Essa hipótese dispensa o consentimento do titular do dado.
Trata-se dos casos em que “a administração pública efetua o tratamento de dados

pessoais no exercício de suas competências legais vinculadas a políticas públicas e entrega
de serviços públicos”, assim dispensado está o consentimento do titular dos dados, todavia
a administração deve informar a finalidade e a forma de tratamento dos dados.

Destaque-se que, o capítulo IV que versa sobre “Tratamento de Dados Pessoais pelo
Poder Público” (artigos 23 a 30, LGPD) deve ser observado pelos por controladores
que sejam pessoas jurídicas de direito público. Observe-se que os “controladores podem
envolver operadores para a realização do tratamento de dados pessoais necessários à

15Dentre as previsões normativas que autorizam tratamento de dados extra LGPD, pode-se citar: Ha-
beas data (Lei no 9.507/1997); Lei do processo administrativo na administração pública federal (Lei no

9.784/1999); Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011 (LAI)); Regulamento da LAI (Decreto no

7.724/2012); Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014); Regulamento do Marco civil da Internet (Decreto
no 8.771/2016); Plataforma de Cidadania Digital (Decreto no 8.936/2016); Identificação Civil Nacional (ICN)
(Lei no 13.444/2017); Lei da participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos
da administração pública (Lei no 13.460/2017); Decreto que assegura validade nacional às Carteiras de
Identidade e regula sua expedição (Decreto no 9.278/2018, que regulamenta a Lei no 7.116, de 29 de agosto
de 1983); Regulamento da Lei no 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e
defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública federal, institui o Sistema de
Ouvidoria do Poder Executivo federal (Decreto no 9.492/2018); Regulamento que instituir o Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) como instrumento suficiente e substitutivo da apresentação de outros documentos do
cidadão no exercício de obrigações e direitos Decreto no 9.723/2019); Lei que cria a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (Lei no 13.853/2019); Regulamento sobre a governança no compartilhamento de dados
no âmbito da administração pública federal (Decreto no 10.046/2019) e Lei que derruba os vetos da Lei no

13.853/2019.
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consecução de políticas públicas, esses últimos podem ser pessoas jurídicas de direito
privado” (COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a).

Observações ao Controlador de dados
Para operacionalizar o tratamento dos dados pelo poder público, o controlador deverá:
• informar as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realiza o tra-

tamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a
previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução
dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios
eletrônicos (artigo. 23, inciso I, LGPD);

• indicar um encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pesso-
ais (artigo. 23, inciso III, LGPD);

• observar as formas de publicidade das operações de tratamento, recomendadas
pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) (artigo. 23, parágrafo 1º,
LGPD);

• manter os dados em formato interoperável16 e estruturado para o uso compartilhado,
com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à
descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações
pelo público em geral (artigo 25, LGPD); e

• ao compartilhar dados pessoais pelo Poder Público atender a finalidades específicas
de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades
públicas, e respeitar os princípios de proteção de dados pessoais elencados no art. 6º
desta Lei (artigo 26, LGPD).

Hipótese IV: Para a realização de estudos e pesquisas
Essa hipótese dispensa o consentimento do titular do dado.

Seu cabimento restringe-se a realização de estudos por órgão de pesquisa público ou
privado e, sempre que possível deve ser assegurada a anonimização dos dados pessoais
(COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a).

Observações ao Controlador de dados
Independentemente assumir a personalidade pública ou privada, um CESU tem entre

suas atividades fim a realização de estudos e pesquisas, sendo assim o seu Controlador
deverá garantir que:

• os dados pessoais utilizados nas operações de um CESU receberão tratamento
adstrito aos propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados de estudo ou
pesquisa (artigo 6º, I, LGPD);

• em se tratando de estudos que envolvam o tratamento de dados sensíveis, como os
da saúde, que esses serão mantidos em ambiente seguro e controlado, e que será
garantida, sempre possível, a anonimização ou pseudonimização (artigo 11, inciso
II, alínea “c” e artigo 13, LGPD);

• na divulgação dos resultados de pesquisas ou de qualquer excerto do estudo ou que
verse sobre saúde, que não serão revelados dados pessoais (artigo 13, parágrafo 1º,
LGPD); e

• não haverá a transferência do Poder Público a entidades privadas de dados pessoais

16Para maior aprofundamento recomenda-se a leitura do material elaborado pelo governo federal, intitulado
“Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – ePING”. Informação disponível em: http://
eping.governoeletronico.gov.br/. Acesso em: set. 2020.

http://eping.governoeletronico.gov.br/
http://eping.governoeletronico.gov.br/
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constantes de bases de dados a que tenha acesso (artigo 26, parágrafo 1º, LGPD).

Hipótese V: Tratamento para a execução de contrato
Essa hipótese requer um consentimento específico do titular de dados, constante em
“termos de Consentimento definidos no contrato ou decorrentes da autonomia da vontade”,
a partir disso, estão dispensados os consentimentos para o tratamento de dados decorrentes
do mesmo negócio jurídico (COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a).

Observações ao Controlador de dados
No caso de execução de contrato firmado por um CESU, caberá ao Controlador de

dados observar se:
• o tratamento de dados pessoais se faz necessário para a consecução dos termos do

contrato ou para a realização de procedimentos preliminares relacionados com este
(artigo 7º, inciso V, LGPD).

Hipótese VI: Exercício regular de direitos
Essa hipótese dispensa o consentimento do titular do dado.

Seu cabimento ocorrerá nos casos de exercício regular de direito, incluindo contraditó-
rio, ampla defesa e devido processo legal. Isso significa afirmar que “a proteção aos dados
pessoais não compromete o direito que as partes têm de produzir provas umas contra as
outras, ainda que estas se refiram a dados pessoais do adversário” (COMITÊ CENTRAL DE

GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a).
Observações ao Controlador de dados
No caso de processo judicial, administrativo ou arbitral em que o CESU seja parte,

caberá ao Controlador de dados observar se:
• O tratamento de dados pessoais se faz necessário para o exercício regular de direitos;
• O titular do dado foi informado com destaque quando essa hipótese de tratamento

de dados pessoais.

Hipótese IX: Atender interesses legítimos
Essa hipótese dispensa o consentimento do titular do dado.

O controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para fina-
lidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se
limitam a: I - apoio e promoção de atividades do controlador; e II - proteção, em relação
ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem,
respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais (artigo
10, LGPD).

Observe-se que essa hipótese de tratamento “traz consigo conjunto adicional de medidas
de salvaguarda dos dados, inclusive com a possibilidade de a ANPD solicitar ao controlador
relatórios de impacto à proteção de dados pessoais” (COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA

DE DADOS, 2020a).

18.4.2 Tratamento de Dados Pessoais nos CESUs
No caso de um CESU assumir a personalidade jurídica de direito público, e estiver tratando
dados para fins de consecução de políticas públicas ou de suas próprias competências
legais, as hipóteses de tratamento de dados mais adequadas são as previstas nos incisos III
e IV da LGPD.

Observações ao Controlador de dados
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O tratamento de dados para atender interesses legítimos requer que o Controlador
observe se:

• foram consideradas situações concretas, que respeitem as legítimas expectativas do
titular em relação ao tratamento de seus dados;

• está atuando para a realização de exercício regular dos direitos do titular ou a presta-
ção de serviços que o beneficiem, em respeito aos direitos e liberdades fundamentais
do titular;

• o titular do dado foi comunicado sobre a hipótese de tratamento de dados aplicada;
• foram adotadas medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado

no legítimo interesse do controlador.
As hipóteses17 acima descritas servem como um guia aos agentes de tratamento

(Controlador e/ ou Operador) de um CESU a orientar qual hipótese legal autoriza o
tratamento de dados pessoais. Deve-se também documentar a forma de aplicação de cada
um os princípios legais para o adequado tratamento de dados que indicarão as finalidades e
contextos específicos de cada situação.

Observe-se ainda que, poderá haver “situações em que mais de uma hipótese legal
seja cabível, se houver múltiplos propósitos para o tratamento do dado”, diante disso, o
fundamental é “avaliar caso a caso e documentar a(s) hipótese(s) aplicável(is)” (COMITÊ

CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a). Dessa maneira, em eventual questiona-
mento pelo titular de dados será possível saber qual hipótese autorizou o tratamento de
cada um dos seus dados.

18.4.3 Etapas do Tratamento dos Dados
O tratamento de dados é definido como “toda operação realizada com dados pessoais, que
impliquem na coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou
extração” (art. 5º, inciso X, LGPD).

Conforme estudado, no exercício de atividades que envolvam o tratamento de dados, os
agentes de tratamento de um CESU deverão explicitar para qual finalidade utilizarão dados
pessoais, solicitar o consentimento do titular e realizar o tratamento, consoante as hipóteses
previstas na LGPD. Nesse contexto, a gestão do “Ciclo de Vida” do tratamento dos dados
deve ser incorporada ao modelo de negócio, considerando a finalidade do tratamento,
consoante os produtos e serviços prestados.

Coleta

É conceituada como a “obtenção, recepção ou produção de dados pessoais independente
do meio utilizado -documento em papel, documento eletrônico, sistema de informação-”
(COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a). Trata-se, por assim dizer de
operação inicial de tratamento dos dados pessoais do cidadão (titular dos dados). E, para
tanto, pressupõe o atendimento das hipóteses, dos princípios e dos direitos dos titulares.

Nesse caso, o Controlador e/ou Operador de um CESU deve observar que a etapa de
coleta envolve a coleta, produção, recepção (artigo 5º, inciso X, LGPD).

17No intuito de facilitar a identificação das hipóteses mais apropriadas, foi criado um checklist “para
enquadramento nas hipóteses de tratamento de dados (art. 7º, LGPD)”, a ser seguido pelo controlador e/ou
operador de um CESU. Para maior aprofundamento vide Apêndice 18.7.2.
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Retenção

Relaciona-se com “arquivamento ou armazenamento de dados pessoais independente do
meio utilizado, por exemplo, documento em papel, documento eletrônico, banco de dados,
arquivo de aço” (COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a).

Nesse caso, o Controlador e/ou operador de um CESU deve observar que a etapa de
retenção envolve o arquivamento e armazenamento dos dados do usuário. (artigo 5, inciso
X, LGPD).

Processamento

É entendido como toda e “qualquer operação que envolva classificação, utilização, repro-
dução, processamento, avaliação ou controle da informação, extração e modificação de
dados pessoais (COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a).

Nesse caso, o Controlador e/ou Operador de um CESU deve observar que a etapa de
processamento envolve a Classificação, utilização, reprodução, processamento, avaliação
ou controle da informação, extração e modificação (artigo 5º, inciso X, LGPD).

Compartilhamento

Refere-se a “qualquer operação que envolva transmissão, distribuição, comunicação,
transferência, difusão e compartilhamento de dados pessoais” (COMITÊ CENTRAL DE

GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a).
Nesse caso, o Controlador e/ou Operador de um CESU deve observar que a etapa

de Compartilhamento envolve a transmissão, distribuição, comunicação, transferência e
difusão. (artigo 5º, inciso X, LGPD).

b.1.5) Eliminação
Trata-se de “qualquer operação que visa apagar ou eliminar dados pessoais. Essa fase

também contempla descarte dos ativos organizacionais nos casos necessários ao negócio
da instituição” (COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a).

Nesse caso, o Controlador e/ou Operador de um CESU deve observar que a etapa da
Eliminação envolve a Eliminação dos dados do usuário (artigo 5 º, inciso X, LGPD).

A Figura 18.3 ilustra o ciclo de vida do tratamento de dados descrito nesta seção.

Figura 18.3: Ciclo de vida do tratamento de dados.

Coleta Retenção Processam
ento

Compartilh
amento Eliminação

Fonte: Comitê Central de Governança de Dados (2020a)

Conforme descrito e ilustrado acima toda e qualquer atividade de tratamento de dados
pessoais deve ser registrada, desde a sua coleta até a sua eliminação, indicando quais tipos
de dados pessoais foram coletados; a respectiva base legal que autoriza os seus usos, as suas
finalidades, o tempo de retenção, as práticas de segurança da informação implementadas
no armazenamento e com quem os dados podem ser eventualmente compartilhados (artigo
37, LGPD).
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18.4.4 Ciclo de Vida do Tratamento e os Ativos Organizacionais

Segundo o “Guia de boas práticas para Implementação da LGPD na Administração Pública
Federal”, os ativos organizacionais (bases de dados, documentos, equipamentos, locais
físicos, pessoas, sistemas e unidades organizacionais) podem estar envolvidos em cada fase
do ciclo de vida do tratamento de dados pessoais de uma organização (COMITÊ CENTRAL

DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a).
As principais definições para os ativos envolvidos no ciclo de vida do tratamento dos

dados pessoais são: base de dados (uma coleção de dados logicamente relacionados, com
algum significado); documento (unidade de registro de informações, qualquer que seja o
suporte e formato); equipamento (objeto ou conjunto de objetos necessário para o exercício
de uma atividade ou de uma função); local físico (lugar no qual pode residir de forma
definitiva ou temporária uma informação de identificação pessoal, por exemplo, uma sala,
um arquivo, um prédio, uma mesa, etc.); pessoa (indivíduo que executa ou participa de
alguma operação realizada com dados pessoais); sistema (qualquer aplicação, software
ou solução de Tecnologia de Informação que esteja envolvida com as fases do ciclo de
vida do tratamento dos dados pessoais); unidade organizacional (órgãos e entidades da
Administração Pública) (COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a).

Diante disso, conforme o referido “Guia de boas práticas” (COMITÊ CENTRAL DE

GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a), é possível que em cada fase do ciclo de tratamento de
dados sejam identificados ativos organizacionais envolvidos, senão vejamos:
Coleta de dados - os ativos envolvidos podem entrar na organização por: documento

físico; sistema hospedado em algum equipamento localizado em local físico do
órgão público. Estes dados podem ser coletados tanto pela prestação de algum
serviço externo quanto por serviço prestado pelo próprio órgão público (via unidades
organizacionais);

Retenção - os ativos adotados para o armazenamento de dados pessoais podem ser: bases
de dados, documentos físicos, equipamentos ou sistemas. Ainda servem para fins
de retenção as unidades organizacionais (que armazenem e guardem os dados) e os
locais físicos (onde estão localizados os ativos que armazenam esses dados); acaso
o armazenamento seja feito em “nuvem”, será necessário considerar o serviço de
armazenamento contratado e/ou utilizado;

Processamento - Identifica-se os ativos onde são realizados os tratamentos dos dados, o
qual pode ser realizado em documento físico, por um sistema interno ou contratado
pelo órgão. Deve-se identificar as pessoas (papeis organizacionais); as unidades
organizacionais e equipamentos envolvidos nesse tratamento e a localização das
unidades organizacionais;

Compartilhamento – para mapear a distribuição ou divulgação dos dados pessoais para
dentro e para fora do órgão os ativos envolvidos são: os sistemas usados para
transmitir, exibir ou divulgar dados pessoais; as pessoas destinatárias dessas in-
formações; as unidades organizacionais e os equipamentos usados para efetuar o
compartilhamento;

Eliminação - para a eliminação de dados pessoais armazenados, os ativos a serem con-
siderados são: bases de dados, documentos físicos, equipamentos ou sistemas, as
unidades organizacionais (responsáveis pelo armazenamento e guarda dos dados),
bem como os locais físicos (onde estão localizados os ativos que contenham dados a
serem eliminados ou descartados). Observe que se a eliminação do dado pessoal ou
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Figura 18.4: Fases do ciclo de vida dos dados pessoais e Ativos organizacionais.

Coleta Retenção Processamento Compartilhamento Eliminação

Pessoa

Base de Dados

Documento

Equipamento

Local Físico

Sistema

Unidade

Fonte: Comitê Central de Governança de Dados (2020a).

descarte do ativo tiver relação com solução em “nuvem” será preciso considerar o
serviço de armazenamento contratado ou utilizado.

A Figura 18.4 ilustra as fases do ciclo de tratamento de dados associando-os com os
ativos organizacionais relacionados.

18.4.5 Anonimização e Pseudonimização

A LGPD conceitua dado anonimizado como “dado relativo a titular que não possa ser
identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião
de seu tratamento” (artigo, 5º, inciso III). Assim, uma vez anonimizados, os dados deixam
de ser considerados como pessoais, salvo quando o processo de anonimização ao qual
foram submetidos for revertido (artigo 12, LGPD).

Já a pseudonimização versa sobre o tratamento por meio do qual um dado perde
a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de
informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e
seguro (artigo 13, parágrafo 4º, LGPD).

Observações ao Controlador de dados
No processo de (pseudo)anonimização de dados recomenda-se que o Controlador de

um CESU observe se as instruções:
• para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível,

a anonimização dos dados pessoais, indicando os processos que realizam tratamento
de dados (Art. 7º, IV, LGPD);

• relacione, nos processos de trabalho, aqueles cujos dados pessoais não podem ter os
proprietários relacionados;

• estabeleça normas de segurança, ações educativas e mitigação de riscos no tratamento
de dados pessoais; primando sempre pela eliminação de dados desnecessários, tanto
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para a diminuição quantitativa dos dados a serem geridos, quanto para a redução de
custos de armazenamento;

• identifique os dados (pessoal, sensível, criança, anonimizado), departamentos, meios
(físico ou digital), operadores internos e externos para a mensuração de exposição
de um CESU à LGPD;

• tenha controle do consentimento, anonimização e pseudo anonimização para atender
possíveis solicitações do titular e da Autoridade Nacional de Proteção de dados
(ANPD);

• crie de um plano de comunicação-incidente de segurança18- para a comunicação
aos órgãos fiscalizadores (ANPD, Procon, Senacon), a imprensa e ao titular sobre
incidente de segurança que acarrete risco ao dano; mantendo periodicidade na ação
de verificação e documentação de incidentes.

18.4.6 Publicidade: Harmonização entre a LAI e LGPD
Para além do escopo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade,
resguardando a autodeterminação informativa do titular dos dados previstos na LGPD,
há situações em que a publicização/acesso à informações é obrigatória, como os casos
previstos na Lei de Acesso à Informação, norma essa de observância obrigatória para
órgãos públicos e entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização
de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante
subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou
outros instrumentos congêneres (artigo 2º, Lei nº 12.527/11-LAI).

Diante do exposto, e considerando a hipótese de o CESU assumir a configuração
de Consórcio Público (atuando ou como pessoa jurídica de direito público ou privado),
torna-se imperioso o entendimento da forma de harmonização entre o direito de acesso à
informação (LAI) e os direitos à privacidade e liberdade dos dados pessoais (LGPD).

No caso do Poder público, a LGPD dispõe que o tratamento de dados somente se
dará na hipótese de ser realizado para o atendimento de finalidade pública, na persecução
do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as
atribuições legais do serviço público (artigo 23, LGPD).

Uma vez configuradas as hipóteses19 de tratamento e respeitados os princípios20

elencados na LGPD, as pessoas de direito público, em atenção a regra da transparência
ativa (prevista no artigo 8º21 da LAI) devem fornecer informações claras e atualizadas sobre

18Maior aprofundamento vide Apêndice 18.7.4 - Plano de Comunicação de Incidentes de Segurança.
19As hipóteses de tratamento são previstas no artigo 7, LGPD, interessam ao CESU as seguintes: “I-

consentimento pelo titular; II- cumprimento de obrigação legal; III- para a execução de políticas públicas;
IV- realização de estudos e pesquisa; V- Tratamento para a execução de contrato; VI- exercício regular de
direitos; IX- atender interesses legítimos”.

20Os princípios da LGPD são os seguintes: “Princípio da finalidade; da adequação; da necessidade; do
livre acesso da qualidade dos dados; da transparência; da segurança; da prevenção; da não discriminação; da
responsabilização e prestação de contas” (artigo 6º, LGPD).

21Segundo o artigo 8º da LAI as entidades a ela sujeitas devem obrigatoriamente prestar as seguintes
informações, independente de demanda do usuário: “I - registro das competências e estrutura organizacional,
endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; II - registros de
quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - informações
concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os
contratos celebrados; V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de
órgãos e entidades; e VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade” (artigo 8º, Lei nº 12.527/11).
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Figura 18.5: Sítio eletrônico de um CESU- Informações sobre o tratamento de dados
pessoais.

Tratamento de dados pessoais

Centro de Eficiência Urbana

Informações sobre:
Hipóteses de tratamento (artigo 7º, LGPD)
Finalidade de tratamento (artigo 6º, LGPD)

Informações sobre:
Base legal ou politica pública que respalda a obtenção dos dados

Informações sobre:
Identificação

Nome e Cargo do encarregado
Contato

Endereço; Horário de atendimento; Telefone; e-mail

Documentação sobre:
Processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos, bem 

como medidas e mecanismos  de mitigação de riscos (artigo 5º, XVII, LGPD)

Canal para:
Titular dos dados endereçar petições e reclamações (artigo 18 e 20, LGPD)

Descrição do serviço

Dados pessoais utilizados

Encarregado de proteção de 
dados

Relatório de Impacto à 
Proteção de Dados Pessoais

Fala.BR ou Fale conosco

X Acesso à Informação

Fonte: Elaboração própria.

a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução
dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos
(artigo 23, inciso I, LGPD). Ademais, a LGPD (artigo 41) recomenda ainda que sejam
publicados dados do Encarregado de proteção de dados, devendo o sítio eletrônico dispor
sobre: identidade (nome e cargo do encarregado) e informações de contato (endereço;
horário de atendimento; telefone e e-mail específico para orientação e esclarecimento de
dúvidas). A Figura 18.5 sugere a estruturação mínima a ser seguida por um CESU, visando
o atendimento desses requisitos legais.

Conforme ilustração22 acima e seguindo o “Guia de boas práticas” sugere-se como texto
a ser inserido no sítio eletrônico de um CESU: “Nesta seção, são divulgadas informações
sobre o tratamento de dados pessoais realizado pelo(a) [CENTRO DE EFICIÊNCIA
EM SUSTENTABILIDADE URBANA], compreendendo a previsão legal, a finalidade,
os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução desse tratamento, dados do
Encarregado, Relatórios de Impacto produzidos e Canal para endereçamento de petições
pelo usuário, conforme a LGPD (COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS,
2020a).

Com relação ao item acima descrito denominado: “dados pessoais utilizados” vale
ressaltar que para que sejam observadas as diretrizes de transparência ativa e dados abertos,
convém que tais informações sejam publicadas em formato que assegure a interoperabili-

22A ilustração acima foi elaborada tendo em vista as informações básicas que devem estar
disponíveis no sítio eletrônico de um CESU. Há exemplos de órgãos governamentais que já de-
senvolveram suas páginas para maior aprofundamento sugere-se acessar os portais dos Tribunais
de Justiça de São Paulo (https://www.tjsp.jus.br/LGPD/LGPD/ALGPD) e de Santa Catarina
(https://www.tjsc.jus.br/web/ouvidoria/lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais/
politica-de-privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais).

https://www.tjsp.jus.br/LGPD/LGPD/ALGPD
https://www.tjsc.jus.br/web/ouvidoria/lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais/politica-de-privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais
https://www.tjsc.jus.br/web/ouvidoria/lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais/politica-de-privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais
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dade23 e compartilhamento24.
Na Figura 18.5 também foi indicado o item designado de “Relatórios de Impacto à

Proteção de Dados Pessoais” (RIPD), os quais são analisados com mais detalhes na seção
seguinte deste documento.

18.4.7 Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais
A Apêndice 18.7.3 apresenta um Modelo de Relatório de Impacto à Proteção de Dados
Pessoais.

Conceito
Segundo a LGPD o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)25 visa
descrever os processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberda-
des civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos
de mitigação de risco, seu processo de elaboração é uma tarefa do Controlador (art. 5º,
XVII, LGPD, grifo nosso). Assim, do conceito de RIPD extrai-se que seu objetivo não é a
exclusão dos riscos, mas a mitigação deles.

Dessa perspectiva, a ANPD e demais órgãos do Sistema Nacional de Proteção do
Consumidor poderão solicitar ao Controlador de dados de um CESU o RIPD, documento
esse que deverá conter no mínimo “a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia
utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações e a análise do
controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco
adotados” (artigo 38, parágrafo único, LGPD).

Tendo em vista que a LGPD não apresenta um “passo a passo” do processo de elabo-
ração do RIPDP, no próximo item é apresentado um roteiro de elaboração do relatório
elaborado pelo “Guia de boas práticas”26 (COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DA-

23LGPD, Art. 25: “Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso com-
partilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização
da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral”.

24LAI, Art. 8º: “É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos,
a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo
ou geral por eles produzidas ou custodiadas. (...) § 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos
e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo
obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).§ 3º Os sítios de que
trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos: II - possibilitar
a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como
planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações”

25Um equivalente ao modelo do RIPD, no âmbito do GDPR é o DPIA (Data Protection Impact Assessment),
avaliação de impacto sobre a proteção de dados, previsto no Artigo 35, in verbis: “Avaliação de impacto
sobre a proteção de dados 1.Quando um certo tipo de tratamento, em particular que utilize novas tecnologias
e tendo em conta a sua natureza, âmbito, contexto e finalidades, for suscetível de implicar um elevado risco
para os direitos e liberdades das pessoas singulares, o responsável pelo tratamento procede, antes de iniciar o
tratamento, a uma avaliação de impacto das operações de tratamento previstas sobre a proteção de dados
pessoais. Se um conjunto de operações de tratamento que apresentar riscos elevados semelhantes, pode
ser analisado numa única avaliação. 2. Ao efetuar uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados, o
responsável pelo tratamento solicita o parecer do encarregado da proteção de dados, nos casos em que este
tenha sido designado(...)” (GDPR).

26Para uma abordagem mais específica, recomenda-se fortemente a apreciação das normas ISO 29134 (que
estabelece uma metodologia baseada em boas práticas para realização de um Privacy Impact Assessment) e
ISO 31000 (que descreve os processos envolvidos comunicação e consulta, estabelecimento de contexto,
avaliação de riscos, resposta aos riscos, monitoração e reexame).
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DOS, 2020a), o qual pode ser seguido por um CESU na atividade de documentação e
avaliação do impacto sobre dados pessoais, com as devidas adaptações que se mostrarem
necessárias.

Roteiro de Elaboração do RIPD
O roteiro27 de elaboração do RIPD envolve diversas fases, o fundamental é que o contro-
lador perceba a importância de se elaborar esse Relatório antes do desenvolvimento de
projetos e programas que envolvam o tratamento de dados.

A partir dessa visão macro, recomenda-se a adoção de uma estrutura subdividindo as
etapas do Relatório em nove fases, a saber: fase 1- Identificar os agentes de tratamento e o
encarregado; fase 2- Identificar a necessidade de elaborar o relatório; fase 3- descrever o
tratamento; fase 4- Identificar partes interessadas consultadas; fase 5- descrever necessidade
e proporcionalidade; fase 6- Identificar e avaliar os riscos; fase 7- identificar medidas para
tratar os riscos; fase 8- aprovar o relatório; fase 9- manter revisão.
Fase 1 - Identificar os agentes de tratamento e o encarregado Segundo a LGPD (ar-

tigo 5º), os agentes de tratamento são o controlador (pessoa natural ou jurídica,
de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento
de dados pessoais) e o operador (pessoa natural ou jurídica, de direito público ou
privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador). Já
o encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como
canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados (ANPD). No âmbito de um CESU, o Encarregado
atuará como o ponto de contato entre as autoridades fiscalizadoras e os responsáveis
pelo tratamento de dados, portanto é recomendada a sua identificação (e-mail e o
telefone de contato) em local visível do sítio eletrônico de um CESU.

Fase 2 - Identificar a necessidade de elaborar o relatório Seguindo a lógica preventiva
da LGPD, recomenda-se a identificação possíveis riscos aos dados tratados mesmo
antes de se iniciar qualquer atividade que envolva o tratamento. Além disso, cabe
lembrar que um RIPD só é obrigatório em casos específicos, tal como previsto na
LGPD:

• para o tratamento for relativo a dados pessoais provenientes de fora do território
nacional (art. 4º, IV, § 3º, LGPD);

• para o tratamento de dados pessoais passíveis de gerar riscos às liberdades civis
e aos direitos fundamentais dos titulares (Art. 5º, XVII, LGPD);

• para o tratamento de dados pessoais com fundamento no interesse legítimo do
Controlador (art. 10º, II, § 3º, LGPD);

• para o tratamento de dados pessoais, utilizados para formação do perfil compor-
tamental de determinada pessoa natural, se identificada (art.12, §2º, LGPD);

• para o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes (art.14,
LGPD);

• para os casos em que o titular solicite a revisão de decisões tomadas unicamente
com base em tratamento automatizado que afetem seus interesses (...) (art.20,
§2º, LGPD);

27A guisa de ilustração vale conferir o documento “Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais” ela-
borado pelo Banco Central do Brasil. Informação disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/
acessoinformacao/lgpd_docs/relatorio_de_impacto_a_protecao_de_dados_pessoais.pdf.
Acesso em jul. 2021.

https://www.bcb.gov.br/content/acessoinformacao/lgpd_docs/relatorio_de_impacto_a_protecao_de_dados_pessoais.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/acessoinformacao/lgpd_docs/relatorio_de_impacto_a_protecao_de_dados_pessoais.pdf
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• para o tratamento de dados pessoais sensíveis (art. 38º, LGPD).

Fase 3 - descrever o tratamento Essa fase trata, em suma, de diretrizes de boas práticas
e governança, sendo recomendado ao controlador e o operador levar em conside-
ração, na atividade de descrição dos dados: “a natureza, o escopo, a finalidade e a
probabilidade e a gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes de tratamento de
dados do titular” (artigo 50, § 1º, LGPD). Assim, uma vez confirmada a necessidade
de elaboração do RIPD deve-se descrever qual tipo de tratamento de dados pessoais
é realizado. A descrição pode ser realizada, por exemplo, fornecendo detalhes sobre
como as informações dentro da operação de tratamento são coletadas, armazenadas,
usadas e descartadas, incluindo até mesmo o desenho do fluxo dos dados pessoais
nos processos de negócio de um CESU.

Fase 4 - Identificar partes interessadas consultadas Consultar todas as partes interes-
sadas no tratamento dos dados pessoais, pode ser um ponto bem relevante em um
relatório de impacto. Por exemplo, pode ser necessário descrever quando e como sua
organização buscou as opiniões dos titulares ou justificar por que não foi necessário
fazê-lo, se existiu a necessidade de pedir ajuda ou informações aos operadores da
sua organização ou mesmo se especialistas em segurança da informação ou outros
especialistas participaram do processo. Na hipótese do controlador de um CESU
entender que não é conveniente registrar o que foi consultado, convém apresentar o
motivo da não realização dessa etapa. A título de ilustração pode-se, por exemplo
“apresentar justificativa de que informar o registro das opiniões das partes internas
comprometeria segredo comercial ou industrial; fragilizaria a segurança da infor-
mação; ou seria desproporcional ou impraticável realizar o registro das opiniões
obtidas” (COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a).

Fase 5 - descrever necessidade e proporcionalidade Todo tratamento de dados pessoais
deve ser realizado observando requisitos de necessidade e proporcionalidade e isso
deve ser refletido no relatório de impacto. Nesse caso, sugere-se que o Controlador
informe qual é a sua base legal para o tratamento de dados pessoais, ou como um
CESU garantirá a qualidade e a minimização dos dados tratados. Nesse sentido,
seguindo o Guia de boas práticas (COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS,
2020a) recomenda-se ao Controlador de um CESU observar:

• a fundamentação legal para o tratamento dos dados pessoais;
• caso o fundamento legal seja embasado no legítimo interesse do controlador

(LGPD, art. 10), demonstrar que: esse tratamento de dados pessoais é indis-
pensável; não há outra base legal possível de se utilizar para alcançar o mesmo
propósito; e - esse processamento de fato auxilia no propósito almejado;

• como será garantida a qualidade [exatidão, clareza, relevância e atualização
dos dados] e minimização dos dados;

• quais medidas são adotadas a fim de assegurar que o operador (LGPD, art.
5º, VII) realize o tratamento de dados pessoais conforme a LGPD e respeite
os critérios estabelecidos pela instituição que exerce o papel de controlador
(LGPD, art. 5º, VI);

• como estão implementadas as medidas que asseguram o direito do titular dos
dados pessoais obter do controlador o previsto pelo art. 18 da LGPD;

• como a instituição pretende fornecer informações de privacidade para os titula-
res dos dados pessoais;
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• quais são as salvaguardas para as transferências internacionais de dados.
Fase 6 - Identificar e avaliar os riscos O principal objetivo do Relatório de Impacto à

Proteção de Dados Pessoais, é compreender e reduzir os riscos envolvidos no
tratamento a um nível aceitável. Por essa razão o Relatório de Impacto deve descrever
“medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco” (art. 5º, XVII, alínea
d, LGPD). Para tanto, se faz necessário que o Controlador de um CESU tenha uma
visão clara de todas as ameaças e vulnerabilidades durante o tratamento de dados
pessoais, isso deve resultar de um catálogo de riscos, incluindo a probabilidade e a
gravidade de qualquer impacto sobre os direitos e liberdades dos indivíduos, cujos
dados serão coletados e/ou tratados. A título de ilustração, a representação dos
níveis de probabilidade e impacto podem se basear em “parâmetros escalares”; já
a classificação do nível de risco pode se pautar num instrumento de apoio como
uma “Matriz Probabilidade x Impacto” (COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE

DADOS, 2020a). É importante ainda que o Controlador de um CESU considere os
seguintes documentos de referência, conforme sugerido pelo “Guia de boas práticas”
(COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a):

• Política de Gestão de Riscos do órgão (Instrução Normativa Conjunta MP/CGU
nº 1, de 10 de maio de 201628), para o gerenciamento de riscos relacionado ao
tratamento dos dados pessoais;

• Diretrizes para avaliação do impacto da privacidade (ISO/IEC 29134:2017),
para identificar os Riscos de privacidade e de segurança da informação;

• Diretrizes para risco referente ao tratamento de dados pessoais (ISO/IEC
31000:2009), para o gerenciamento da Probabilidade (chance de algo aconte-
cer); Impacto (resultado de um evento) e Nível de Risco (magnitude de um
risco).

Fase 7 - Identificar medidas para tratar os riscos Depois de criar seu catálogo de ris-
cos, a próxima etapa é identificar quais controles são necessários para reduzir ou
mesmo eliminar os riscos. Em outras palavras, o controlador de um CESU deve
definir ações para mitigar, evitar, transferir ou aceitar os riscos. (artigo 46, LGPD).
Tal como acontece com qualquer abordagem de gestão de risco, para a maioria dos
casos, não será necessário extinguir completamente um risco específico, a ideia é
reduzir sua probabilidade e impacto a níveis aceitáveis. Observe-se que “se houver
um risco residual de nível alto, é recomendável consultar a ANPD antes de prosse-
guir com as operações de tratamento dos dados pessoais” (COMITÊ CENTRAL DE

GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a).
Fase 8 - Aprovar o relatório Após a tomada das decisões de risco, é necessário criar um

registro dos resultados do relatório de impacto e obter a assinatura dos responsáveis
pelas decisões mencionadas.

Fase 9 - Manter revisão Como última etapa, é necessário garantir que os resultados
RIPD, como os controles de segurança, estejam totalmente integrados ao seu projeto.
Ao controlador de um CESU sugere-se integrar em sua rotina a revisão e revisitação
o RIPD quando necessário, especialmente nos seguintes casos: mudança significativa
na finalidade do tratamento de dados pessoais; impacto no processo de como os
dados são tratados; expressiva quantidade de dados pessoais coletados; e no contexto
do tratamento de dados resultantes de identificação de falha de segurança (COMITÊ

28https://bit.ly/2YlCndf. Acesso em: out. 2021.

https://bit.ly/2YlCndf
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CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a).

18.4.8 Término do Tratamento
Essa etapa se refere à adoção de providências necessárias a eliminação dos dados tratados
e verificação de eventual conservação dos dados com a elaboração de documentos que
evidenciem a eliminação.

A LGPD destina uma seção específica para o “término do tratamento de dados”, o qual
ocorrerá nas seguintes hipóteses: verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que
os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica
almejada; fim do período de tratamento; comunicação do titular, inclusive no exercício de
seu direito de revogação do consentimento conforme disposto no § 5º do art. 8º dessa Lei,
resguardado o interesse público; ou determinação da autoridade nacional, quando houver
violação ao disposto nessa Lei (artigo 15, LGPD).

Dessa forma, após o término de seu tratamento, a conservação está autorizada, apenas
nas hipóteses legais: cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados
pessoais; transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de
dados dispostos nessa Lei; ou uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro,
e desde que anonimizados os dados (artigo 16, LGPD).

Por fim, oportuno lembrar que ao elaborar que ao seguir as orientações para o tratamento
de dados, os agentes de tratamento de um CESU adotarão níveis de segurança dentro dos
requisitos legais para a proteção dos dados pessoais. Entretanto deve-se ter ciência que
pela própria natureza e características técnicas da Internet, essa proteção não é infalível.
Assim, na eventualidade de ocorrer algum incidente de segurança envolvendo os dados
pessoais de seus usuários, que acarrete risco ou dano relevante, um CESU se compromete
a comunicar tanto os usuários quanto às autoridades competentes.

18.5 Proteção de Dados desde a Concepção (by design) e por
padrão (by default)
Nesta seção busca-se esclarecer que os agentes de tratamento de um CESU ou outros
responsáveis que participem das fases do ciclo de vida do tratamento de dados pessoais,
são obrigados a assegurar a segurança da informação para proteção dos dados pessoais,
pois ambas estão relacionadas. Isso indica que ao serem criados produtos e serviços devem
ser adotadas medidas aptas para garantir que, por padrão, apenas serão processados os
dados pessoais necessários para cumprimento da(s) finalidade(s) específica(s) definida(s)
por um CESU.

Nesse sentido, numa abordagem centrada no cidadão para a proteção de dados (do
inglês, citizen centric) é recomendável que o desenho do modelo de negócios de um
CESU seja orientado por uma política de privacidade29 com foco na resposta as seguintes
interrogantes:

O QUÊ? Institucionalização dos conceitos de privacidade nas diversas eta-
pas e/ou organizações que compõem a cadeia de valor de um CESU e

29O modelo de política de privacidade encontra-se disponível no Apêndice 18.7.5.
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integração desses conceitos no projeto de sistemas e subsistemas de um
CESU.

PORQUÊ? Na esteira do GDPR e LGPD, há agora um reconhecimento unâ-
nime de que o direito à autodeterminação informativa deve ser garantido
para resguardar os direitos à privacidade dos cidadãos.

QUEM? Com o apoio e compromisso dos parceiros e de um CESU, tem-se
as bases de uma atuação em rede, com foco na eficiência de cidades
inteligentes. Essa rede deve ter como diretrizes além da LGPD, o Guia de
Boas Práticas para Implementação da Lei Geral de Proteção de dados do
Governo Federal brasileiro, a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes,
bem como as Orientações a serem publicadas pelas Cortes brasileiras,
pela ANPD.

COMO? Através adoção de diretrizes de gestão de privacidade que poderão
ser alcançadas com as seguintes práticas: pelo desenvolvimento de um
programa de adequação de privacidade RIPD (conduzido desde o início
do ciclo de vida do projeto); pela especificação da finalidade do trata-
mento de dados; pela limitação da coleta; pela minimização dos dados
e pela limitação de uso, retenção e divulgação. Fonte: Elaborado pela
autora (Adaptado de EIP-SCC (2016)30 (EIP-SCC, 2016, p. 19).

18.5.1 Privacidade desde a Concepção (by design)
A privacidade por design ou desde a concepção, numa tradução livre, é uma metodologia
para prevenir a privacidade de eventos invasivos, antes que eles possam ocorrer e durante
todo o desenvolvimento de produtos e serviços. Essa metodologia foi criada na década
de 1990, por Anne Cavoukian, no trabalho intitulado Privacy by Design: The Definitive
Workshop31. Em 2010, o conceito foi aceito internacionalmente a partir da 32º Conferência
de Comissários de Proteção de Dados e Privacidade, realizada em Jerusalém, a qual adotou
a Resolution on Privacy by Design32.

Dessa forma, pelo referido conceito “a privacidade é incorporada à própria arquitetura
dos sistemas e processos desenvolvidos, de modo a garantir, pela infraestrutura do serviço
prestado, condições para que o usuário seja capaz de preservar e gerenciar sua privacidade
e a coleta e tratamento de seus dados pessoais” (FIESP, 2019).

A noção de privacidade desde a concepção foi incorporada pela LGPD, no capítulo
“Segurança e Boas práticas”, tal como segue:

Lei nº 13.709/18 Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas
de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais

30European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC). The marketplace of
the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities. 2016. Disponível em: https:
//eu-smartcities.eu/group/3/documents. Acesso em: out. 2020.

31Ann Cavoukian, Identity in the Information Society, Aug 2010, Volume 3, Issue 2, pp 247-251. Privacy by
design: the definitive workshop. A foreword by Ann Cavoukian. Disponível em: https://link.springer.
com/content/pdf/10.1007%2Fs12394-010-0062-y.pdf. Acesso em: out. 2020.

32Resolução sobre a privacidade desde a concepção. 32ª Conferência de Comissários de Proteção de Dados
e Privacidade. Jerusalén (Israel). 27-29/10/2010. Disponível em: https://edps.europa.eu/sites/
edp/files/publication/10-10-27_jerusalem_resolutionon_privacybydesign_en.pdf.
Acesso em: out. 2020.

https://eu-smartcities.eu/group/3/documents
https://eu-smartcities.eu/group/3/documents
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12394-010-0062-y.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12394-010-0062-y.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/10-10-27_jerusalem_resolutionon_privacybydesign_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/10-10-27_jerusalem_resolutionon_privacybydesign_en.pdf
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de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição,
perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado
ou ilícito. (...) § 2º As medidas de que trata o caput deste artigo deverão ser
observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua
execução (BRASIL, 2018b).

A incorporação desse conceito na LGPD significa que todas as empresas e operadores
de dados, devem colocar a proteção da privacidade no centro de todo o desenvolvimento,
incluindo essa ideia entre seus valores e balizando sua conduta ética. Assim, para que os
agentes de tratamento e Encarregado de proteção de dados de um CESU possam entender
e incorporar as ideias do privacy by design, devem ser levados em conta os sete pilares que
o formam.

Princípios Fundamentais do Privacy by Design
Conforme visto, a privacidade desde a concepção baseia-se na introdução da privacidade
como o modus operandi padrão dentro dos modelos de negócios das organizações, per-
passando por sistemas de tecnologia da informação, processamento de dados, processos e
práticas de negócios. A privacidade pode ser garantida por colocando em prática os sete
princípios fundamentais definidos por Cavoukian (2010):
Proativo não reativo, preventivo não corretivo : Qualquer sistema, processo ou infraes-

trutura que utilize dados pessoais deve adotar de postura preventiva, de modo a
identificar possíveis riscos e evitar incidentes antes que eles possam ocorrer cau-
sando danos à privacidade. Para isso, recomenda-se que os agentes de tratamento de
um CESU tenham: “compromisso com altos padrões de privacidade; compromisso
com privacidade inserido em uma cultura de melhoria contínua; métodos estabe-
lecidos para reconhecer projetos de privacidade inadequados, antecipar práticas
inadequadas e corrigir quaisquer impactos negativos, antes de ocorrerem” (COMITÊ

CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a).
Privacidade como configuração padrão : Qualquer sistema, aplicativo, produto ou ser-

viço. Deve fornecer ao usuário elevado grau de privacidade, de forma que os dados
pessoais sejam automaticamente (como padrão) protegidos.

Privacidade incorporada ao “design” : Quaisquer sistemas, aplicativos, produtos e ser-
viços, bem como as práticas e processos de negócios de uma organização devem
incorporar ao design e a sua arquitetura a privacidade, essa entendida como um
requisito e não como um acessório a ser acrescido a posteriori. Por isso, recomenda-
se que os agentes de tratamento de um CESU adotem uma abordagem sistemática
apoiada em padrões e frameworks reconhecidos, que possibilitem revisão contínua e
auditorias (COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020b).

Funcionalidade total : Visa evitar dicotomias do tipo privacidade x segurança, e dessa
forma, acomodar todos os interesses legítimos e objetivos chegando a uma soma
positiva, ou seja, “ganha-ganha". Por exemplo, ao incorporar privacidade em uma
determinada tecnologia, processo ou sistema, isso é realizado de uma forma que não
comprometa a plena funcionalidade e permita que todas as exigências do projeto
sejam atendidas (COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a).

Segurança de ponta a ponta : Visa-se incorporar fortes medidas de segurança ao ciclo de
vida completo dos dados para se garantir o gerenciamento seguro das informações
do começo ao fim. Assim, considerando que sem “segurança” não pode haver
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“privacidade”, recomenda-se que os agentes de tratamento de um CESU assumam
a responsabilidade pela segurança dos dados pessoais, proporcional ao grau de
sensibilidade, durante todo o ciclo de tratamento, por exemplo, com a adoção de
medidas de confidencialidade, integridade, criptografia e destruição segura (COMITÊ

CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a).
Visibilidade e transparência : Princípio que visa estabelecer elos de responsabilidade e

confiança entre os agentes e o usuário. Assim, deve-se assegurar a todas as partes
interessadas o acesso, em qualquer tempo, de todos os componentes e operações que
tratem os dados, seja qual for a prática ou tecnologia de negócio envolvida. Nesse
sentido, a LGPD dispõe que:

Lei nº 13.709/18 Artigo 6º: As atividades de tratamento de dados pessoais
deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: (...) IV - livre acesso:
garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a
duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados
pessoais; VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras,
precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os
respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e
industrial; X - responsabilização e prestação de contas: demonstração,
pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a
observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais
e, inclusive, da eficácia dessas medidas (BRASIL, 2018b).

Respeito pela privacidade do usuário : A privacidade desde a concepção exige o respeito
pelos direitos dos usuários. Para que isso se efetive se faz necessária a adoção de
medidas aptas a promover o “empoderamento dos titulares de dados”, ou seja, que
esses assumam uma postura ativa no gerenciamento de seus próprios dados e na
verificação contra abusos de e uso indevido.

18.5.2 Privacidade por Padrão (by Default)

Por esse princípio visa-se assegurar ao cidadão que, independentemente de qualquer ação
sua, seus dados estarão protegidos com medidas de privacidade-por padrão. Isso implica
que os agentes de tratamento, apenas processarão os dados pessoais necessários para
cumprimento da(s) finalidade(s) específica(s) definida(s) pela instituição. No caso de um
CESU, caberá ao controlador dos dados pessoais limitar a quantidade de dados pessoais
coletados, a extensão do tratamento, o período de armazenamento e a acessibilidade ao
mínimo necessário para a concretização da finalidade do tratamento dos dados pessoais
(COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a).

Na LGPD a privacidade por padrão associa-se ao princípio da necessidade, artigo
6º, inciso III “limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas
finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em
relação às finalidades do tratamento de dados” (BRASIL, 2018b).

Por essa razão orienta-se que o Controlador de dados de um CESU adote as seguintes
práticas: especificação da finalidade; limitação da coleta; minimização dos dados; limitação
de uso, retenção e divulgação (COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS, 2020a).
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18.5.3 Como tais Princípios podem ser Implementados?

Considerando que a Autoridade Nacional de Dados do Brasil33 encontra-se operante há
menos de um ano, que a implementação da LGPD é complexa, impactante para os negócios,
e que depende dessa autoridade em operação, atuante em uma ampla rede de atores
articulada no país, para a implementação da Lei, toma-se como exemplo de implementação
dos princípios da privacidade desde a concepção e por padrão, a experiência do aplicativo
denominado StayAway Covid. A aplicação foi desenvolvida no período da pandemia, em
Portugal, país membro da União Europeia, sujeito às regas do Regulamento Geral de
Proteção de dados (norma inspiradora da LGPD brasileira).

O aplicativo StayAway Covid, ou Rastreio de proximidade pan-europeu com preserva-
ção de privacidade foi idealizado34 com o objetivo de desenvolver uma solução de rastreio
digital de contatos para prevenir e mitigar a propagação da COVID-19. Esse sistema, foi
criado baseando na utilização estritamente voluntária35 de uma aplicação para disposi-
tivos móveis pessoais, cuja principal funcionalidade foi a de alertar o seu utilizador de
exposições, consideradas de elevado risco pela Organização Mundial de Saúde, a outros
utilizadores da aplicação a quem foi, entretanto, diagnosticada a COVID-19 (PAYER;
BARMAN, 2021).

Os princípios da privacy by design e by default são identificados na descrição do
aplicativo, através da informação de que “o sistema foi concebido com a constante preocu-
pação de conciliar a sua utilidade e eficácia com a segurança intrínseca e a preservação da
privacidade dos utilizadores”. Essas diretrizes equilibraram e nortearam “desde o início, as
opções de arquitetura que determinam a transmissão, armazenamento e processamento dos
dados em todo o sistema” (PAYER; BARMAN, 2021).

Assim, visando assegurar sua conformidade com os princípios e normas da RGPD
os criadores do aplicativo antes de disponibilizarem o serviço, submeteram uma consulta
prévia à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)36 sobre a avaliação de impacto

33Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais é o órgão responsável pela fiscalização e a regulação
da LGPD, e teve seu o Conselho Diretor, o órgão máximo de comando, nomeado no mês de outubro de 2020.
Nesse mesmo ano, em meados de dezembro foi inaugurado o site institucional da (ANPD). Informação
disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br. Acesso em: dez. 2020.

34O sistema foi resultado de uma iniciativa do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores,
Ciência e Tecnologia (INESC TEC) e Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP). A
solução proposta decorreu do trabalho de investigação desenvolvido no projeto DP3T (TRONCOSO et al.,
2020), do qual resultou um kit de desenvolvimento SDK (PAYER; BARMAN, 2021).

35A questão do caráter voluntário de uso da aplicação foi grafada neste trabalho não por acaso. Na
submissão de consulta à CNPD portuguesa ficou muito claro que a aplicação não violou o RGPD, dentre
outras razões, pelo seu caráter voluntário, ou seja, só utiliza a aplicação quem a desejar (CNPD, 2020).
Entretanto é de se registrar que com o agravamento dos casos de COVID no mês de outubro de 2020, em
Portugal, foi apresentada Proposta de Lei pelo Governo para tornar obrigatório o uso do aplicativo. O artigo
4o da lei define que "é obrigatória, no contexto laboral ou equiparado, escolar e acadêmico, a utilização da
aplicação StayAway Covid pelos possuidores de equipamento que a permita"(DN/LUSA, 2020). A proposta
gerou discussão quanto a afronta ao princípio da autodeterminação informativa dos cidadãos e mostrou
a quão delicada é a temática do tratamento de dados. Diante da polêmica, primeiro-ministro solicitou ao
presidente da Assembleia da República Portuguesa para “desagendar” a proposta (VIEIRA, 2020). Todo
esse panorama serve de exemplo de implementação prática dos princípios da privacy by design e by default,
recomendando-se ao controlador de dados de um CESU a observância desses princípios desde a concepção
de produtos e serviços, bem como a consulta à ANPD em caso de dúvidas.

36Entidade que exerce funções análogas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Brasileira.

https://www.gov.br/anpd/pt-br
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sobre a proteção de dados (AIPD)37, a qual entendeu que o aplicativo atendeu aos requisitos
da RGPD e aprovou a sua utilização (CNPD, 2020).

18.6 Considerações Finais
Tendo em vista o levantamento apresentado neste capítulo, tem-se como imperioso que
os agentes de um CESU busquem em qualquer de suas atividades, tanto no exercício
da atividade fim, quanto no exercício de atividades-meio, a conformidade, bem como
a plena adesão aos aspectos inovadores da LGPD. Isso exigirá a constituição de um
sistema de controle interno próprio, abrangendo programas de capacitação, processos
de gerenciamento dos riscos, desenho de serviços e processos que adotem a privacidade
e autodeterminação informativa por padrão, produção de relatórios de impacto, sem
descuidar do fato de que a questão precisa ser abraçada de forma engajadora junto a todos
os parceiros que atuarão nos CESUs.

Merece atenção complementar a existência de diversas previsões normativas que
autorizam tratamento de dados extra LGPD, tal como a Lei de Acesso à Informação (Lei
Federal nº 12.527/2011), com as quais a implementação da LGPD deverá necessariamente
dialogar, de forma integrada. Nesse aspecto, devem também ser promovidos os avanços
dos últimos anos em termos de transparência, controle social e participação popular, os
quais só foram possíveis graças ao amplo acesso e à vasta disseminação de informações.

Em complemento às medidas fundamentais para respeito à privacidade dos cidadãos,
os CESUs devem desenvolver seus sistemas de gerenciamento de riscos em segurança da
informação para todo o conjunto de dados e informações com os quais trabalharão, com
especial atenção aos riscos de segurança cibernética, em consonância com as normativas e
boas práticas já existentes, mas cujo conjunto de obrigações e sistemas de fiscalização não
é legalmente tão explícito como no caso da LGPD.

18.7 Apêndices
Os modelos de relatórios, planos e checklists que seguem foram elaborados com base
no documento Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Guia de Boas Práticas para
Implementação na Administração Pública Federal, de Abril de 2020 e foram anexadas
ao presente relatório no intuito de harmonizar entendimento e subsidiar o programa de
adequação de dados do CESU.

Tratam-se de diretrizes gerais cuja adoção pela entidade gestora do CESU é recomendá-
vel. Entretanto, a depender dos entendimentos a serem adotados pela ANPD e atualizações
normativas e jurisprudenciais é possível que haja revisão de itens abordados, assim fica a
cargo da entidade gestora do CESU a constante observância destas especificidades.

37Artigo 35, Regulamento UE (2016/679): “Avaliação de impacto sobre a proteção de dados 1. Quando
um certo tipo de tratamento, em particular que utilize novas tecnologias e tendo em conta a sua natureza,
âmbito, contexto e finalidades, for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das
pessoas singulares, o responsável pelo tratamento procede, antes de iniciar o tratamento, a uma avaliação
de impacto das operações de tratamento previstas sobre a proteção de dados pessoais. Se um conjunto
de operações de tratamento que apresentar riscos elevados semelhantes, pode ser analisado numa única
avaliação”.
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19. Modelos de Negócios para um CESU

JORGE H C FERNANDES, DAVID DE A MOYSÉS, MARCIELE B BERNAR-
DES, MICHELE T M CARVALHO

19.1 Introdução
O objetivo deste capítulo é justificar e desenhar o modelo de negócios de um CESU, ou de
uma rede composta por vários deles, no qual se permita identificar os elementos essenciais
para implementar uma estratégia organizacional inovadora de um centro que se insira em
um território em foco, visando o cumprimento de sua missão declarada.

Para que essa missão seja declarada parte-se da hipótese de que um CESU atuará dentro
de um ecossistema urbano, a seguir apresentado.

19.1.1 Ecossistema Urbano

Um ecossistema urbano pode ser entendido nos termos do “Modelo Anatômico de uma
Cidade”1 promovido pelo (CITY PROTOCOL AGREEMENT, 2015), e ilustrado na Figura
19.1.

Tomando por base o “Modelo Anatômico de uma Cidade” apresentado na Figura 19.1,
uma cidade é um ecossistema formado por três grandes partes:
Uma Sociedade cujas pessoas realizam
Interações Regulares entre si, as quais são mediadas por
Estruturas Naturais e Artificiais presentes na cidade.

Em conjunto, essas três partes geram comportamentos coletivos (muitas pessoas) e
complexos (onde frequentemente ocorrem surpresas), sendo compreendidos segundo a
organização de um ecossistema.

1Esse modelo, em domínio público, foi a base conceitual para criação da norma ISO 37105.
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Figura 19.1: “Modelo Anatômico” de uma Cidade.

City Protocol Agreement (CPA-I_001-v2)  Informational - Agreement 

3 / 24 
City Anatomy 

 

Figure 2: Environment 

 

Figure 1: City Anatomy as the common foundation for the City Protocol 

2.1 Structure 

Environment.  The first subsystem layer within the anatomy structure (see Figure 1) is the 

environment, the setting of the city, as shown in Figure 2.  The environment and the physical 

setting were in existence before cities were established.  The form of the territory that existed 

at the location of cities before they existed, and where natural flows, that have existed since 

the earth began, continue to take place.  This environment is formed by nature (plants and 

Fonte: (CITY PROTOCOL AGREEMENT, 2015).
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Interesses nas estruturas artificiais de uma cidade
Paradoxalmente, um CESU não atua modificando estruturas natural, apenas as estrutu-
ras artificiais, pois o interesse é promover uma certa ordem no meio social, voltada à
sustentabilidade.

É a presença de estruturas artificiais no ecossistema urbano, essência da condição
criativa do ser humano, o elemento que introduz controle e previsibilidade sobre as
interações sociais, e que permite a existência de ordem no meio social.

São três os tipos dessas estruturas artificiais:
Infraestruturas da Cidade (infrastructures) sistemas de água, esgoto, energia, mobili-

dade, logística e soluções baseadas na natureza (NbS), sumarizadas na parte superior
figura 19.1 abaixo do meio ambiente natural (environment);

Domínio Construído (built domain) formado por objetos, compartimentos, residências,
prédios e bairros, representado na Figura 19.1 abaixo das Infraestruturas da Cidade,
mas de fato construídos acima dessas;

Sistemas de Informação (information) representados na parte inferior da Figura 19.1,
mediando as interações entre cidadãos e governo, por meio do controle sobre os flu-
xos de dados sobre cidade, e assim promovendo transformações na cultura, economia
e as formas de viver das pessoas. 19.1

19.1.2 Missão preliminar
Uma vez que esteja operante em um ecossistema urbano específico, a missão preliminar
de um CESU será a de promover a articulação entre os atores interessados em um
ecossistema urbano para que realizem o desenho, a implementação, o uso e a validação
de Estruturas Artificiais (infraestruturas de cidades, espaço construído e sistemas
de informação) que sejam mais eficientes, frente às condições complexas e conjuntu-
rais dos ecossistemas urbanos brasileiros, contribuindo para reverter as consequências de
uma “Urbanização de Risco”, resultante de uma ordem urbanística excludente e preda-
tória, com vistas a aprimorar esse ecossistema em direção à transformação digital e ao
desenvolvimento urbano sustentável.

A atuação dos CESUs na “Promoção” é uma atividade inerentemente ligada ao de-
senvolvimento de capacidades 2 (Capacity Building / Capacity Development) dentro de
comunidades (UNITED NATIONS COMMITTEE OF EXPERTS ON PUBLIC ADMINISTRA-
TION, 2006).

19.1.3 Segregação de responsabilidades
O processo desenvolvimento de capacidades específicas ligadas à missão de um CESU
envolve necessariamente coordenar e mediar diálogos, debates e escolhas de tecnologias
que aprimorem a sustentabilidade do território em pauta, sendo que a percepção de
sustentabilidade envolve necessariamente olhar para desdobramentos e consequências
futuras de ações e escolhas do presente.

Como capacitar comunidades a pensar no futuro se as condições do presentes podem
estar extremamente agravadas para alguns?

2“A fundamental goal of capacity-building is to enhance the ability to evaluate and address the crucial
questions related to policy choices and modes of implementation among development options, based on
an understanding of environment potentials and limits and of needs perceived by the people of the country
concerned” (UNITED NATIONS COMMITTEE OF EXPERTS ON PUBLIC ADMINISTRATION, 2006)”
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Se a sociedade é muito desigual, como ocorre em vários territórios no país, um amplo
conjunto de dilemas se impõe aos promotores de uma agenda rumo à sustentabilidade, o
que pode levar a impasse, e a necessidade de encurtamento de caminhos.

A implementação de tecnologias top-down, especialmente novos sistemas de informa-
ção, e a sujeição de grandes grupos sociais ao seu uso, é a forma mais rápida de encurtar
esses caminhos, pois o controle imposto por ferramentas automatizadas força de maneira
aparentemente “neutra”, um conjunto de escolhas feitas numa direção específica.

Para resistir à tentação de chegar a soluções rápidas para o problema da sustentabilidade,
por meio de soluções do tipo top-down, exige-se que os CESUs pratiquem suas ações com
muito visão sistêmica, ética e respeito às condições dos territórios.

Desse modo, é crucial que os agentes atuantes nos CESUs obedeçam a uma clara
segregação de responsabilidade frente à sua atuação, e percebam que o uso de tecnologias
pelo centro deve estar restrito às necessidades do desenvolvimento de capacidades.

Serão os usuários dos CESUs os responsáveis pelo desenho, implementação e uso
das infraestruturas de cidades, espaços construídos e sistemas de informação dos territó-
rios, cabendo aos CESUs dispor de instrumentos similares, no limite de que eles sejam
estritamente úteis à finalidade de desenvolvimento de capacidades pelos seus usuários.

Esses usuários podem ser cidadãos, pessoas físicas e jurídicas, empresas, startups,
laboratórios de pesquisa, comunidades hacker, makers, agentes de governo.

Os CESUs, serão, portanto, uma organização que media relações entre entre indivíduos
e organizações numa rede, e que desejam conceber, desenvolver, testar, validar, imple-
mentar, distribuir e usar estruturas artificiais ou artefatos tecnológicos para o território em
foco.

Destaca-se que, nesse processo, os CESUs focarão na tarefa de fazer a validação
dos artefatos tecnológicos, por meio de uma abordagem rigorosa, baseada no uso de
indicadores (e consequentemente de dados), em busca de assegurar que as soluções
validadas apresentem impacto positivo e mensurável por esses indicadores.

19.1.4 Estratégia Organizacional dos CESUs
A estratégia organizacional é um importante fator de sucesso para que uma organização
defina claramente aonde ela quer chegar em um futuro próximo e como ela vai fazer para
alcançar esse futuro. O planejamento organizacional resulta em macro objetivos que a
organização quer atingir, demandando constantes reavaliações e um sólido trabalho em
equipe. Segundo Ferreira et al. (2005), o objetivo principal do Planejamento Estratégico é,
no geral, desenvolver estratégias que guiarão a organização a obter um melhor desempenho
e, consequentemente, um melhor resultado.

No âmbito do planejamento público, é oportuno destacar a experiência dessa equipe na
proposição de aprimoramento do processo de planejamento, com inclusão de indicadores
orientados a resultados de forma estrutural (e não ad hoc) no processo. Considerando a
perspectiva da criação do CESU, é de se admitir que sua importância se dá pela necessidade
prática de uma atuação sociotecnológica.

Para isso, o restante desse capítulo é composto por mais quatro partes. Na Seção
19.2 é apresentado o objeto de planejamento, no qual define-se o Centro de Eficiência em
Sustentabilidade Urbana e a descrição da organização proposta.

Na Seção 19.2.4, relata-se a estratégia organizacional, partindo-se da missão, visão e
valores do CESU, e introduzindo-se o Canvas de Modelo de Negócios (Business Model
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Canvas) (Seção 19.3), detalhado na Seção 4 19.4.
Por fim, apresentam-se as considerações finais do capítulo (Seção 19.5), com declaração

das principais implicações para continuidade do trabalho.

19.2 Descrição de um CESU
19.2.1 Definição de um CESU

Missão Refinada
Um Centro de Eficiência em Sustentabilidade Urbana (CESU) é uma organização que tem
como missão mediar relações entre sociedade, poder público e ofertantes de tecnologias,
para apoiar, dentro dos limites das capacidades dos atores envolvidos, estudos metodologi-
camente rigorosos de aumento da sustentabilidade urbana, resultantes de dados gerados
durante o projeto, a implementação e a operação piloto de produtos e serviços tecnológicos
específicos no ambiente dos territórios brasileiros.

Politica Pública Baseada em Evidências
Com a missão acima declarada, um CESU é uma organização promotora de políticas
públicas com uso de métodos de caráter científico-tecnológico, voltada a mobilizar atores,
promover projeto, implementação e operação de soluções tecnológicas, coletar e analisar
dados sobre a operação dessas soluções, em condições reais similares à da infraestrutura
urbana de territórios brasileiros, validando o impacto de tais soluções usando simulação
computacional e análise estatística.

Relatório de Validação de Impacto
A produção de um relatório de validação do impacto e mensuração da melhoria da eficiência
em sustentabilidade urbana é o produto final de um CESU.

Esse relatório será gerado com base em metodologia rigorosa, previamente declarada,
cientificamente justificada, fundamentada em análise matemática, estatística e computacio-
nal, possibilitando a um CESU estimular a adoção de soluções de melhor eficiência por
entes públicos e privados interessados, de forma neutra, reproduzível, escalável, de baixo
custo, sustentável, democrática e inclusiva.

Uso de Tecnologias de Domínio Público
Para realizar suas ações sem incorrer em riscos de desvios éticos, as tecnologias em projeto,
implementação e uso pelos CESUs, serão integralmente obtidas e (ou) colocadas em
licença de domínio público, durante todo o seu ciclo de vida. Assim, um CESU deve ser
um praticante estritamente rigoroso da inovação aberta, no que concerne às tecnologias
que usa e desenvolve, (nelas incluídas os dados gerados), não necessariamente às que são
projetadas, implementadas e utilizadas pelos seus usuários.

19.2.2 Processo de Governança para Territórios Inteligentes e Sustentáveis
Apresenta-se a seguir um arcabouço de processo de Governança para territórios inteligentes
e sustentáveis, a ser usado como base para as atividades gerais do centro.

Observar Territórios
Identificar ou promover junto aos usuários a identificação de territórios de interesse, a coleta
de dados, a organização de dados, inclusive dados necessários à produção indicadores
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que apresentem feedbacks de resultados de intervenções tecnológicas já existentes nos
territórios, baseando-se no mapeamento colaborativo.

Problematizar Território

Usar e promover junto aos usuários a adoção de uma estrutura de indicadores (ex: ODS,
UTI-T, ISO 37120/122, etc.) que permita aos usuários de um CESU identificar e promover
entendimento comum sobre os problemas do território no qual se inserem os usuários:
onde está e onde gostaríamos que estivesse? Etapa de definição, identificação, otimização
e harmonização das métricas a serem usadas.

Design do Território

Usar e promover junto aos usuários de um território a adoção de técnicas de design,
específicas de cada tipo de estrutura artificial no espaço urbano, classificadas em suas área
de aplicação, visando gerar e avaliar as várias possibilidades de ações de implementação
de tecnologias que podem ser feitas no território para solução dos problemas previamente
identificados, desenvolvendo estratégias para o desenvolvimento dos territórios.

Escolha de Curso de Ações

Promover junto aos usuários, com a necessária interveniência dos habitantes do território,
a submissão de alternativas de design (propostas de ações para intervenções tecnológicas)
ao diálogo, à discussão, à modelagem, à avaliação e à deliberação em espaços públicos,
frente aos problemas identificados, para que sejam escolhidos cursos de ação a serem
implementados no território.

Desenvolvimento de Artefatos (Soluções)

Promover junto aos usuários a realização de processos técnicos específicos e uma abor-
dagem de co-design e reutilização, visando o projeto, o desenvolvimento e a evolução de
artefatos tangíveis, de conhecimento explícito, que possam ser úteis a ações no território.

Implementação de Artefatos (Soluções)

Promover junto aos usuários a implementação e mensuração de parâmetros de funciona-
mento de soluções tecnológicas úteis em um território.

Prestação de Serviços ao Território

Promover junto aos usuários, por meio de processos técnicos específicos, e usando os
artefatos previamente desenvolvidos que estejam disponíveis para adaptação e uso, a
ações junto aos habitantes do território voltadas à educação, à difusão de conhecimento, à
transferência de tecnologia e à inovação (uso efetivo de tecnologia), enfim, promover o
compartilhamento de experiências.

Validação de Eficiência de Serviços no Território

Desenvolver, usar e compartilhar tecnologia de processos técnicos específicos, de coleta de
dados, de modelagem de experimentos, modelagem matemática, estatística, computacional
e de ecossistemas, especialmente de envolvendo simulação, que apresentem coerência
estatística entre modelo e dados experimentais, esses dados obtidos da operação de uma
estrutura artificial em um território.



19.2 Descrição de um CESU 147

Emissão de Relatório de Estudo de Eficiência de Serviços Tecnológicos em Território

Desenvolver, usar e compartilhar tecnologia de emissão de relatório analítico de estudo de
eficiência de solução tecnológica no aumento da sustentabilidade de um território urbano.

19.2.3 Premissas de Atuação

Para atender ao escopo determinado para um CESU, foram elencadas as seguintes premis-
sas complementares:

• O CESU deve atuar de forma financeiramente autônoma, angariando recursos por
meio de doações ou prestação de serviços complementares, não conflitantes com os
preceitos anteriormente indicados;

• O CESU deve usar fortes mecanismos de governança, para evitar conflitos de
interesse e desenvolver o engajamento entre os atores da rede;

• O CESU deve promover parcerias público-privadas para a obtenção e execução de
projetos de validação de soluções para infraestrutura de cidades inteligentes;

• O CESU deve promover parcerias científicas, tecnológicas e culturais junto às
instituições acadêmicas e universitárias;

• O CESU deve apoiar o avanço de educação em territórios brasileiros, especialmente
na educação básica.

19.2.4 Visão e Valores

Declarada a missão de um CESU no início dessa seção, conforme Magalhães e Yamashita
(2009), a Imagem-Objetivo (Visão) é a síntese, para o objeto do planejamento, de um
estado de coisas desejado, e consiste no conjunto das diferentes expectativas dos atores,
sendo um referencial para o qual deve se dirigir todo esforço de planejamento.

O objetivo de negócio de um CESU é: Melhorar o nível de desenvolvimento tecnoló-
gico voltado à solução de problemas de sustentabilidade dos territórios brasileiros.

A visão de CESUs específico varia conforme os gestores que assumem a liderança
dos mesmos. Assim sendo, propomos uma visão para a rede de CESUs no território
brasileiro: Se tornar uma organização de referência mundial em aplicação de aborda-
gens rigorosas de validação de artefatos tecnológicos para promoção da governança
participativa em Cidades Inteligentes, Sustentáveis e Resilientes. Destaca-se que o
planejamento estratégico inicialmente elaborado aqui possui uma visão futura de cinco
anos a partir da estruturação e implementação da organização, em que deve ser atualizado
a cada cinco anos pela alta gerência a partir do diagnóstico dos objetivos alcançados nos
ciclos anteriores.

Magalhães e Yamashita (2015) esclarecem também que existem restrições que devem
ser postas à seleção de objetivos e ao desenvolvimento das alternativas de ação para a
consecução destes resultados, denominadas como princípios ou valores. Dessa forma, no
CESU espera-se manter parcerias com diversas entidades em busca da consolidação e
adoção de soluções tecnológicas para os cidadãos brasileiros, e com isso, determinam-se
valores apoiados em engajamento social, transparência e ética, equipes colaborativas e ino-
vativas, baseando-se com papel intermediador entre a comunidade acadêmica, organizações
públicas, civis e privadas.
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19.3 Business Model Canvas

19.3.1 Histórico
Um Modelo de Negócio descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de
uma organização (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). Assim, busca-se determinar, dentro
do modelo de negócios, os componentes essenciais para a operação de uma organização,
dentre eles o produto e/ou serviço que a organização irá produzir ou fornecer, o método
de produção, o seu público alvo e suas fontes de receita. A especificação de um modelo
de negócios proporciona o alinhamento entre todas as partes interessadas envolvidas no
planejamento de uma organização, além da possibilidade de acompanhamento da operação
da organização de forma ágil e objetiva.

19.3.2 Organização de um Canvas
O modelo Business Model Canvas (BM Canvas), traduzido para Canvas de Modelo de
Negócios, foi desenvolvido por Osterwalder e Pigneur (2010). É uma proto-estrutura
composta por nove componentes essenciais para a especificação do modelo de negócios de
uma organização, agrupados em quatro blocos.

Blocos
A especificação do BM Canvas começa a partir do bloco “O quê?”, em que se determina a
Proposta de Valor da organização.

Em sequência, detalha-se o bloco “Para quem?” a proposta de valor é destinada, que
agrupa os componentes Segmentos de Clientes, Canais e Relacionamentos com o Cliente.

O terceiro bloco foca em “Como?” o negócio funciona para entregue a proposta de
valor, e é composto pelos componentes: Atividades-Chave, Recursos-Chave e Parcerias-
Chave.

Por fim, o modelo de negócios contém o bloco “Quanto?”, que descreve a Estrutura
de Custos e as Fontes de Receita da organização.

Componentes
O que deve estar contido em cada um desses nove componentes é apresentado a seguir.

Proposta de Valor (PV)
Descreve o pacote de produtos e serviços que criam valor para um segmento de clientes
específico. É o motivo pelo qual os clientes escolhem uma empresa ou outra. Ela resolve
um problema ou satisfaz uma necessidade do consumidor. Nesse sentido, a Proposta de
Valor é uma agregação ou conjunto de benefícios que o centro oferece aos clientes. A
PV pode representar uma oferta inovadora, ou pode ser similar a outras já existentes no
mercado, mas com características e atributos incrementais.

Assim, o objetivo da PV é: Definir o produto ou serviço e o valor para os clientes,
ou seja, que benefícios pretende entregar e o que poderá levar as pessoas a se interes-
sarem pelo seu produto ou serviço. É o valor, a razão ou o motivo pelo qual os clientes
se interessam e adquirem os produtos e serviços.

Segmento de Clientes (SC)
Define os diferentes grupos de pessoas ou organizações que o centro busca alcançar e
servir. Sem os clientes, nenhuma organização pode sobreviver por muito tempo. Para
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melhor satisfazê-los o centro precisa agrupá-los em segmentos distintos, cada qual com
necessidades comuns, comportamentos comuns e outros atributos em comum. Uma vez
tomada a decisão sobre os clientes, um modelo de negócios pode ser melhor projetado já
com a compreensão com as necessidades de clientes específicos.

Grupos de clientes representam segmentos distintos se: suas necessidades exigem
e justificam uma oferta diferente; são alcançados por canais de distribuição diferentes;
exigem diferentes tipos de relacionamento; têm lucratividades substancialmente diferentes;
estão dispostos a pagar por aspectos diferentes da oferta.

Objetivo do SC: Definir quem são os grupos de clientes que se pretende atender.
Eles têm um perfil específico? Como estão agrupados? Onde estão localizados? Há uma
necessidade comum? Busca-se pensar em qual é o perfil de cada segmento, onde eles estão,
como estão agrupados e qual as necessidades em comum.

Canais
Descreve como uma organização se comunica para alcançar seus segmentos de clientes e
entregar uma proposta de valor a eles. Canais de comunicação, distribuição de conteúdo
e venda de bens ou serviços compõem a interface de contato da organização com os
clientes. Dentre as principais funções dos Canais, inclui-se: Ampliar o conhecimento dos
clientes sobre os produtos e serviços da organização; auxiliar os clientes a avaliar a PV da
organização; permitir que os clientes adquiram produtos e serviços específicos; Fornecer
suporte ao cliente após a aquisição ou licenciamento de um produto ou serviço.

Objetivo dos Canais: Definir de que forma com que os produtos serão conhecidos,
como chegarão aos clientes e como os clientes irão interagir com o negócio.

Relacionamentos com Clientes (RC)
Descreve os tipos de relação que uma organização estabelece com os Segmentos de Clientes
específicos, em que as relações podem variar desde pessoais até automatizadas. O RC
pode ser guiado pelas seguintes motivações: Conquista do cliente; Retenção do cliente; E
ampliação das vendas. O RC de uma organização influencia a experiência geral de cada
cliente, e que conforme Osterwalder e Pigneur (2010), pode ser dividido nas categorias:
Assistência pessoal; Assistência pessoal dedicada; Self-service; Serviços automatizados;
Comunidades; Cocriação.

Objetivo do RC: Definir como conquistar e manter uma boa relação com os grupos
de clientes, buscando estratégias que serão um diferencial da organização.

Atividades-Chave (AC)
Descreve as ações e iniciativas fundamentais para que que a organização faça seu Modelo
de Negócios funcionar na prática. São necessárias para criar e oferecer a PV, alcançar
mercados, manter RC e gerar renda. Osterwalder e Pigneur (2010) citam ainda que as
AC podem ser categorizadas da seguinte maneira: Produção; Resolução de problemas; e
Plataforma/Rede.

Objetivo das AC: Relacionar as ações necessárias fundamentais para a entrega da
proposta de valor aos grupos de clientes.

Recursos-Chave (RCh)
Descreve os recursos indispensáveis para que o Modelo de Negócios seja executado, e que
possibilitem com que a organização crie e ofereça sua PV, alcance mercados, mantenha
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relacionamentos com SC e obtenha receita. Os RCh podem ser físicos, financeiros,
intelectuais ou humanos, e podem ser possuídos ou alugados pela organização ou adquiridos
de parcerias feitas com outras organizações.

Objetivo dos RCh: Relacionar os recursos necessários para a operação das atividades-
chave e assim, o alcance da proposta de valor.

Parcerias-Chave (PC)
Descreve a rede de fornecedores e parceiros que auxiliam na operação do modelo de
negócios. As organizações formam parcerias por diversas razões, as quais se tornam
fundamentais nos negócios pois permitem a otimização de modelos, redução de riscos e
aquisição de recursos. Existem quatro tipos de parcerias: Alianças estratégicas entre não
competidores; Competição: Parcerias estratégicas entre concorrentes; Joint ventures para
desenvolver novos negócios; Relação comprador-fornecedor para garantir suprimentos
confiáveis (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010).

Objetivo das PC: Identificar fornecedores, parceiros e toda terceirização necessária
para apoiar a entrega da proposta de valor.

Fontes de Receitas (FR)
Representa o recursos financeiros que uma organização gera a partir de cada Segmento de
Clientes. Cada SC pode ter mecanismos de precificação diferentes, desde precificação fixa
(preço de lista, dependente da característica do produto, dependente dos SC e dependente
do volume) e precificação dinâmica (negociação, gerenciamento de produção, mercado
em tempo real e leilões). A organização deve responder a pergunta: que valor cada
SC está realmente disposto a pagar? O modelo de negócio pode envolver dois tipos
diferentes de FR: Transações de renda resultantes de pagamento único; E renda recorrente,
resultando do pagamento constante, advindo da entrega de uma PV aos clientes ou do
suporte pós-aquisição ou licenciamento.

Objetivo das FR: Definir como e quanto os grupos clientes terão que pagar pelos
benefícios que a organização oferece.

Estrutura de Custo (EC)
Descreve todos os custos envolvidos na operação de um modelo de negócios, em que tais
custos podem ser calculados após a definição dos recursos-chave, das atividades-chave e
das parcerias-chave. As EC podem ser caracterizadas em custos fixos, custos variáveis,
economias de escala e economias de escopo, além de se distinguirem em duas classes:
Direcionadas pelo Custo e Direcionadas pelo Valor (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010).

Objetivo da EC: Identificar os custos relevantes necessários para que a operaci-
onalização do negócio, considerando os custos com canais, recursos, atividades e
parcerias.

19.4 Modelo de Negócio para um CESU
Baseando nos conceitos apresentados, os nove componentes principais para planejamento
de um modelo de negócio foram discutidos entre um grupo multidisciplinar de professores,
pesquisadores e pós-graduandos para a definição do modelo de um CESU.

Em reuniões virtuais colaborativas, coletou-se a opinião de profissionais das áreas
de Urbanismo, Planejamento Urbano, Sistemas de Informação, Inteligência Artificial,
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Desenvolvimento Econômico, Governança, Proteção de Dados, Construção Civil, Sustenta-
bilidade, Simulações Computacionais, Dispositivos Tecnológicos e Gestão Organizacional.
Assim, o BM Canvas desenvolvido para um CESU é apresentado na Figura 19.2, e o
detalhamento de cada componente é descrito em sequência.

19.4.1 Proposta de Valor (PV) para um CESU
Iniciando a especificação do modelo de negócios de um CESU, definiu-se a proposta de
valor como:

Formar, mobilizar, capacitar e apoiar redes compostas por atores das cinco hélices
da inovação de um território, para viabilizar o desenvolvimento de projetos com alto
potencial de replicação em outros territórios, que envolvam:

i. construção de arenas de experimentação (sandboxes);
ii. validação do desempenho de tecnologias e aprimoramento dos seus territórios inteli-

gentes, com foco em melhoria da qualidade de vida, resiliência e sustentabilidade.

19.4.2 Segmento de Clientes (SC) para um CESU
Foram determinadas seis categorias de segmentos de clientes para um CESU, em que
categorizou-se os clientes de acordo com seus interesses e participações envolvendo a
validação de soluções para problemas em ecossistemas urbanos.

1. Hélice 1: Habitantes dos territórios;
2. Hélice 2: Desenvolvedores de tecnologias e empreendedores interessados no terri-

tório (empresas privadas e inovadoras, inventores e empreendedores, cooperativas,
incubadoras, parques tecnológicos);

3. Hélice 3: Administradores e decisores dos territórios (líderes e gestores públicos,
ONGs);

4. Hélice 4: Pesquisadores e instituições de pesquisa interessados em problemas dos
territórios; e

5. Hélice 5: Agências de fomento e Agências de investimento.

19.4.3 Parcerias-Chave (PC) para um CESU
Espera-se que, por ser tratar de uma organização mediadora entre todos os envolvidos
em um território e sua solução tecnológica, um CESU tenha uma rede grande, aberta e
colaborativa de parceiros, nos quais foram organizados em sete grupos de parcerias-chave
necessárias para o sucesso das atividades.

1. Agências de Fomento e Investimento;
2. Habitantes dos territórios: observação dos territórios, problematização dos territórios,

desenho de estratégias para os territórios; deliberação sobre as ações do BLL no
território;

3. Empreendedores do território: observação dos territórios, problematização dos
territórios, desenho de estratégias para os territórios;

4. Desenvolvedores de tecnologias: observação dos territórios, problematização dos
territórios, desenho de estratégias para os territórios;

5. Administradores e decisores dos territórios: observação dos territórios, problemati-
zação dos territórios, desenho de estratégias para os territórios;

6. Instituições relacionadas: Centros de Eficiência em Sustentabilidade Urbana, Star-
tups, Organizações Sociais, Associações civis e de indústria, ICTs;
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Figura 19.2: Modelo de Negócio de um CESU
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Fonte: Os autores.
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7. Pesquisadores e instituições de pesquisa terceiros: realização de pesquisas com-
plementares aos projetos de validação de tecnologias (observação dos territórios,
problematização dos territórios, desenho de estratégias para os territórios), ações de
capacitação e educação.

19.4.4 Atividades-Chave (AC) para um CESU
Foram definidas oito atividades-chave a serem executadas por um CESU para o alcance da
proposta de valor.

1. Envolver os atores das cinco hélices da inovação, interessados em um território
específico (sensibilização e mobilização social).

2. Capacitar e apoiar os atores envolvidos na observação do território e seus principais
atributos (mapeamento colaborativo do território, ativismo de dados), produzindo
coleções de dados.

3. Capacitar e apoiar os atores envolvidos na identificação dos problemas e caracte-
rísticas do território e dos recursos tecnológicos neles presentes, usando métricas
definidas e as coleções de dados disponíveis.

4. Capacitar e apoiar os atores envolvidos na criação de estratégias para o desenvolvi-
mento dos territórios baseadas em dados, evidências e mensuração de eficiência de
recursos tecnológicos existentes, presentes ou potencialmente úteis, usando arenas
de experimentação (sandboxes) existentes ou a serem criadas.

5. Capacitar e apoiar os atores envolvidos na discussão, deliberação e planejamento do
projeto a ser desenvolvido por eles.

6. Capacitar e coordenar, via gestão de projeto, os atores envolvidos, na realização de
projeto de:
6.1. validação com mensuração da eficiência do território;
6.2. criação ou aprimoramento de uma arena de experimentação (sandbox) no

território; ou
6.3. validação com mensuração da eficiência de uma ou mais soluções tecnológicas

envolvidas no sandbox;
7. Difundir os conhecimentos resultantes do projeto, sejam:

7.1. metodologias desenvolvidas visando replicação em outro território;
7.2. validação e mensuração de eficiência do território;
7.3. características da arena de experimentação usada (sandbox);
7.4. mensuração da eficiência das soluções tecnológicas validadas;

8. Criar e manter integridade das arenas de experimentação (sandboxes) nos territó-
rios onde os projetos de validação e mensuração podem ser realizados com mais
agilidade.

19.4.5 Canais para um CESU
Foram estipulados cinco grupos de canais a serem utilizados pelos CESUs para interação e
engajamento com os segmentos de clientes. Cada grupo de canal oferece um escopo e um
público-alvo pré-determinados.

1. Editais: Editais de chamamento público e/ou Cartas Convite para parceria e parti-
cipação de clientes nas atividades do centro. Público-alvo: habitantes do território,
desenvolvedores de tecnologias e empreendedores do território, administradores
e decisores, pesquisadores e instituições de pesquisa. Forma não exclusiva de
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relacionamento com clientes;
2. Marketplace: Agrega Ambientes de Publicação de Editais, Ambiente Virtual de

Aprendizagem (AVA) baseada em Projetos, Vitrine de Tecnologias, Plataforma de
Dados, Plataforma de Avaliação de Territórios e Tecnologias e Plataforma de Difusão
de Conhecimentos;
2.1. AVA de Sensibilização, Educação, Capacitação e Projetos: Parte do Market-

place: Ambiente Virtual de Aprendizagem com material para disseminação de
conhecimentos, sensibilização, capacitação e educação (online e presencial) de
atores do ecossistema, com suporte ao envolvimento em projetos de avaliação
de territórios e validação de soluções. Público-alvo: habitantes do território, de-
senvolvedores de tecnologia e empreendedores do território e administradores
do território;

2.2. Vitrine de Tecnologias: Parte do Marketplace: com acesso a artefatos tecno-
lógicos estudados e avaliados pelo centro (alguns artefatos de acesso livre e
outros de acesso restrito). Público-alvo: todos os interessados;

2.3. Plataforma de Dados: Parte do Marketplace: Plataforma de acesso a dados para
estudos sobre os territórios e suas soluções tecnológicas. Público-alvo: alunos
de ações de educação e capacitação e pesquisadores vinculados ao centro;

2.4. Plataforma de Avaliação: Parte do Marketplace: Plataforma de avaliação de
territórios e suas soluções tecnológicas. Público-alvo: alunos de ações de
educação e capacitação e pesquisadores vinculados ao centro. Plataforma
interna do centro;

2.5. Plataforma de Difusão do Conhecimento: Parte do Marketplace: Plataforma de
difusão de conhecimento técnico e prestação de contas conforme parâmetros
legais. Público-alvo: agências de fomento, investidores e todos os interessados;

3. Canais de Prospecção: Canais de prospecção de clientes, marketing e vendas
(mala direta e virtual). Público-alvo: agências de fomento, investidores, desenvolve-
dores de tecnologias e empreendedores do território, administradores e decisores,
pesquisadores e instituições de pesquisa;

4. Eventos: Eventos, feiras e exposições para a divulgação do centro. Público-alvo:
todos os interessados;

5. Mídias sociais e impressas: Publicações em redes sociais, jornais, revistas e news-
letter própria. Público-alvo: todos os interessados.

19.4.6 Relacionamentos com Clientes (RC) para um CESU

Dentre as diferentes possibilidades de relacionamentos com os clientes para a operação de
um CESU, espera-se que o centro estabeleça os seguintes sete tipos:

1. Realização de engajamento com os habitantes de um território por meio de mídias
sociais e outros meios virtuais;

2. Divulgação dos produtos (inclusive metodologias replicáveis) e serviços do centro
como promotor de valorização da melhoria do lugar de morada das pessoas (território
no qual elas habitam);

3. Uso de editais para promover a transparência, engajamento e accountability das
atividades do centro;

4. Promoção da melhoria da compreensão dos problemas e oportunidades dos territórios
por meio de processos de capacitação e educação de baixo custo;
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5. Criação de redes multidisciplinares e multistakeholders para valorizar os territórios
nos quais as pessoas habitam;

6. Aprimoramento da qualidade da decisão coletiva dos atores, especialmente dos
habitantes do território, usando abordagem capacitação, educação e análise base-
ada em evidências, visando a mensuração e melhoria do desempenho econômico,
organização social e qualidade de vida do território;

7. Promoção do acesso e engajamento dos atores em projetos de avaliação de tecnolo-
gias mais eficientes, efetivas e eficazes para solução dos problemas dos territórios.

19.4.7 Recursos-Chave (RCh) para um CESU

Almejando executar as atividades-chave com um alto nível de desempenho, foram delinea-
dos onze recursos-chave necessários para a implementação de um CESU:

1. Sistema de Marketplace de Cidades Inteligentes: Agregação de distintos canais
de relacionamento com os clientes, dentre eles: publicação de Editais, AVA, Vitrine
de Tecnologias, Plataforma de Dados, Plataforma de Avaliação de Territórios e
Plataforma de Difusão de Conhecimentos;

2. Arenas Construídas – Sandboxes: Conjunto de arenas (sandboxes urbanos) de
experimentação para cumprimento de projetos de validação de tecnologias;

3. Rede de parceiros: Registrada no Marketplace;
4. Sensores humanos e eletrônicos: Conjunto crescente de participantes no processo

colaborativo de geração de dados (Crowdsourcing) e dispositivos IoT para coleta e
aquisição de dados sobre territórios;

5. Documentação operacional, de pesquisa, desenvolvimento e inovação: (Orienta-
ções metodológicas para cada uma das atividades-chave, material didático, material
de divulgação, material de gestão, normativos envolvidos, etc.);

6. Pesquisadores (Project-Based): Equipe de especialistas e profissionais necessários
ao cumprimento dos objetos especificados nos projetos contratados;

7. Colaboradores (Estrutura Departamental): Núcleo de recursos humanos fixos
para manutenção de estruturas e funções mínimas do centro;

8. Eventos, mídias sociais e impressas: materiais, equipamentos e métodos para ope-
ração do conjunto Canais de um CESU, definidos anteriormente para relacionamento
com os clientes;

9. Bancos de Dados e SGBDs: Estrutura de armazenamento de dados, compatível
com paradigmas de Big Data e IoT, e uso de dados abertos;
9.1. Fontes de dados geográficos públicos: Bases do OpenStreetMap (https://

www.openstreetmap.org), Bases da INDE (Infraestrutura Nacional de Dados
Espaciais - https://inde.gov.br/), Bases GEO do IBGE (Malha ) Bases
públicas GEO dos Estados (ex: http://www.igc.sp.gov.br/) e Municípios
(ex: https://bhgeo.pbh.gov.br/), Bases GEO proprietárias (Google Maps
etc.);

9.2. Fontes de dados tabulares públicas: Bases do IBGE (ex: Setores censitários),
Bases do Portal Brasileiro de Dados Abertos (http://dados.gov.br/), Pla-
nos de dados abertos das organizações públicas brasileiras, Bases de dados do
Ministério da Saúde (MS), Bases de Dados do Ministério do Desenvolvimento
Regional (MDR);

9.3. Fontes de dados de redes sociais publicamente acessíveis em mídias sociais:

https://www.openstreetmap.org
https://www.openstreetmap.org
https://inde.gov.br/
http://www.igc.sp.gov.br/
https://bhgeo.pbh.gov.br/
http://dados.gov.br/
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Twitter, LinkedIn, Facebook;
9.4. Fontes de dados GEO geradas internamente: Fontes de dados dos territórios

registradas na organização por meio de simulação e validação de soluções nos
territórios;

9.5. Fontes de dados tabulares geradas internamente: Fontes de dados registradas
por meio dos projetos de validação e diagnóstico de maturidade dos territórios;

9.6. Fontes de dados em rede social, geradas internamente: Fontes de dados dos
usuários registradas internamente, a partir do registro das relações de troca de
informações entre os usuários na plataforma de educação e treinamento do
centro;

10. Aplicações computacionais: Softwares para análise de dados, Business Intelligence,
geração de gráficos, processamento de textos, softwares de Machine Learning,
simuladores de sistemas dinâmicos, software e hardware de sítio web;

11. Instalações físicas (prédio/salas) e virtuais.

19.4.8 Fontes de Receitas (FR) para um CESU
Dentre as possibilidade de geração e obtenção de recursos financeiros para o centro, foram
definidas dez principais fontes de receita, sugeridas abaixo:

1. Projetos de validação: Organizações privadas financiam a realização de um projeto
com determinado tipo de produto. A comunidade custeia parcialmente a realização
do estudo com recursos próprios;

2. Cursos, treinamentos, consultorias e mentorias: Oferecimento de diversifica-
dos serviços de capacitação e desenvolvimento humano por meio de atividades
presenciais e virtuais. Oferecimento de certificações;

3. Serviços de acesso a dados: Disponibilização de assinaturas de acessos ao seu
banco de dados e conhecimento. Dashboards personalizados, ferramentas de BI,
etc.;

4. Investimentos de terceiros: Equity, loan e forfaiting;
5. Recursos de fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação: Produtos de pesquisa

científica, tecnológica e de inovação;
6. Royalties sobre propriedade intelectual: Recolhimento de valores sobre patentes e

licenciamento de marca;
7. Serviços tecnológicos: Estudos de prospecção tecnológica, cenários, análises de

risco, etc.;
8. Seleção e recrutamento: Identificação de pessoas que possuem alto potencial de

assumir posições de liderança nas comunidades;
9. Produção de conteúdos científicos e tecnológicos: Mapeamentos, infográficos,

materiais práticos, etc.;
10. Inscrição em eventos: Participação de todos os interessados como palestrantes e

convidados para os eventos realizados.

19.4.9 Estrutura de Custo (EC) para um CESU
Estipulou-se a seguinte estrutura de custos para implementação e operação de um CESU:

1. Facilities: Equipamento, energia, espaço físico, mobiliário, água, seguro predial;
2. Folha de Pessoal: Equipe fixa do Centro e equipe de Educação/Capacitação/Projeto;
3. Sistemas de Informação e Comunicação: Sistemas informatizados e softwares
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licenciados;
4. Produção de materiais documentais: Desenvolvimento de documentos, sistema

de gestão da qualidade, modelagem de procedimentos operacionais padrão, desen-
volvimento de conteúdo instrucional e pedagógico, criação de newsletter, patentes,
material de divulgação, publicações científicas e livros, etc.;

5. Prospecção de territórios e projetos: Estudo para captação de interessados;
6. Ações de capacitação, educação e treinamento: Treinamento dos recursos huma-

nos e difusão dos conhecimentos obtidos;
7. Instalação, manutenção de arenas de experimentação, seus sensores e atuado-

res: Atividades de implementação, operação e desfazimento das instalações físicas
experimentais;

8. Coleta de dados sobre o territórios: Atividades de planejamento e execução de
coletas de dados territoriais;

9. Coleta de dados sobre as tecnologias sob validação: Atividades de planejamento
e execução de coletas de dados das soluções tecnológicas;

10. Simulação de territórios e tecnologias: Atividades de planejamento e execução de
simulação de modelos para diagnóstico de territórios e soluções tecnológicas;

11. Implementação e gerenciamento das Arenas de Experimentação (Sandbox):
Atividades de planejamento da implementação, operação e controle de arenas de
experimentação de projetos de validação de tecnologias;

12. Produção de análises e relatórios de validação: Relatórios de validação e avaliação
de tecnologias e territórios (avaliação de risco);

13. Ativação e manutenção de redes sociotécnicas: Atividades de engajamento de
atores e participação social;

14. Realização de eventos: Disponibilização de espaços físicos e virtuais para apresen-
tação dos resultados alcançados nos diagnósticos.

19.5 Considerações Finais
Tem-se este estudo como pontapé inicial para a implementação e operação de um CESU,
subsidiando material para posterior análise pelas partes interessadas em busca da melhor
viabilidade operacional, conforme o contexto da região. Nesse sentido, foi proposto um
modelo de negócios para o CESU no qual atende as características dos laboratórios vivos e
centros urbanos estudados e possibilita a implementação de uma equipe multidisciplinar de
profissionais e pesquisadores para operação de um centro de eficiência em sustentabilidade
urbana.

A pesquisa tratou em descrever o objeto organizacional para o desenvolvimento do
planejamento estratégico, percorrendo pela missão, visão e valores de um CESU ou de
uma rede de CESUs, além de apresentar o Modelo de Negócio desenvolvido, aderente
ao Canvas de Modelo de Negócios proposto pot Osterwalder e Pigneur (2010). Os atores
envolvidos nesse modelo de negócios foram segmentados de maneira que cada parceria,
projeto ou ação realizada pelo centro possibilite um engajamento único, atendendo todo o
ecossistema urbano e agregando novos interessados na rede sociotécnica.

Entretanto, é necessário o aprofundamento em determinados tópicos para etapas subse-
quentes do planejamento estratégico, envolvendo o estudo da interação entre o ambiente
interno e externo ao CESU (exemplo, desenvolvimento da matriz SWOT), a definição dos
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objetivos estratégicos e desenho do mapa estratégico (exemplo, desenvolvimento do balan-
ced scorecard) e a descrição das iniciativas necessárias, metas almejadas e dos indicadores
de medição de desempenhos adequados para gestão organizacional, tecnológica e territorial
(criação do plano estratégico de gestão). Deve-se considerar as diretrizes estratégicas da
Carta Brasileira de Cidades Inteligentes como pontapé inicial para o aprofundamento
desses tópicos.

Verifica-se que, assim como o modelo de processos adotado (Capítulo 20), é essencial
a criação metas para mensuração do desempenho do centro, assim como a criação de
indicadores de desempenho bem definidos e que sejam eficientes para o sistema orga-
nizacional envolvido nas atividades executadas. A divulgação desses números torna a
organização mais transparente com relação aos seus resultados, bem como mais atrativa
para prospecção de novos interessados na validação de novas soluções tecnológicas.
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20. Processos Finalísticos de um CESU

CARLLA B F POURRE, DAVID DE A MOYSÉS, MARCOS T Q MAGA-
LHÃES, JORGE H C FERNANDES

20.1 Introdução
O objetivo deste capítulo é apresentar os processos finalísticos essenciais à operação
de um CESU, com a respectiva definição dos requisitos da equipe que vai operar o
centro, em termos de competências profissionais necessárias, baseadas na identificação de
conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para os processos de negócio propostos.
Baseando-se nas competências identificadas, será apresentado o perfil técnico ideal da
equipe de operação de um CESU.

20.1.1 Fundamentos

Buscando desenhar os processos essenciais de funcionamento de um CESU, cabe o
destaque do estudo de Chronéer, Ståhlbröst e Habibipour (2019), que identificou os
componentes-chave de um Urban Living Lab, um tipo específico de Living Lab. Um dos
principais destaques foi a inclusão da dimensão física, do espaço urbano. Essa análise será
tratada mais detidamente na seção seguinte.

Segundo Solomon et al. (1985), a preocupação de que alguém seja competente para
executar um papel é pertinente em uma rede de serviços, pois se o papel ocupacional do
prestador de serviços é relevante, o compromisso com o desempenho efetivo desse papel
deve ser forte, ou seja, prestar um bom serviço será importante.

Embora tenha sido reconhecido que as redes de negócio são dinâmicas e que descrevem
processos e mudanças, tem-se relativamente poucos estudos sobre a dimensão processual e
a dinâmica das redes, sendo que a questão se trata em como as mudanças ocorrem dentro
das redes (ANDERSON et al., 1998). Estudos mais recentes em diferentes contextos, a partir
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da teoria do papel, possibilitaram perspectivas práticas da identificação de papel de atores
em ambientes laborais (HEIKKINEN et al., 2007; KNIGHT; HARLAND, 2005; NYSTRÖM et
al., 2014), em que pôde-se identificar os papéis em organizações inovativas, colaborativas,
em redes de negócio esportivo ou mesmo na área de gestão de saúde. Tendo isso como base,
torna-se essencial um mapeamento de quais são os processos de negócio de um CESU, para
então compreender como as relações entre humano-humano e humano-máquina funcionam
na prática.

Ao utilizar como base a literatura científica e as experiências experimentais de labora-
tórios e centros de inovação, foi possível desenhar o modelo inicial de operação do CESU,
no qual se identificam diversas variáveis passíveis de gerenciamento, desde a escolha do
território de avaliação, até mesmo o de implementação e operação de sandbox urbano.
Para definir e padronizar esse desenho operacional, usou-se a Business Process Model and
Notation (Notação para Modelos e Processos de Negócio), que fornece uma notação que
é compreensível por todos os usuários de negócios, desde os analistas de negócios que
criam os rascunhos iniciais dos processos, até os técnicos desenvolvedores responsáveis
pela implementação da tecnologia que executará esses processos e, finalmente, às pessoas
de negócios que irão gerenciar e monitorar esses processos (CBOK, 2013). A BPMN
sustenta uma ligação padronizada entre o design do processo de negócios e a posterior
implementação dos processos.

20.1.2 Organização do Capítulo

Além desta introdução, este estrutura-se da seguinte maneira: (i) apresentação dos com-
ponentes principais de um Urban Living Lab; (ii) apresentação da Teoria do Papel (Role
Theory) e papéis dos atores em centros de inovações urbanas; (iii) conceitos envolvendo
modelagem de processos e identificação de papéis no contexto de Urban Living Labs; (iv)
declaração do método adotado, constituindo-se as etapas utilizadas para a definição do
perfil técnico ideal da equipe de um CESU; (v) os resultados obtidos com a descrição e
modelagem dos processos especificados para operação de um CESU e o perfil técnico
correspondente.

20.2 Fundamentação Teórica

Esta seção aborda os principais conceitos identificados por meio de uma revisão da litera-
tura para definição do perfil técnico ideal da equipe de um CESU. Foram feitas análises
bibliográficas da identificação das referências essenciais para formação de uma equipe
técnica capaz de operar, integrando diversas áreas do conhecimento em um CESU. Para ex-
plorar a temática do desenvolvimento humano profissional, foi realizado um levantamento
bibliográfico sobre: (i) os componentes principais de um Urban Living Lab; (ii) a teoria
do papel, no qual tange áreas da sociologia e psicologia social para discussão de papéis
sociais adquiridos pelas pessoas; (iii) e sobre processos de negócio, nos quais delimitam
as principais atividades que serão desempenhadas pelo CESU e os responsáveis pela sua
execução.
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20.3 Componentes Principais de um Urban Living Lab
De acordo com Evans e Karvonen (2011), à medida que as cidades se tornam uma
arena para inovação, cresce a necessidade de novas abordagens para o envolvimento do
cidadão, desenvolvimento urbano e novos modelos de colaboração. E, em resposta a essa
necessidade crescente, surgiu o conceito de Urban Living Lab.

Em um Urban Living Lab, a cidade onde ele se encontra é vista como um laboratório
vivo onde os cidadãos e outras partes interessadas estão ativamente envolvidos no processo
de projetar, desenvolver, implementar, testar e avaliar uma inovação The City as Living
Laboratory: Empowering Citizens with the Citadel Toolkit (2015). Assim, o objetivo de
um Urban Living Lab é gerar e adotar inovações e soluções sustentáveis no sistema urbano
à luz da transição para a sustentabilidade urbana (STEEN; BUEREN, 2017).

Apesar disso, de acordo com Chronéer, Ståhlbröst e Habibipour (2019), não há um
acordo científico geral sobre o que o Urban Living Lab é e quais são os seus componentes
principais, apesar de serem bem conhecidos os componentes de um Living Lab tradicional.
Portanto, com o propósito de identificar os principais componentes de um Urban Living
Lab, o estudo de Chronéer, Ståhlbröst e Habibipour (2019) organizou dois workshops
no projeto UNaLab, seguidos de um questionário aberto para validar os dados nas duas
oficinas.

Cabe esclarecer que o projeto UNaLab, que é financiado pela União Europeia no
âmbito do programa de investigação e inovação Horizon 2020, visa desenvolver sociedades
mais inteligentes, inclusivas, resilientes e cada vez mais sustentáveis por meio de soluções
inovadoras baseadas na natureza. Os parceiros do UNaLab (incluindo 10 municípios
e membros de pesquisa, negócios e indústria) se comprometem a enfrentar os desafios
que as cidades ao redor do mundo enfrentamos hoje, com foco nas questões climáticas e
relacionadas à água, dentro de um paradigma inovador e voltado para o cidadão.

Dessa forma, como resultado, os autores foram capazes de identificar sete componentes
principais de um Urban Living Lab. Esses componentes são derivados da literatura e
modificados de acordo com a perspectiva resultante da realização dos dois workshops e do
questionário aberto. Os seguintes componentes são destacados por Chronéer, Ståhlbröst e
Habibipour (2019):

1. Modelos de governança, incluindo estrutura de gestão, política e políticos;
2. Financiamento e modelos de negócios;
3. Um espaço físico que ocorre em um ambiente real no contexto da cidade;
4. Uma inovação para experimentar (geralmente uma solução baseada na natureza);
5. Parceiros e usuários finais, incluindo cidadãos, atores públicos e privados e institui-

ções acadêmicas (ou seja, uma hélice quádrupla);
6. Abordagens para envolver diferentes partes interessadas e coletar dados;
7. TIC e infraestrutura, como dispositivos de Internet of Things (IoT), sensores e

ferramentas.
A Figura 20.1 ilustra esses sete componentes principais de um Urban Living Lab em

contraste com os cinco componentes principais de um Living Lab tradicional.
Conforme se observa na Figura 20.1, existem várias diferenças entre um Urban Living

Lab e um Living Lab tradicional. Contudo, um dos principais destaques é que uma
pré-condição nas atividades do Urban Living Lab é que elas estejam situadas em contextos
do mundo real, não em ambientes de laboratório construídos. Assim, inerente ao conceito
de Urban Living Lab é o componente do contexto físico, ou imersão geográfica, como os
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Figura 20.1: Os principais componentes de um Urban Living Lab vs. um Living
Lab tradicional.

Fonte: Traduzido de Chronéer, Ståhlbröst e Habibipour (2019).

colegas Voytenko et al. (2016) se referem. Isso significa que um Urban Living Lab precisa
ter algum tipo de representação física (STEEN; BUEREN, 2017), o que contrasta com o
Living Lab tradicional, que tende a ser mais móvel e dinâmico (CHRONÉER; STÅHLBRÖST;
HABIBIPOUR, 2019).

Chronéer, Ståhlbröst e Habibipour (2019) esclarecem que este local pode ser onde a
inovação é implementada ou um local onde as partes interessadas podem ser convidadas
a participar em atividades de cocriação, ou seja, um “escritório” de Living Lab. A repre-
sentação física também está ligada aos componentes de financiamento e governança: uma
implementação física precisa ser mantida durante um determinado período de tempo para
criar valor para os cidadãos. Aqui, o contexto físico pode ser auxiliado pela tecnologia,
como sugerido por Juujärvi e Pesso (2013), mas também pode ser uma representação
física das atividades de um Urban Living Lab no projeto UNaLab com suas soluções
baseadas na natureza. Os Urban Living Labs no estudo foram limitados a um local onde a
experimentação e a co-construção acontecem (CHRONÉER; STÅHLBRÖST; HABIBIPOUR,
2019).

Nesse sentido, para a estruturação do CESU é necessária a incorporação dos compo-
nentes indicados na Figura 20.1, tendo como elemento central de articulação, a arena física
e seus processos de constituição e gestão, na qual as inovações serão constituídas, testadas
e validadas.
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20.4 Teoria do Papel Organizacional
Um papel é definido, segundo Hindin (2007), como uma posição social, comportamento
associado a uma posição social ou um comportamento típico de um determinado grupo de
indivíduos. Já Solomon et al. (1985) diz que cada papel é aprendido, em que a confiança
de alguém de que está fazendo a coisa certa leva à satisfação e ao sucesso em interagir
com outras pessoas que também desempenham seus respectivos papéis. A Teoria do Papel
(Role Theory) se aprofunda nesses conceitos, possibilitando compreender como os atores
de centros de inovação urbana assumem papéis dentro de uma rede de colaboração, e
assim, como estes papéis poderão ser moldados e definidos para a formação de uma equipe
técnica.

Conforme o cenário no qual uma pessoa está submetida, ela pode assumir papéis dife-
rentes de acordo com características específicas de cada cenário. As atividades nas quais
cada pessoa desempenha são pré-determinadas por um conjunto de expectativas sociais,
sejam elas já assumidas ou inventadas. Anderson et al. (1998) defendem que a dualidade
entre mudança e estabilidade pode ser capturada pelas "atividades inventadas"(made-up
activities) e "atividades assumidas"(taken-up activities) dos atores, respectivamente.

Isso demonstra que os papéis são estruturados por atividades formadas não apenas
pelas expectativas dos atores, mas também pelas intenções e criações dos atores, compondo
por grupos de processos de atividades pré-determinadas, e outros com atividades dinâmicas
e em constante mudanças. A princípio, tem-se a delimitação de um escopo de atividades
já estabelecidas socialmente, e durante a execução dos processos colaborativos, novas
atividades vão surgindo em decorrência de novas necessidades antes não conhecidas.

Destaca-se também a importância e diferenciação do termo “papel” para o termo
“posição”, no qual muitas vezes é atribuído para uma mesma situação em diferentes
contextos. Conforme Johanson e Mattsson (2016), cada ator está envolvido em várias
relações de troca com outros atores, e essas relações definem a posição do ator na rede.
Com base nessas posições, podem definidos papéis para todos os atores da rede, conceito
esse que pode ser usado para caracterizar a estrutura e a distância da rede entre os atores,
em que cada posição assumida possui papéis dinâmicos atrelados a elas. Henders (1992)
afirma que a maioria das mudanças é iniciada pelas atividades e por recursos em mudança
dos atores já presentes na rede, e assim, Anderson et al. (1998) ressalta que isso significa
que uma posição está mudando continuamente e é a performance, a atividade de um ator,
que causa a mudança.

A teoria do papel pressupõe um ator humano consciente e socialmente consciente de
suas ações no meio social (BIDDLE, 1986), o que ainda torna dinâmica a sua função, não só
vinculada aos seus conhecimentos, habilidades e atitudes individuais, mas também com seu
aprendizado no contexto social. Anderson et al. (1998) fala que as mudanças em uma rede
devem ser estudadas adotando uma dimensão de estabilidade, ou seja, posições antigas
desaparecem e/ou novas aparecem, bem como uma dimensão de processo de mudança, ou
seja, o comportamento pretendido e criado dos atores.

Heikkinen et al. (2007) afirmam que o conceito de papel contém elementos que
representam a posição estática de um ator dentro de uma determinada estrutura e as
habilidades e expectativas de comportamento dentro da estrutura, e um conjunto de papéis
de um ator está relacionado à atuação esperada de um papel. Nesse sentido, torna-se
possível a análise de sistemas organizacionais complexos para identificação dos papéis
essenciais para a operação de processos de negócio em uma organização.
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Enquanto muitos estudiosos da teoria do papel assumem que as expectativas são normas
(de natureza prescritiva), outros assumem que sejam crenças sociais (referindo-se à subjeti-
vidade do contexto), e outros ainda os veem como preferências (ou "atitudes"), resultando
em versões diferentes da teoria dos papéis a depender do modo de expectativa assumido
(BIDDLE, 1986). A partir de diferentes abordagens do conceito de papel, destacam-se as
seguintes perspectivas detalhadas a seguir:

• Teoria do papel funcional: Nesta abordagem, os papéis são tidos como as ex-
pectativas comportamentais declaradas relacionadas a uma determinada posição
em uma estrutura social, comunicadas diretamente ao ator focal (por exemplo, por
uma descrição do cargo) ou indiretamente (por exemplo, pela admiração de um
colega). Nesta abordagem, os papéis são concebidos como expectativas normativas
compartilhadas que prescrevem e explicam esses comportamentos, e assim como diz
Biddle (1986), a teoria do papel funcional tornou-se um mecanismo para descrever
as partes diferenciadas de sistemas sociais estáveis, bem como um veículo para
explicar por que esses sistemas são estáveis e como induzem a conformidade nos
atores.

• Teoria do papel interacionista simbólico: Com base em suas preferências, per-
cepções e interpretações, os atores coordenam seus comportamentos, definindo
conjuntamente o que constitui um determinado papel. Assim, os atores são ativos e
podem estar em conformidade com as expectativas de papéis, bem como interpretar,
organizar, modificar e criá-las, e dessa maneira, os papéis são tidos papéis como
emergentes e negociáveis dentro de cada contexto. Pensa-se nesta abordagem que
os papéis reais refletem normas, atitudes, demandas contextuais, negociação e a
definição em evolução da situação, conforme entendida pelos atores.

• Teoria do papel estrutural: Nesta perspectiva, pouca atenção é dada às normas ou
outras expectativas de conduta, e ao invés disso, a atenção é focada em estruturas
sociais concebidas como organizações estáveis de conjuntos de pessoas (denomina-
das posições sociais) que compartilham os mesmos comportamentos padronizados
(papéis) direcionados a outros conjuntos de pessoas na estrutura.

• Teoria do papel organizacional: É uma abordagem focada em sistemas sociais pré-
planejados, orientados a tarefas e hierárquicos, em que os papéis nessas organizações
estão associados a posições sociais identificadas e sejam gerados por expectativas
normativas, que podem variar entre os indivíduos e podem refletir tanto as demandas
oficiais das organizações quanto as pressões de grupos informais. A teoria do
papel organizacional preocupa-se com o papel das organizações formais e como
os indivíduos interagem com essas organizações, perspectiva que segundo Hindin
(2007), foi utilizada para fazer análises empíricas com mais frequência do que
algumas das outras perspectivas.

• Teoria do papel cognitivo: Concentra-se nas relações entre as expectativas de
papéis e o comportamento. Essa teoria aborda as condições sociais que dão origem
às expectativas, as técnicas para medir as expectativas e ao impacto das expectativas
na conduta social.

Conforme Nyström et al. (2014), as perspectivas da teoria do papel funcionam como
ferramentas úteis para analisar a interação levando à inovação nas redes, ou seja, interação
baseada em ações e reações a nível organizacional. Estudos mais recentes em diferentes
contextos possibilitaram novas perspectivas práticas (HEIKKINEN et al., 2007; KNIGHT;
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HARLAND, 2005; NYSTRÖM et al., 2014), em que pôde-se identificar o papel de atores de
organizações inovativas, colaborativas, em redes de negócio esportivo ou mesmo na área
de gestão de saúde. Teóricos dos papéis também tendem a adotar os métodos de pesquisa
baseados em observação de papéis, e por meio de instrumentos de coleta (entrevistas,
questionários, etc.) aplicados com aqueles que irão relatar suas próprias expectativas ou as
de outras pessoas dentro de uma rede.

A dinâmica da rede é uma parte inerente da estrutura dela. As redes devem ser consi-
deradas como relações de troca que conectam atores que controlam recursos e realizam
atividades voluntariamente (ANDERSON et al., 1998). Um ator em uma rede pode ser visto
como uma coleção de funções, e conforme Knight e Harland (2005), estas podem ser vistas
como específicas de cada contexto e negociadas entre o promotor e o remetente dos papéis.
Então, as expectativas e concepções de papéis delimitam comportamentos esperados e os
objetivos associados a estes comportamentos, conforme a formalização de cada instituição
para representar tais objetivos e comportamentos.

O critério básico apresentado por Katz e Kahn (1966) para o estudo de papéis é
identificar a estrutura relevante e localizar os eventos que se encaixam que convertem
insumos em produtos. Nessa linha, identificar a forma de atuação dos processos demonstra
ser uma prática que possibilita a visualização dos papéis dentro de uma organização com
base em sua estrutura e seus eventos de decisão e comunicação entre as partes. Assim,
para melhor explorar as redes de colaboração e inovação, no qual fazem parte os centros de
eficiência em sustentabilidade urbana, o tópico a seguir apresenta estudos relacionados aos
livings labs e a teoria do papel organizacional, no qual foram identificados papéis atrelados
a esses centros de inovação.

20.4.1 Identificação de Papéis dos Atores no Contexto de Living Labs
De acordo com estudos práticos, foram identificados os papéis em diferentes contextos
organizacionais (HEIKKINEN et al., 2007; KNIGHT; HARLAND, 2005; NYSTRÖM et al.,
2014). Estes trabalhos norteiam a aplicação da teoria do papel no sentido de prover
informações necessárias para a análise e aplicação dos papéis, considerando o cenário de
um centro de eficiência em sustentabilidade urbana brasileiro.

Knight e Harland (2005) aplicaram a teoria dos papéis em intervenções de gerencia-
mento da rede de suprimentos, nas qual foram agrupadas em conjuntos de atividades e
objetivos que constituíam os papéis no gerenciamento da rede. Foram estudadas organiza-
ções voltadas para a área de saúde pública do Reino Unido. Os autores identificaram, com
base nos dados empíricos, que desde que seja adotada uma visão ampla de gerenciamento,
as organizações têm sido capazes de gerenciar redes de suprimentos. Foram identificados
seis papéis de gerenciamento da rede de suprimentos, e demonstrado que as organizações
analisadas são capazes de gerenciar redes de suprimentos.

Heikkinen et al. (2007) analisou as funções de gerenciamento em redes de negócios,
mais especificamente em rede de desenvolvimento de serviços móveis, aplicando uma
estrutura conceitual inicial baseada em gerenciamento de redes e teoria de papéis. Este
estudo teve como questão de pesquisa: quais são as funções gerenciais baseadas em
ação para gerenciar redes de negócios? Assim, foram obtidos dados empíricos através
de entrevistas e observações dos participantes de uma rede de um novo serviço móvel
direcionado aos espectadores de uma equipe esportiva. Como resultado deste estudo, foi
apresentada uma classificação fundamentada em doze papéis para gerenciar redes, no qual
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estão relacionados às mudanças na rede, ao desenvolvimento do serviço ao longo do tempo
e às interpretações dos comportamentos dos outros atores da rede, demonstrando também
que atores externos da rede podem influenciá-la direta ou indiretamente.

Nyström et al. (2014) examina os papéis dos atores nos laboratórios vivos, que são
definidos como redes de inovação aberta, a partir de quatro abordagens da teoria dos
papéis: estruturalista, interacionista simbólico, baseado em recursos e baseado em ações.
Foi realizada uma análise empírica de 26 laboratórios vivos em quatro países diferentes,
identificando 17 papéis de atores associados à inovação aberta, e também quatro padrões de
papéis característicos dos laboratórios vivos. Esses padrões, descritos abaixo, distinguem a
colaboração de atores em redes caracterizadas por atores heterogêneos, a coexistência de
motivos individuais e compartilhados, alto grau de abertura e envolvimento do usuário.

• Ambidestria: refere-se à capacidade de uma organização de perseguir dois objetivos
diferentes ao mesmo tempo, em que os atores seguem tanto a tomada de papéis (role-
taking) quanto a criação de papéis (role-making), implicando na possibilidade de
alcançar uma inovação superior devido às oportunidades coexistentes de exploração;

• Reciprocidade: refere-se à simetria bilateral e reciprocidade de papéis que carac-
terizam os laboratórios vivos, em que a relação entre o desenvolvimento da rede e
seus resultados é recíproca. Isso significa que as redes de inovação criam resultados
que antecedem o desenvolvimento futuro da rede, e que o papel de um ator leva à
posição do papel na rede, ao mesmo tempo em que a posição do ator o leva a um
papel específico;

• Temporalidade: refere-se à capacidade adaptativa de mudança dos papéis conforme
o tempo de atuação da organização e as alterações na rede de colaboração, em que
diferentes atores podem ter o mesmo papel a depender da maneira como seus papéis
mudam com o tempo. Para que o laboratório vivo seja bem-sucedido, os atores
precisam se adaptar à estrutura em transformação, e os ajustes necessitam da criação
proativa de papéis e de uma abordagem de papéis baseada em ações;

• Multiplicidade: refere-se ao desempenho de diferentes papéis aos atores de um
laboratório vivo, nos quais refletem seus motivos para ingresso no laboratório e as
tarefas que realiza além da atuação na rede. Constata-se que os atores desempenham
de dois a cinco papéis diferentes ao mesmo tempo em redes de living labs.

Determinar um conjunto de funções, segundo Heikkinen et al. (2007), refere-se a todo
e qualquer recurso ou subunidade em uma estrutura capaz de enviar expectativas de função,
e ele enfatiza a interdependência entre os atores dentro de uma certa estrutura, tornando
essa questão indispensável de se aprofundar para a definição do perfil técnico do CESU.
Assim, a determinação das funções do centro pode ser feita por meio da definição da
Cadeia de Valor e do levantamento de Processos de Negócio, tópico este a ser apresentado
a seguir.

20.4.2 Cadeia de Valor e Processos de Negócio de um Centro de Eficiência em
Sustentabilidade Urbana

O desempenho das organizações modernas está ligado à capacidade adaptativa de seus
processos de trabalho, sendo que as mudanças dos processos são inevitáveis para aquelas
que pretendem continuar existindo e desempenhando suas atividades com a devida eficácia.
Conforme CBOK (2013), o Gerenciamento de Processos de Negócio, do inglês Business
Process Management - BPM, representa uma forma de visualizar e aprimorar os processos
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de negócio de uma organização, abrangendo todo o trabalho executado para entregar o pro-
duto ou serviço do processo, independentemente de quais áreas funcionais ou localização
estejam envolvidas. Nesse contexto, a gestão de processos de negócios atua identificando,
planejando, monitorando, avaliando e revisando rotinas de trabalho, com foco na melhoria
contínua e no alcance dos objetivos da organização de maneira eficiente.

Para compreender a rede de relacionamento entre os processos, a abordagem baseada
em função torna-se um importante mecanismo. Segundo Dijkman, Vanderfeesten e Reijers
(2011), essa abordagem tem como principal vantagem ser relativamente simples e estável
em comparação com os processos de negócios, além de determinar onde um processo ter-
mina para o outro começar e de dividir um processo em subprocessos. O desenvolvimento
e compreensão da Cadeia de Valor tem-se como etapa inicial para o desenho da rede de
processos de uma organização, e conforme cita Dias et al. (2016), é razão fundamental em
elucidar aos próprios gestores o papel de cada unidade um dentro da organização, além de
guiar a etapa de modelagem dos processos.

Um processo descreve uma sequência de atividades realizadas por seres humanos e
máquinas, com o objetivo de produzir um resultado para o cliente, enfatizando a atividade
e sua condução. A Figura 20.2 representa o fluxo de um processo e como seus elementos
interagem neste fluxo. Cada processo possui seus indicadores específicos de monitoramento
e medição necessários para seu controle. A formalização de um processo é necessária para
criar um produto ou um serviço, pois depende de insumos, etapas e procedimentos para a
produção de um produto (NÄÄS et al., 2016).

Figura 20.2: Representação dos elementos do fluxo de um processo.
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Fonte: Adaptado de Nääs et al. (2016).

Um processo de negócio é um conjunto de atividades que entregam valor para os
clientes e apoiam ou gerenciam outros processos, podendo ser de ponta a ponta, interfun-
cional ou até mesmo interorganizacional. Assim, é de suma importância a definição de
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um modelo que possibilite um planejamento organizacional (curto prazo) assim como a
possibilidade de revisão e aplicações de melhorias futuramente (médio e longo prazo).
Nesse sentido, Schoknecht et al. (2017) diz que um modelo de processo de negócios
não deve ser entendido como um modelo de uma linguagem de modelagem específica
(Business Process Model and Notation (Notação para Modelos e Processos de Negócio),
Redes Petri, entre outros), mas como um modelo específico que descreve os processos
de negócios. Entender a as diferenças entre os modelos e notações é a etapa inicial do
processo de modelagem dos processos.

A modelagem de processos deve ser um instrumento para lidar com a complexidade
do planejamento e controle do processo. Os modelos existentes também apresentam uma
complexidade considerável. Em primeiro lugar, o design do modelo requer recursos de
pessoal e (se necessário) a compra de ferramentas de software. Além disso, existe o
risco de os modelos de processo, referentes à sua finalidade, não serem suficientes. Um
modelo de processo de negócios deve servir como base de comunicação para todas as
pessoas envolvidas. Consequentemente, a qualidade dos modelos de processo pode além
do cumprimento das regras sintáticas definidas como sua “adequação ao uso” (BECKER;
ROSEMANN; UTHMANN, 2000).

Os macroprocessos definem, englobam e explicitam as principais atribuições desem-
penhadas pelas unidades organizacionais de forma sequencial e são necessários para
posterior proposição de soluções integradas. Sua modelagem é primordial para realizar
os diagnósticos das atividades essenciais de cada unidade, identificadas as ferramentas
necessárias e as competências essenciais para o desempenho das tarefas. Como forma
de se aprofundar no contexto brasileiro de centros e laboratórios de inovação, foram
identificados dois laboratórios vivos no qual constituem parte da rede de colaboração e
inovação no Brasil com dois modelos de negócio diferentes, o Living Labs MS (LLMS) e
o Living Lab Biobased Brazil.

Living Lab Mato Grosso do Sul (LLMS)
O Living Labs MS é um projeto colaborativo iniciado pelo Sebrae - MS, em parceria com
42 instituições públicas e privadas, que têm como objetivo desenvolver ideias inovadoras
e startups no Mato Grosso do Sul (MS) (LLMS, 2020), tendo sido inaugurado em junho
de 2016 em Campo Grande. É tido como um laboratório de inovação que trata sobre
empreendedorismo e inovação de forma aberta a comunidade, voltando-se para o enga-
jamento de parceiros e empreendedores a fim de fomentar o ecossistema de inovação e
empreendedorismo no estado da iniciativa privada, da iniciativa pública e da universidade.
O LLMS é composto por sete eixos de atuação, no qual definem a forma de operação em
alto nível do laboratório, sendo eles:

• Eixo 1 - criação, atração e desenvolvimento de novos empreendedores no LLMS:
definição de metodologia de atendimento, aumento da capacidade de atendimento (no
LLMS e com parceiros), desenvolvimento de ciclos de pré-aceleração e aceleração,
promoção de eventos temáticos com parceiros do LLMS e ações personalizadas com
o Living Labs KIDS;

• Eixo 2 - Apoio a criação de empresas que solucionem problemas das cadeias
produtivas locais: identificação conjunta de necessidades de mercado com par-
ceiros, poder público, entidades representativas e iniciativa privada, realização de
hackathons temáticos e realização de chamadas públicas para empreendedores atu-
antes ou dispostos a atuarem nos vazios identificados para mentoria e aceleração do
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LLMS;
• Eixo 3 - Qualificação de capital humano para empreendedorismo, inovação e

competitividade empresarial: realização da trilha “Educação para Inovação”, fo-
cada em startups e inovação, capacitação de investidores, aproximação com startups
de sucesso para troca de experiências, participação em eventos nacionais e internaci-
onais e construção e implementação da trilha “criando empresas exponenciais”;

• Eixo 4 - Desenvolvimento de projetos de cooperação tecnológico com unidade
empresa (spin off ): envolvimento das universidades e escolas técnicas com ma-
peamento das possíveis spin off, atuação conjunta nos processos de pré-aceleração
e aceleração do LLMS para possibilitar a cooperação no desenvolvimento de so-
luções aplicadas, realização de hackathons e eventos temáticos em parcerias com
universidades, criação de incentivos para empreendedores e pesquisadores que reali-
zem atividades em áreas definidas como estratégicas pela governança do LLMS e
realização de trilha das startups para incubação e vice-versa;

• Eixo 5 - Ampliação da oferta de infraestrutura do ambiente físico, tecnologia e
serviços do LLMS: levantamento de fontes de recursos nacionais e internacionais
que podem ser acessadas pelo LLMS, pactuação com parceiros sobre necessidades
do estado em termos de infraestrutura e ambiente físico, orçamento e identificação de
fontes de receita, busca ativa de investimento entre as fontes de recursos identificadas
e atuação política envolvendo todos os parceiros do LLMS de forma conjunta para
buscar aos parlamentares do MS o apoio via emendas ou outras fontes;

• Eixo 6 - Aperfeiçoamento da gestão institucional e promoção do LLMS: adesão
do LLMS ao European Network of Living Labs (ENOLL) e participação ativa na
rede 400 laboratórios (internacionalização), criação de um conselho consultivo do
LLMS e formalização do desenho da governança e processos envolvendo a gestão e
acompanhamento de resultados, ampliação da interação de todos os parceiros nas
atividades do LLMS, ampliando a oferta de soluções aos públicos destes parceiros e
atração de empresa âncora para fomento de novas startups;

• Eixo 7 - Orientação e fortalecimento da capacidade de investimento local em
startups: atração e orientação de investidores através do programa “Investido em
Startups”, ampliação do entendimento da comunidade do MS quanto às possibilida-
des de investimento em empresas inovadoras em alto-potencial, criação formal de
um grupo de investidores-anjo e facilitação do acesso das startups no processo de
aceleração à rede de investidores-anjo do MS.

A governança da rede de parceiros do LLMS tem como objetivo engajar e potencializar
a colaboração de cada parceiro, criando uma rede que possa acomodar parceiros de várias
instituições e atividades, a fim de consolidar a atuação do LLMS, ampliar suas atividades,
seu alcance e impacto como fomentador do ecossistema de inovação e empreendedorismo
no Mato Grosso do Sul. Os executores dessa rede são: conselheiros do Living Lab Board;
instituições mantenedoras e institucionais do Lab Partners; e profissionais que formarão o
quadro de Lab Mentors, conforme a Figura 20.3 apresenta.

Destaca-se, além do modelo de governança adotado pelo LLMS, tem-se disponível as
etapas do processo de governança através das atividades executadas pelos parceiros e pelo
próprio LLMS (Figura 20.4).

Segundo LLMS (2020), como indicadores do sucesso e operação da rede, tem-se a
realização de reuniões periódicas planejadas com os três grupos de parceiros e também a
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Figura 20.3: Modelo de governança do Living Lab MS

Fonte: LLMS (2020).
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Figura 20.4: Processo de governança do Living Lab MS.

Fonte: LLMS (2020).

apresentação de relatórios de resultados. Além dos processos gerenciais, o Living Labs
MS é composto por três grandes programas oferecidos aos parceiros: Five Weeks, Early
Stage e Corporate.

O Five Weeks é um programa de imersão em que ideias empreendedoras são selecio-
nadas para converter modelos de negócios inovadores em startups. As ideias podem ser
iniciais ou já consolidadas (com protótipo desenvolvido), iniciando a busca por clientes, e
com atuação em diversas áreas, como internet, mobilidade, agronegócio, dentre outras. Em
cinco semanas, o empreendedor terá acesso a conteúdos divididos em cinco módulos, além
de sessões de mentorias, ministrados por parceiros especialistas, mentores e consultores
do LLMS. A Figura 20.5 apresenta à estrutura do programa Five Weeks.

Após a ideia validada na etapa do programa Five Weeks, as startups aptas ingressam
no programa Early Stage. Startups do programa Early Stage são residentes com ideias
brilhantes e com vontade de transformar negócios todos os dias construindo uma rede
com empresas, investidores e universidades. Nesta etapa, a proposta é passar 6 meses em
uma intensa programação de palestras, conversas, mentorias e workshops aprofundados
sobre finanças, tributos, mercado, modelo de negócio, canais de marketing, geração de
leads e negociação de vendas e formalização. O programa termina com a participação das
startups em um Demo Day com pitches para apresentarem sua proposta para o mercado e
investidores.

Por último, há o programa Corporate, no qual a partir de um grupo de trabalho com
especialistas multidisciplinares (squad), trabalha-se por seis meses no espaço do LLMS. O
squad recebe toda a estrutura e mentoria necessárias para o desenvolvimento de projetos
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Figura 20.5: Módulos do programa Five Weeks.

Fonte: LLMS (2020).

inovadores, trabalhando com metodologias ágeis para o mapeamento e alinhamento do
squad com os objetivos do negócio.

Living Lab Biobased Brazil
O Living Lab Biobased Brazil – Education Research Innovation é um programa constituído
por universidades, empresas e governos de parceiros holandeses e brasileiros, cujo objetivo
é internacionalizar o ensino superior em ambos os países. O programa busca contribuir
para a formação do capital humano melhorando a capacitação dos estudantes e professores
através da mobilidade, estimulando o desenvolvimento da inovação através da educação
conjunta, programas de pesquisa e desenvolvimento de outros projetos (LIVING LAB

BIOBASED BRAZIL, 2020). O living lab concentra-se em:
A Tripla Hélice simboliza uma união entre governo, empresas e universidade, que são

os elementos-chave do sistema inovador em qualquer país, e assim, o Living Lab Biobased
Brazil conecta empresas, organizações públicas e governos com instituições de ensino
superior por meio de estudantes, palestrantes, professores e pesquisadores que aplicam
seus conhecimentos em um setor específico aos desafios da pesquisa na vida real. O living
lab se vincula às prioridades políticas e econômicas da Holanda e do Brasil, visando um
setor que é uma indústria estratégica nos dois países. Para os estudantes, o living lab
fornece assistência gratuita e acomodação na organização de seu estágio na Holanda ou
no Brasil, e a cada ano, os estudantes vão para o estágio ou a graduação no exterior. Os
projetos de estágio e graduação são da área de sustentabilidade.

Por meio do Living Lab Biobased Brazil, as universidades holandesas e brasileiras
podem estimular o desenvolvimento de pesquisa e educação com base biológica (biobased)
com parceiros em ambos países, além do programa regular de mobilidade estudantil. Tem-
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Figura 20.6: Estrutura do Living Lab Biobased Brazil.

Fonte: Adaptado de Living Lab Biobased Brazil (2020).

se como parte do desenvolvimento educacional: construção de currículo, desenvolvimento
de menores, programas de educação especial, tais como a Batalha biobased e MOOCs
biobased, além do desenvolvimento de programas educacionais em inglês. Em colaboração
com órgãos e empresas governamentais, as universidades se distinguem internacionalmente
como parceira internacional do conhecimento em questões de pesquisa aplicada, na qual
desempenha um papel vital para a internacionalização do ensino superior.

20.5 Macroprocessos do CESU

20.5.1 Introdução aos Macroprocessos
Os macroprocessos de negócio de um CESU estão classificados em três grupos: macropro-
cessos gerenciais, de apoio e finalísticos.

Os macroprocessos gerenciais são compostos por processos que estão relacionados
à gestão da organização, segundo aspectos estratégicos, operacionais ou táticos. Eles
direcionam e monitoram o desempenho da organização para a garantia da eficiência e
eficácia dela e de seus processos. Assim, seu principal objetivo é a efetividade gerencial.

Os macroprocessos de apoio são formados por processos que apoiam os demais proces-
sos internos da organização em busca da efetividade operacional para garantir a execução
dos demais macroprocessos. Dessa forma, são fortemente ligados à efetividade operacional
e possuem impacto direto na capacidade dos processos gerenciais e finalísticos. Assim, são
responsáveis por prover insumos, equipamentos, tecnologia, software, recursos humanos e
informação.

Tanto os macroprocessos gerenciais como os macroprocessos de apoio são fundamenta-
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dos na orientação departamental, ou seja, na divisão do trabalho por especialização dentro
da estrutura organizacional. Assim, formam-se agrupamentos, de acordo com critérios
específicos de homogeneidade, das atividades e correspondente recursos (humanos, finan-
ceiros, materiais e equipamentos) em unidades organizacionais, o qual um agente decisor
(seja diretor, coordenador, supervisor, entre outros) tem autoridade para o desempenho de
atividades específicas (OLIVEIRA, 2006).

Já os macroprocessos finalísticos são compostos por processos associados às atividades-
fim que caracterizam a atuação da organização, diretamente relacionados aos objetivos
estratégicos desta e representam os processos que efetivamente entregam valor aos clientes.
Esses processos são geridos por organizações projetizadas, ou seja, neles a organização é
orientado a projetos. Nesse tipo de organização, cada colaborador está alocado diretamente
em um ou mais projetos e respondem ao próprio gerente do projeto que possui muito
poder/influência de decisão.

É importante esclarecer que por projeto entende-se um esforço temporário empreendido
para criar um produto, serviço ou resultado único. É um esforço temporário porque tem
começo, meio e fim. Ou seja, é possível atribuir uma data de início e uma data de término
a todo projeto. Além disso, um projeto cria um produto, serviço ou resultado único porque
nenhum projeto é igual ao outro. Ao contrário de um processo, em que os resultados
obtidos são sempre os mesmos, pois há um padrão sendo seguido, há uma repetibilidade
das tarefas que vão gerar o resultado (CBOK, 2013).

A cadeia de valor categoriza as atividades de agregação de valor de uma organização, e
assim, os custos e direcionadores de valor são identificados para cada atividade de valor. A
estrutura da cadeia de valor é tida como uma ferramenta de análise para o planejamento
estratégico, em que possibilita maximizar a criação de valor e minimizar os custos (WEIL,
1985).

Dessa forma, a seguir é apresentada a cadeia de valor de um CESU com os três
agrupamentos de macroprocessos de negócio:

Ressalta-se que dessa Cadeia de Valor, os Macroprocessos de Apoio fornecem a base
de todas as atividades do CESU, enquanto os Macroprocessos Gerenciais possuem a visão
de toda a operação do CESU. No centro, tem-se a estrutura de maior valor agregado para o
CESU, o Macroprocesso Finalístico, para a realização do diagnóstico de maturidade de
territórios, a fim de torna-los cada vez mais inteligentes, e diagnóstico de eficiência de
soluções, a fim de torna-las válidas para melhoria e desenvolvimento dos territórios no qual
serão implementadas. Tendo isso como base, foi realizado somente o detalhamento dos
processos finalísticos do CESU, ora por causa da sua importância no âmbito da inovação,
que exigiam um detalhe maior, ora pela limitação de tempo para coleta de informação
sobre os outros dois tipos de macroprocessos.

20.5.2 Macroprocesso Finalístico
Conforme Figura 20.8, foi definido o seguinte macroprocesso finalístico denominado
“Diagnóstico de Maturidade de Territórios e Eficiência de Soluções”:

De acordo com a figura acima, com o recebimento do TAP – Termo de Abertura
do Projeto, iniciam-se os processos associados ao macroprocesso finalístico. Assim,
prossegue-se para delimitar o território e tema de interesse, pactuar escopo do sistema de
indicadores e detalhar implementação do sistema de indicadores.

Após isso, temos um gateway com a seguinte pergunta: Implementação do sistema de
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Figura 20.7: Cadeia de Valor de um CESU.
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Fonte: Os autores.

indicadores viável? Caso a resposta seja não, retorna-se para o processo de pactuar escopo
do sistema de indicadores. Caso seja sim, prossegue-se para avaliar suficiência dos dados
para diagnóstico.

Com essa avaliação realizada, temos um gateway com a seguinte pergunta: Há dados
suficientes para o diagnóstico? Se a resposta for sim, parte-se para emitir laudo do
diagnóstico. Se não, caso seja um diagnóstico do território, parte-se para coletar dados
sobre o território. Mas, caso seja um diagnóstico da solução/sandbox, prossegue-se para
especificar o escopo da solução/sandbox e métrica de referência.

Com esse escopo é possível realizar o design da intervenção da tecnologia e questiona-
se no gateway seguinte: É viável? Caso não seja viável sua implementação em ambi-
ente real, o projeto é encerrado. Mas caso seja viável, prossegue-se para implantar a
solução/sandbox. Assim, é possível executar o processo de coletar dados sobre a solu-
ção/sandbox.

Depois de todos os dados coletados, volta-se para o processo de avaliar suficiência
dos dados para diagnóstico e caso eles sejam suficientes, parte-se para emitir laudo do
diagnóstico e processar a continuação da solução para então termos o encerramento do
projeto.

1.01.01 Delimitar o território e tema de interesse
Este processo inicia-se com o recebimento do TAP e tem o objetivo de refinar o processo
de escolha do território de avaliação e do tema de interesse com a respectiva análise dos
elementos determinantes. Além disso, mapear e engajar as partes interessadas e os atores
do território de avaliação com a pactuação da Visão Estratégica do Território.

Dessa forma, nesse macroprocesso têm-se duas saídas: (i) a reavaliação do projeto caso
os atores do território de avaliação não estejam engajados e (ii) em que caso se verifique o
engajamento desses atores, temos a Visão Estratégica do Território pactuada. O diagrama
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Figura 20.8: Visão Geral do Macroprocesso Finalístico de um CESU

Fonte: Os autores.
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do referido macroprocesso se encontra na Figura 20.9:
Descrição das Atividades:
i. Definição da Abordagem a ser Utilizada: Têm-se a definição da abordagem a ser

utilizada para o refinamento do território de avaliação e do tema de interesse para
a pactuação da Visão Estratégica do Território, em que se recomenda identificar
oportunidades de reutilização de territórios e temas de interesse.

ii. Refinar Tema de Interesse: Têm-se como objetivo a identificação e refinamento
do tema central a ser abordado no projeto. Pra isso, considera-se a investigação
e compilação dos elementos determinantes (relação causal) dos problemas e das
melhorias relacionadas às demandas identificadas, fatores críticos de sucesso, resul-
tados esperados, além dos mecanismos e processos que irão sofrer intervenções. Sua
saída é o documento de análise e detalhamento das demandas.

iii. Refinar Território de Avaliação: Apresenta como objetivo a delimitação e refi-
namento do território mais adequado e viável a abordagem do tema de interesse
escolhido. Recomenda-se o mapeamento dos elementos-chave desse território por
meio de ferramentas colaborativas abertas, tal como o OpenStreetMap. Além disso,
pode-se utilizar ferramentas de webscrapping e bases públicas (ex. Scraper e plata-
forma do CNM - Confederação Nacional de Municípios).

iv. Mapear as Partes Interessadas: Apresenta-se como objetivo o mapeamento dos
atores envolvidos no tema de interesse e no território escolhido. Em seu desenvolvi-
mento, podem ser aplicadas análises de rede social (Social Network Analysis (SNA))
e relações de poder e influência (Grupos de Pressão). Sua saída é o mapa de atores e
respectivo modelo de rede social.

v. Engajar as Partes Interessadas e os Atores do Território: Objetiva-se convidar
os principais atores envolvidos no projeto para participação ativa no diagnóstico a
ser realizado no território escolhido.

vi. Sistematizar e Pactuar a Visão Estratégica do Território: Objetiva-se a compi-
lação das expectativas e necessidades dos atores para a construção do escopo da
visão de futuro como um referencial para o qual deve se dirigir todo esforço de
planejamento do projeto.

vii. Elaborar Pedido de Reavaliação de Projeto: Caso os atores envolvidos no projeto
não estejam engajados, deve-se registrar todas as inconsistências encontradas para a
reavaliação do projeto pela Gerência do CESU.

1.02.01 Pactuar escopo de sistema de indicadores
Objetiva-se através da delimitação do objeto a ser representado/avaliado, a pactuação do
sistema de indicadores a ser adotado. Para isso, esse macroprocesso inicia-se por duas
entradas: (i) através da Visão Estratégica do Território pactuada; e (ii) com a impossibili-
dade de coleta de dados, através dos macroprocessos de coleta de dados. O diagrama desse
processo encontra-se na Figura 20.10:

Descrição das Atividades:
i. Revisar Abordagem a ser Utilizada: Trata-se da revisão da abordagem a ser

utilizada, em que recomenda-se identificar oportunidades de reutilização de escopos
de sistemas de indicadores.

ii. Delimitação do Objeto a ser Representado/Avaliado: A partir de um modelo
ontológico (framework), especificar os aspectos e atributos relevantes para o foco do
sistema de indicadores a ser pactuado.
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Figura 20.9: Processo Finalístico: Delimitar o território e tema de interesse.

Fonte: Os autores.
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Figura 20.10: Processo Finalístico: Pactuar escopo de sistema de indicadores

Fonte: Os autores.
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iii. Identificar os Indicadores Existentes, Relevantes e Aderentes para o Projeto:
Objetiva-se a identificação dos indicadores existentes que melhor representem os
aspectos relevantes do objeto a ser diagnosticado. Sua saída é o conjunto indicadores
a ser utilizado.

iv. Identificar Método de Cálculo: Têm-se como objetivo a verificação da existência
de metodologias e fórmulas de cálculo dos indicadores escolhidos para aplicação no
território de estudo e sua aplicabilidade.

v. Identificar Método de Coleta de Dados: Objetiva-se a identificação da metodologia
de coleta de dados com os critérios mínimos de aceitabilidade desses dados, com
o propósito de verificar a viabilidade técnica, temporal e financeira do sistema de
indicadores escolhido.

vi. Documentar e Pactuar Escopo do Sistema de Indicadores: Trata-se de elaborar
um documento descritivo de como o sistema de indicadores adequado e escolhido a
mensuração do objeto sob avaliação pode ser implementado em um sandbox real ou
projetado.

1.02.02 Detalhar a implementação do sistema de indicadores
Inicia-se com o recebimento da pactuação do sistema de indicadores a ser adotado e
tem-se como objetivo o detalhamento da implementação do sistema de indicadores a ser
adotado em formato de documento. Nesse documento, deve constar: mapa conceitual,
esquema semântico com a rede de relações, descrição dos elementos de representação e
detalhamento do sistema de indicadores. Todos esses itens são relacionados às atividades
que compõem esse processo, conforme Figura 20.11:

Descrição das Atividades:
i. Elaborar Mapa Conceitual do Sistema de Indicadores: Objetiva-se a elaboração

do mapa conceitual do sistema de indicadores a ser adotado com apresentação dos
principais conceitos, suas características e condicionantes de modo a representar o
real significado dos termos adotados no estudo. Ver exemplo em ((POURRE, 2020),
pag. 54).

ii. Elaborar Esquema Semântico com Rede de Relações do Sistema de Indicadores:
Têm-se como objetivo a elaboração do esquema semântico com apresentação da rede
de relações entre os principais conceitos do sistema de indicadores a ser adotado.
Ver exemplo em ((POURRE, 2020), pag. 71).

iii. Descrever os Elementos de Representação com os Respectivos Indicadores:
Objetiva-se a identificação dos elementos de representação da rede semântica com
seus respectivos indicadores. Ver exemplo em ((POURRE, 2020), pag. 55).

iv. Detalhar Indicadores: Trata-se de detalhar os indicadores de acordo com suas
respectivas descrições, agregações e expressões métricas. Ver exemplo em ((POURRE,
2020), pag. 59).

1.03.01 Avaliar suficiência dos dados para diagnóstico
Este processo inicia-se através tanto do recebimento do documento com o detalhamento
da implementação do sistema de indicadores como através do recebimento da base de
dados para o cálculo dos indicadores. O principal objetivo é além de analisar se os dados
apresentam critérios de qualidade, avaliar a suficiência preliminar dos dados coletados/-
consolidados para o diagnóstico. E caso os dados não sejam suficientes, prossegue-se
para estudar as possibilidades adicionais de coleta de dados com o desenvolvimento de
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Figura 20.11: Processo Finalístico: Detalhar a implementação do sistema de indicadores

Fonte: Os autores.
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diretrizes específicas e a revisão de indicadores para sua possível adequação. A Figura
20.12 traz o diagrama referente a este processo.

Descrição das Atividades:
i. Analisar e Adequar os Dados Coletados/Consolidados Preliminar: Trata-se de

uma análise e adequação preliminar dos dados com o propósito de verificar sua
suficiência para o cálculo dos indicadores com a definição da abordagem a ser
utilizada.

ii. Analisar Imparcialidade Aparente do Dado: Objetiva-se avaliar se o dado co-
letado/consolidado representa fielmente a realidade. Pode ser influenciado pela
confiabilidade da fonte e do processo de coleta/consolidação do dado (BRASIL,
M. D. T., 2007).

iii. Analisar Padronização do Procedimento: Trata-se de avaliar se existem procedi-
mentos formais e documentais para a realização da coleta/consolidação dos dados
(BRASIL, M. D. T., 2007).

iv. Analisar Compatibilidade da Definição do Dado com o Elemento Proposto:
Trata-se avaliar se o conceito do dado coletado/consolidado é o mesmo do conceito
utilizado no indicador adotado (BRASIL, M. D. T., 2007).

v. Analisar Abrangência da Coleta do Dado: Avalia se o dado é coletado com
abrangência exigida pelo indicador.

vi. Analisar Possibilidade de Consolidação das Agregações Propostas: Avalia se,
de acordo com o procedimento de coleta/consolidação existente, é possível agregar
o dado conforme as especificações do indicador proposto. Apenas as agregações
temporais não serão avaliadas nesse critério (BRASIL, M. D. T., 2007).

vii. Analisar Frequência de Coleta de Dado: Verifica se a periodicidade de coleta
atende à periodicidade (agregação temporal), requisitada pelo indicador (BRASIL.
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. SECRETARIA DE GESTÃO DE PROGRAMAS DE

TRANSPORTES., 2007).
viii. Analisar Georreferenciamento do Dado: Trata-se de avaliar se o dado coletado/-

consolidado já é georreferenciado.
ix. Avaliar Suficiência Preliminar dos Dados Coletados/Consolidados: Trata-se de

avaliar a suficiência dos dados com base na análise da qualidade deles para o cálculo
dos indicadores e a geração do diagnóstico.

x. Estudar Possibilidades Adicionais de Coleta de Dado: Trata-se de estudar as
possibilidades adicionais de coleta de dados, para caso não exista o registro do dado
ou quando o dado existente não atenda aos critérios mínimos de qualidade do dado.

xi. Desenvolver diretrizes específicas para procedimento de coleta e consolidação de
dados: Objetiva-se desenvolver diretrizes específicas para procedimento de coleta e
consolidação de dados com base nos critérios de qualidade de dados, com o propósito
de viabilizar o cálculo dos indicadores.

xii. Revisar indicadores para sua possível adequação: Caso os dados coletados/-
consolidados não sejam suficientes ou não atendam aos critérios de qualidade de
dados, recomenda-se revisar os indicadores na tentativa de adequá-los e viabilizar
seu cálculo.

1.04.01 Especificar escopo de solução e métrica de referência
Objetiva-se especificar prioridades na atuação e desenvolvimento de soluções com a
captação de ideias para concepção de serviços e produtos a serem validados. Ao mesmo
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Figura 20.12: Processo Finalístico: Avaliar suficiência dos dados para diagnóstico

Fonte: Os autores.
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tempo, o desenvolvimento de métricas e parâmetros de referência a serem utilizados para
avaliar a consecução dos resultados esperados pelos atores estratégicos no processo de
validação de serviços e produtos propostos. Pra isso, inicia-se com o recebimento da
análise de suficiência de dados para diagnóstico concluída e encerra-se com o escopo de
solução e métrica de referência concluído.

Descrição das Atividades:
i. Definir Abordagem a ser Utilizada: Objetiva-se a definição da abordagem a ser

utilizada no desenho da intervenção, considerando a especificação de prioridades e a
definição do escopo de soluções.

ii. Especificar Prioridades na Atuação e Desenvolvimento de Soluções: Objetiva-se
identificar, a partir de processo participativo com os atores mapeados e engajados no
Macroprocesso 1.01.01, quais as prioridades dos diferentes grupos de interesse com
o propósito de estabelecer as linhas de atuação e desempenho para o desenvolvimento
de soluções para validação. Dessa forma, pode-se especificar os focos e prioridades
para o conjunto de atores que apresentam maior poder de influência e investimento.
Sua saída é o conjunto de diretrizes e prioridades para orientação de soluções.

iii. Definir Escopo de Solução: Têm-se como objetivo a delimitação das características
e funções especificadas para a solução a ser validada.

iv. Captar Ideias para Concepção de Serviços e Produtos de Validação: Objetiva-se
a aplicação de mecanismos de desenvolvimento de ideias e a criação de demandas,
adequados para captar novos serviços e produtos a serem testados e validados. Abre
um ambiente amigável para inovação, no qual empresas, desenvolvedores e outros
parceiros, encontram um cenário para troca de experiência e o estabelecimento de
sinergias e projetos/soluções integradoras que, posteriormente, exijam validação.
Esses mecanismos podem incluir: (1) propostas espontâneas da comunidade de
desenvolvedores de serviços e tecnologias, que pode propor uma ideia de negócio de
forma autônoma; (2) solicitação da comunidade de usuários, que pode expressar uma
necessidade ainda não atendida e que traz benefícios pra sociedade; e (3) concurso
e prêmios de ideias/negócios, nos quais a agência de desenvolvimento regional
(geralmente a principal parte interessada do CESU) organiza um concurso relevante
para ideias de negócios inovadoras, a fim de gerar novas empresas e novos empregos.
Sua saída é a proposta de inovação de serviços e produtos para teste e validação.

v. Definir Métricas e Parâmetros de Referência: Objetiva-se selecionar métricas e
parâmetros de referência a serem utilizados para avaliar a consecução dos resultados
esperados pelos atores estratégicos no processo de validação de serviços e produtos
propostos.

1.04.02 Realizar o design da intervenção da tecnologia
Inicia-se com o recebimento do escopo de solução e métrica de referência e apresenta
como objetivo principal o desenho da solução/sandbox para implementação. Para isso, é
necessário consolidar a solução/sandbox por meio do co-design e desenvolver simulações
preliminares da solução/sandbox para então realizar a deliberação com os atores estratégi-
cos. De forma que, se a solução/(sandbox atender as expectativas dos atores estratégicos,
parte-se para documentar o desenho da implementação do sistema de indicadores relativo
a solução/sandbox, conforme Figura fig:cap17designintervencao:

Descrição das Atividades:
i. Revisar Abordagem a ser Utilizada: Objetiva-se a definição da abordagem a ser
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Figura 20.13: Processo Finalístico: Especificar escopo de solução e métrica de referência

Fonte: Os autores.
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Figura 20.14: Processo Finalístico: Realizar o design da intervenção da tecnologia

Fonte: Os autores.
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utilizada na preparação da implantação da solução a ser validada, incluindo sua
simulação preliminar. Recomenda-se a reutilização de desenhos da implementação
de tecnologias a serem validadas.

ii. Analisar o Nível de Controle sobre o Ambiente de Implantação da Solução/Sandbox:
Consiste em analisar e compreender o nível de controle sobre o ambiente de implan-
tação da solução a fim se prosseguir com o desenho da solução a ser implantada.

iii. Avaliar Disponibilidade de Sandbox: Trata-se de avaliar a disponibilidade de
sandbox existente quanto a possibilidade de sua reusabilidade para a implantação de
uma nova solução.

iv. Projetar o Ambiente Físico, Normativo e Organizacional do Sandbox: Trata-se
de projetar o sandbox para a execução em ambiente real, definindo as principais
características e atributos necessários para a aplicação no território.

v. Verificar e Validar Reusabilidade de Sandbox: Trata-se de avaliar a reusabilidade
de um sandbox existente para a implementação de uma nova solução.

vi. Consolidar Soluções por meio do Co-design (Intervenção): Objetiva-se realizar o
projeto detalhado da solução/sandbox utilizando métodos de co-design, analisando
pedidos e fazendo negociações.

vii. Desenvolver Simulação Preliminar da Solução/Sandbox: Objetiva-se o teste
de novas tecnologias, soluções e políticas em ambiente computacional por meio
de simulações e modelagem de sandboxes urbanos. Dessa forma, permite testar
alternativas em um modelo teórico antes de realizar sua aplicação em ambiente real,
poupando custos do insucesso no emprego de práticas não aderentes às necessidades,
permitindo a correção de erros e a diminuição do tempo. Para isso, parte-se da
seleção de ferramentas e da preparação dos sandboxes para personalização e testes.
Sua saída corresponde ao conjunto de dados experimentais.

viii. Realizar a Deliberação com os Atores: Após a simulação e a análise dos dados
experimentais obtidos, realiza-se a deliberação com os atores estratégicos envolvidos
para constatar se a solução atende ou não as expectativas e necessidades deles, antes
de prosseguir com a consolidação da solução.

ix. Documentar o Desenho de Implementação do Sistema de Indicadores relativo a
Solução/Sandbox: Caso a solução atenda as necessidades e expectativas dos atores
estratégicos envolvidos, parte-se para documentar o desenho de implementação do
sistema de indicadores relativo a solução/sandbox.

1.05.01 Implementar solução/sandbox
Com o desenho da implementação da solução/sandbox concluído, este processo tem o obje-
tivo de implementar a solução/sandbox propriamente dito. Dessa forma, engloba processos
como realizar anteprojeto, procedimentos para licitação e operação da solução/sandbox. A
Figura 20.15 traz o diagrama do referido processo:

Descrição das Atividades:
i. Realizar Anteprojeto: Trata-se da fase preliminar à licitação e tem o propósito de

desenvolver o programa de necessidades, estudos de viabilidade e o anteprojeto da
implementação.

ii. Realizar os Procedimentos para Licitação: Trata-se da realização do projeto
básico e executivo com a definição dos recursos orçamentários e edital de licitação.

iii. Realização da Licitação: Contempla a publicação do edital de licitação, o recebi-
mento de propostas e a realização pela comissão de licitação dos procedimentos da
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Figura 20.15: Processo Finalístico: Implementar Solução/Sandbox

Fonte: Os autores.
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licitação.
iv. Estabelecer Contrato: Etapa destinada ao contrato, a fiscalização e recebimento da

obra.
v. Operação da Solução/Sandbox: Corresponde a operação da solução/sandbox dentro

do ambiente real, de forma a administrar as condições, coletar dados experimentais e
inserir qualquer tipo de atualização/melhoria que seja necessária durante o processo
de validação.

1.06.01 Coletar dados da solução/sandbox
Inicia-se com a solução/sandbox implementada no território e tem como objetivo a dispo-
nibilização de dados sobre a solução/sandbox para diagnóstico. Assim, é realizado uma
avaliação quanto a possibilidade de coleta de dados e, se eles forem coletáveis, prossegue-
se para a coleta e consolidação deles para então realizar a análise de suficiência dos dados.
Caso eles sejam suficientes para realizar o diagnóstico, os dados são então disponibilizados
para o cálculo dos indicadores. Abaixo temos a Figura 20.16 com o diagrama do processo:

Descrição das Atividades:
i. Definir Abordagem a ser Utilizada: Objetiva-se a definição da abordagem a ser

utilizada na coleta dos dados sobre a solução/sandbox. Nessa etapa, recomenda-se
identificar oportunidades de reutilização de dados.

ii. Avaliar a Possibilidade de Coleta dos Dados: Nesta etapa são avaliadas a viabi-
lidade de coleta de dados em termos de tempo, recursos financeiros e viabilidade
técnica e operacional.

iii. Coletar Dados da Solução/Sandbox: Trata-se de definir os procedimentos de coleta
dos dados de forma a garantir a adequação aos requisitos mínimos de qualidade
impostos pelos indicadores e modelos.

iv. Consolidar Dados: Trata-se de definir os procedimentos de consolidação dos dados
de forma a garantir a adequação aos requisitos mínimos de qualidade impostos pelos
indicadores e modelos.

v. Analisar Suficiência: Objetiva-se analisar a suficiência dos dados coletados e
consolidados para a disponibilização deles para diagnóstico da solução/sandbox.

vi. Registrar análise de insuficiência: Trata-se de realizar o registro documental com
a análise de insuficiência dos dados consolidados ou da inviabilidade da coleta dos
dados para a disponibilização deles para diagnóstico da solução/sandbox.

vii. Disponibilizar dados consolidados para diagnóstico: Trata-se de disponibilizar
os dados consolidados para o cálculo dos indicadores e geração de diagnóstico da
solução/sandbox.

1.06.02 Coletar dados sobre o território
Este processo inicia-se com a solução/sandbox implementada no território e com a análise
de suficiência de dados para diagnóstico concluída. Assim, tem o objetivo de disponibilizar
os dados do território para a realização do diagnóstico. Para isso, é realizado uma série de
avaliações de modo a garantir a qualidade dos dados e a suficiência deles para o cálculo
dos indicadores.

Ressalta-se que, por se tratar de dados sobre o território, é necessário verificar a
existência do registro de dados secundários de forma a promover sua reutilização e realizar
a análise da qualidade deles para garantir uma qualidade aceitável para a consolidação
deles. Dessa forma, nesse processo utiliza-se tanto dados primários como secundários com
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Figura 20.16: Processo Finalístico: Coletar dados da solução/Sandbox

Fonte: Os autores.
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o objetivo de disponibilizar dados consolidados para diagnóstico.
Descrição das Atividades:
i. Definir a Abordagem a ser Utilizada: Objetiva-se a definição da abordagem a

ser utilizada na coleta e consolidação dos dados, além da definição e análise da
suficiência deles. Recomenda-se identificar oportunidades de reutilização de dados.

ii. Avaliar a Disponibilidade dos Dados Necessários: Objetiva-se verificar e avaliar a
disponibilidade de dados secundários necessários para o cálculo dos indicadores.

iii. Analisar a Qualidade dos Dados Secundários: Esta etapa tem como finalidade
averiguar se os dados existentes apresentam os requisitos mínimos de qualidade para
a composição dos indicadores ou uso em modelos. Esses requisitos estão contidos
no macroprocesso de Avaliar suficiência dos dados para diagnóstico e incluem:
padronização do procedimento, imparcialidade aparente do dado, compatibilidade
da definição do dado, abrangência da coleta do dado, possibilidade de consolidação
nas agregações propostas, frequência de coleta de dados e dado georreferenciado.

iv. Verificar as Possibilidades de Coleta dos Dados: Neste processo, são avaliadas a
viabilidade de coleta de dados em termos de tempo, recursos financeiros e viabilidade
técnica e operacional.

v. Execução dos Procedimentos de Coleta: Trata-se de definir os procedimentos
de coleta dos dados de forma a garantir a adequação aos requisitos mínimos de
qualidade impostos pelos indicadores e modelos.

vi. Consolidação de Dados: Trata-se de definir os procedimentos de consolidação dos
dados de forma a garantir a adequação aos requisitos mínimos de qualidade impostos
pelos indicadores e modelos.

vii. Analisar Suficiência: Objetiva-se analisar a suficiência dos dados coletados e
consolidados para a disponibilização deles para diagnóstico do território.

viii. Registrar Análise de Insuficiência: Trata-se de realizar o registro documental com
a análise de insuficiência dos dados consolidados ou da inviabilidade da coleta dos
dados para a disponibilização deles para diagnóstico do território.

ix. Disponibilizar dados consolidados para diagnóstico: Trata-se de disponibilizar
os dados consolidados para o cálculo dos indicadores e geração de diagnóstico do
território.

1.07.01 Emitir laudo do diagnóstico
Apresenta-se como objetivo a geração de diagnóstico através do cálculo de indicadores,
em que será analisado o teor do diagnóstico com o propósito de emitir laudo de validação
de eficiência/maturidade. Após a emissão do laudo, as partes interessadas deverão ser
informadas dos resultados obtidos. Para isso, o macroprocesso inicia-se com o recebimento
dos dados tanto do território como da solução/sandbox. O diagrama desse processo pode
ser visualizado na Figura 20.18:

Descrição das Atividades:
i. Definir Abordagem a ser Utilizada: Esta etapa tem como objetivo definir a abor-

dagem a ser utilizada ao gerar o diagnóstico do território ou solução/sandbox e na
emissão do laudo de validação de eficiência/maturidade.

ii. Processar Dados: Após a coleta de dados, os dados deverão ser processados para
sua posterior análise.

iii. Analisar Dados Coletados e Modelos Simulados: Têm-se como objetivo a revisão,
avaliação e validação dos resultados das atividades de modo a gerar informação e
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Figura 20.17: Processo Finalístico: Coletar dados sobre o território

Fonte: Os autores.
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Figura 20.18: Processo Finalístico: Emitir laudo do diagnóstico

Fonte: Os autores.
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conhecimento sobre os serviços e produtos a serem validados.
iv. Calcular Indicadores: Com base na metodologia de cálculo dos indicadores,

objetiva-se o cálculo dos indicadores propriamente dito de forma a gerar informação
e conhecimento sobre o território de intervenção.

v. Gerar Diagnóstico: Têm-se como objetivo a geração de um diagnóstico do terri-
tório de intervenção ou da solução/sandbox por meio da aplicação do sistema de
indicadores escolhido e de participações dos atores urbanos.

vi. Analisar o Teor do Diagnóstico: Objetiva-se analisar padrões, inferências e particu-
laridades no diagnóstico em relação ao território de intervenção e a solução/sandbox
a ser validada.

vii. Analisar os Indicadores de Desenvolvimento de Cidades Inteligentes: Objetiva-se
analisar os indicadores de desenvolvimento de cidades inteligentes com o propósito
de classificar o território quanto a seu nível de maturidade.

viii. Classificar o Território Conforme seu Nível de Maturidade de Desenvolvimento
de Cidades Inteligentes: Trata-se de classificar o território de intervenção conforme
seu nível de maturidade de desenvolvimento de cidades inteligentes.

ix. Analisar a Eficiência da Solução/Sandbox: Objetiva-se analisar o nível de eficiên-
cia da solução/sandbox a ser validada através da aplicação de indicadores orientados
a resultados.

x. Emitir Laudo de Validação de Eficiência/Maturidade: Comprovado o impacto de
uma solução/sandbox específica na melhoria da eficiência da uma ou mais estruturas
ou interações urbanas, o atestado de validação de eficiência pode ser emitido para
que a solução/sandbox possa ser lançada no mercado. Sua saída é o documento de
atestado de validação de eficiência.

xi. Informar as Partes Interessadas dos Resultados Obtidos: Consiste na comunica-
ção realizada entre o CESU e as partes interessadas sobre os resultados obtidos no
processo de validação de eficiência/maturidade.

1.08.01 Processar a continuidade da solução
Com o laudo emitido e informado as partes interessadas, é realizado uma análise quanto ao
ciclo de vida da solução/sandbox antes de termos o projeto finalizado. Dessa forma, caso o
ciclo de vida tenha sido finalizado, prossegue-se para desmontar a solução/sandbox. Caso
a resposta seja não, é necessário a elaboração de um projeto de transição para operação,
em que se questiona se a operação será mantida ou não dentro do próprio CESU ou será
realizado transição para operação externa (spin off ).

Descrição das Atividades:
i. Avaliar continuidade da solução/sandbox: Trata-se de avaliar a continuidade da

solução/sandbox após a emissão do laudo de validação de eficiência/maturidade.
ii. Elaborar projeto de transição para operação: Objetiva-se a elaboração de projeto

de transição da operação da solução/sandbox à terceiros.
iii. Manter solução/sandbox em operação: Objetiva-se manter a solução/sandbox em

operação pela equipe do CESU.
iv. Fazer transição para operação externa (spin off ): Trata-se de realizar a transição

para operação externa (spin off) por terceiros.
v. Desmontar solução/sandbox: Trata-se do processo de desmonte e desmobilização

da solução/sandbox implantado.
Destaca-se que os processos aqui descritos compõem uma lista prioritária para a
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Figura 20.19: Processo Finalístico: Avaliar continuidade da solução

Fonte: Os autores.
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operação de um CESU que realize, com base em uma abordagem científica, a validação
de tecnologias para tornar territórios inteligentes. Apoiado a esses processos, tem-se uma
lista de processos gerenciais e de apoio que integram as atividades do CESU a longo prazo,
sendo necessário o gradual aumento da equipe técnica inicial para a completa execução
desses processos.

20.6 Macroprocessos Gerenciais

Gestão do Portfólio de Projetos
• Gerir a carteira de ações, iniciativas e projetos;
• Avaliar viabilidade do projeto ou fase do projeto;
• Definir os objetivos do projeto e os mecanismos para alcançá-los;
• Integrar pessoas e recursos para a realização do plano de projeto;
• Formalizar a aceitação dos produtos entregues pelo projeto; e
• Monitorar o progresso do projeto para tomadas de decisões.

Gestão da Rede de Parceiros
• Levantar as necessidades dos atores e parceiros;
• Mediar ações e eventos colaborativos;
• Realizar a prospecção de novos clientes e projetos; e
• Capacitar atores do ecossistema de inovação.

Gestão da Informação e Conhecimento
• Gerenciar plataformas institucionais;
• Gerenciar plataformas de conhecimento; e
• Apoiar a realização de transferência tecnológica.

Processamento de Dados
• Gerenciar os bancos de dados; e
• Promover a reutilização de dados.

Auxiliar a formulação de Políticas Públicas
• Auxiliar a formulação de alternativas;
• Auxiliar a implementação de políticas públicas; e
• Auxiliar na avaliação de políticas públicas.

20.7 Macroprocessos de Apoio

• Gestão de Pessoas;
• Gestão Financeira;
• Comunicação Social e Marketing;
• Gestão Jurídica; e
• Gestão da Infraestrutura de TICs.
Recomenda-se a análise de viabilidade e necessidade de operação dos devidos pro-

cessos e macroprocessos mencionados, no qual a gestão do CESU deverá agrupar novos
profissionais à equipe técnica do macroprocesso finalístico, detalhada essa no tópico
abaixo.
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20.8 Equipe Técnica para um CESU
Após a identificação dos processos essenciais para operação de um CESU, a partir do
macroprocesso finalístico, foi possível atribuir as respectivas competências técnicas neces-
sárias para execução desses processos, considerando multidisciplinaridade para abordagem
das inovações nos contextos urbanos. As premissas básicas para a elaboração da especifi-
cação da equipe estão a seguir indicadas:

Quadro 20.1: Processos Finalísticos. Fonte: Autores (2021).

ID Processo Requisitos Perfil Técnico
sugerido

01 Delimitar
território e
tema de
interesse

Conhecimento de Metodologia Científica,
Pesquisa e Inovação. Visão
multidisciplinar (planejamento urbano e
regional, engenharia, análise de dados,
negócios). Conhecimento sobre construção
de representações espaciais,
dimensionamento e diagnósticos de
serviços e espaços urbanos. Utilização de
métodos participativos. Desejável
conhecimento em língua inglesa,
sensoriamento remoto e pacotes
estatísticos, preferencialmente nas
plataformas R / R Studio e (ou)Python -
PANDAS (opcionalmente SPSS ou SAS),
além de plataformas SIG,
preferencialmente usando o software QGIS
e bases de dados no OpenStreetMap
(OSM), integradas à INDE - Infraestrutura
Nacional de Dados Espaciais
(opcionalmente pode-se usar ArcGis)

Núcleo Essencial:
- Administração
- Arquitetura e
Urbanismo
- Direito
- Economia
- Engenharia Civil

Continua na página seguinte
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Quadro 20.1 – Continuação da página anterior.
ID Processo Requisitos Perfil Técnico

sugerido
02 Pactuar

escopo de
sistema de
indicadores

Conhecimento de Metodologia Científica,
Pesquisa e Inovação. Visão
multidisciplinar (planejamento urbano e
regional, engenharia, análise de dados,
negócios). Conhecimento sobre construção
de representações espaciais,
dimensionamento e diagnósticos de
serviços e espaços urbanos. Conhecimento
sobre desenvolvimento de sistemas de
indicadores finalísticos/integrados ao
processo de planejamento e gestão.
Desejável conhecimento em língua inglesa,
sensoriamento remoto e pacotes
estatísticos, preferencialmente nas
plataformas R / R Studio e (ou) Python -
PANDAS (opcionalmente SPSS ou SAS),
além de plataformas SIG,
preferencialmente usando o software QGIS
e bases de dados no OpenStreetMap
(OSM), integradas à INDE - Infraestrutura
Nacional de Dados Espaciais
(opcionalmente pode-se usar ArcGis)

Núcleo Essencial:
- Administração
- Arquitetura e
Urbanismo
- Direito
- Economia
- Engenharia Civil -
Engenharia Elétrica
- Engenharia
Sanitária
- Saúde

Continua na página seguinte
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Quadro 20.1 – Continuação da página anterior.
ID Processo Requisitos Perfil Técnico

sugerido
03 Detalhar a im-

plementação
do sistema de
indicadores

Conhecimento de Metodologia Científica,
Pesquisa e Inovação. Visão
multidisciplinar (planejamento urbano e
regional, engenharia, análise de dados,
negócios). Conhecimento sobre construção
de representações espaciais,
dimensionamento e diagnósticos de
serviços e espaços urbanos. Conhecimento
sobre desenvolvimento de sistemas de
indicadores finalísticos/integrados ao
processo de planejamento e gestão.
Conhecimento sobre processos de
amostragem, pesquisa estatísticas, desenho
de instrumento, processamento e análise de
dados. Desejável conhecimento em língua
inglesa, sensoriamento remoto e pacotes
estatísticos, preferencialmente nas
plataformas R / R Studio e (ou) Python -
PANDAS (opcionalmente SPSS ou SAS),
além de plataformas SIG,
preferencialmente usando o software QGIS
e bases de dados no OpenStreetMap
(OSM), integradas à INDE - Infraestrutura
Nacional de Dados Espaciais
(opcionalmente pode-se usar ArcGis)

Núcleo Essencial:
- Direito
- Ciência da
Computação
- Ciência da
Informação -
Estatística
- Psicologia (desenho
de instrumento)

04 Avaliar
suficiência
dos dados
para
diagnóstico

Conhecimento de Metodologia Científica,
Pesquisa e Inovação. Visão
multidisciplinar (planejamento urbano e
regional, engenharia, análise de dados,
negócios). Conhecimento sobre construção
de representações espaciais,
dimensionamento e diagnósticos de
serviços e espaços urbanos. Desejável
conhecimento em língua inglesa,
sensoriamento remoto e pacotes
estatísticos, preferencialmente nas
plataformas R / R Studio e (ou) Python -
PANDAS (opcionalmente SPSS ou SAS),
além de plataformas SIG,
preferencialmente usando o software QGIS
e bases de dados no OpenStreetMap
(OSM), integradas à INDE - Infraestrutura
Nacional de Dados Espaciais
(opcionalmente pode-se usar ArcGis)

Núcleo Essencial:
- Administração -
Arquitetura e
Urbanismo
- Ciência da
Computação
- Economia
- Engenharia Civil -
Engenharia Elétrica
- Engenharia
Sanitária
- Estatística
- Saúde

Continua na página seguinte
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Quadro 20.1 – Continuação da página anterior.
ID Processo Requisitos Perfil Técnico

sugerido
05 Especificar

escopo de
solução e
métrica de
referência

Conhecimento de Metodologia Científica,
Pesquisa e Inovação. Visão
multidisciplinar (planejamento urbano e
regional, engenharia, análise de dados,
negócios). Conhecimento sobre
planejamento, monitoramento e avaliação
de políticas públicas e/ou processos de
planejamento e gestão. Desejável
conhecimento em língua inglesa, em
modelagem econométrica e uso de
softwares estatísticos

Núcleo Essencial:
- Administração
- Arquitetura e
Urbanismo
- Direito
- Economia
- Engenharia Civil -
Engenharia Elétrica
- Engenharia
Sanitária
- Saúde

06 Realizar o
design da
intervenção
da tecnologia

Conhecimento de Metodologia Científica,
Pesquisa e Inovação. Visão
multidisciplinar (planejamento urbano e
regional, engenharia, análise de dados,
negócios). Conhecimento sobre
desenvolvimento de serviços, produtos ou
tecnologias. Desejável conhecimento em
língua inglesa e em linguagem Python

Núcleo Essencial:
- Administração
- Arquitetura e
Urbanismo
- Ciência da
Computação
- Direito
- Economia
- Engenharia Civil
- Engenharia Elétrica
- Engenharia
Sanitária
- Saúde

07 Implementar
solu-
ção/sandbox

Conhecimento de Metodologia Científica,
Pesquisa e Inovação. Visão
multidisciplinar (planejamento urbano e
regional, engenharia, análise de dados,
negócios). Conhecimento sobre processos
licitatórios. Desejável conhecimento em
língua inglesa e pacote Autodesk,
preferencialmente nos softwares AutoCAD
e Revit.

Núcleo Essencial:
- Administração
- Arquitetura e
Urbanismo
- Direito
- Ciência da
Computação
- Engenharia Civil
- Engenharia Elétrica
- Engenharia
Sanitária
- Saúde

08 Coletar dados
da solu-
ção/sandbox

Conhecimento de Metodologia Científica,
Pesquisa e Inovação. Visão
multidisciplinar (planejamento urbano e
regional, engenharia, análise de dados,
negócios). Conhecimento sobre construção
de representações espaciais,
dimensionamento e diagnósticos de
serviços e espaços urbanos.

Núcleo Essencial:
- Estatística
- Psicologia (desenho
de instrumento)
- Ciência da
Informação e
Computação

Continua na página seguinte
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Quadro 20.1 – Continuação da página anterior.
ID Processo Requisitos Perfil Técnico

sugerido
09 Coletar dados

sobre o
território

Conhecimento de Metodologia Científica,
Pesquisa e Inovação. Visão
multidisciplinar (planejamento urbano e
regional, engenharia, análise de dados,
negócios). Conhecimento sobre construção
de representações espaciais,
dimensionamento e diagnósticos de
serviços e espaços urbanos. Desejável
conhecimento em língua inglesa,
sensoriamento remoto e pacotes
estatísticos, preferencialmente nas
plataformas R / R Studio e (ou) Python -
PANDAS (opcionalmente SPSS ou SAS),
além de plataformas SIG,
preferencialmente usando o software QGIS
e bases de dados no OpenStreetMap
(OSM), integradas à INDE - Infraestrutura
Nacional de Dados Espaciais
(opcionalmente pode-se usar ArcGis).

Núcleo Essencial:
- Estatística
- Psicologia (desenho
de instrumento)
- Ciência da
Informação e
Computação

10 Emitir laudo
do
diagnóstico

Conhecimento de Metodologia Científica,
Pesquisa e Inovação. Visão
multidisciplinar (planejamento urbano e
regional, engenharia, análise de dados,
negócios). Conhecimento sobre
programação e ciência de dados. Domínio
de softwares estatísticos preferencialmente
nas plataformas R / R Studio e (ou) Python
- PANDAS (opcionalmente SPSS ou SAS)
e conhecimento em desenvolvimento de
soluções WEB. Desejável conhecimento
avançado em Língua Inglesa.

Núcleo Essencial:
- Administração
- Arquitetura e
Urbanismo
- Ciência da
Computação -
Direito
- Economia
- Engenharia Civil
- Engenharia Elétrica
- Engenharia
Sanitária
- Estatística
- Saúde

11 Avaliar
continuidade
da solução

Conhecimento de Metodologia Científica,
Pesquisa e Inovação. Visão
multidisciplinar (planejamento urbano e
regional, engenharia, análise de dados,
negócios). Conhecimento sobre
planejamento, monitoramento e avaliação
de políticas públicas e/ou processos de
planejamento e gestão.

Núcleo Essencial:
- Administração
- Direito
- Economia

A partir do quadro anteriormente apresentado, pode-se sintetizar a seguinte matriz de
Processos Finalísticos x Perfis Profissionais (Tabela 20.2).

Através do quadro apresentado, observa-se a existência de perfis profissionais que são
sugeridos de acordo com os requisitos identificados, conforme abaixo:

• Administração: capacidade de gestão, visão de negócio, interlocução, processos,
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Quadro 20.2: Processos Finalísticos x Perfis Profissionais. Fonte: Autores (2020).
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1 Delimitar Terri-
tório de Inte-
resse

2 Pactuar Escopo
de Sistema de
Indicadores

3 Detalhar Im-
plementação
do Sistema de
Indicadores

4 Avaliar Sufici-
ência dos Da-
dos para Diag-
nóstico

5 Especificar es-
copo de solução
e métrica de re-
ferência

6 Realizar o De-
sign da Inter-
venção da Tec-
nologia

7 Implementar so-
lução/sandbox

8 Coletar Dados
da Solução/-
Sandbox

9 Coletar Dados
sobre o Territó-
rio

10 Emitir Laudo
do Diagnóstico

11 Avaliar Con-
tinuidade da
Solução
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negociação.
• Arquitetura e Urbanismo: conhecimento sobre cidade, infraestruturas urbanas,

projeto urbano, sustentabilidade, mobilidade urbana, planejamento urbano e regional.
• Ciência da informação: organização da informação, modelagem da informação,

gestão do conhecimento, ontologia.
• Ciência da Computação: visão de modelagem computacional, análise e desenvol-

vimento de sistemas computacionais, sistemas multiagentes, inteligência artificial.
• Direito: direito urbano, direito constitucional, regulação econômica, regulação de

mercado, direito comercial.
• Economia: economia urbana e regional, viabilidade fiscal, multiplicadores fiscais,

avaliação econômico-financeira.
• Engenharia Civil: infraestrutura viária, engenharia de transporte e tráfego, gestão

de projetos, construção civil, materiais.
• Engenharia Sanitária: sistemas de saneamento urbano, resíduos sólidos, líquidos,

gasosos, tratamento e processamento de resíduos, drenagem urbana.
• Engenharia Elétrica: microprocessadores, sensores, análise e processamento de

sinais, instrumentação, telecomunicações e energia, refrigeração, redes neurais,
processamento de imagem e visão computacional.

• Estatística: amostragem, desenvolvimento de processos de coleta de dados, estatís-
tica espacial, análise de dados.

• Psicologia: desenho de instrumento, análise de conteúdo.
• Saúde: gestão de saúde pública, planejamento, organização e gestão de equipamen-

tos de saúde e equipes de saúde. Sistemas de informação em saúde pública.
Dessa forma, verifica-se que é possível que um mesmo profissional atue no desempenho

de mais de um processo inserido no macroprocesso finalístico. Contudo, é importante
esclarecer que a depender da demanda e do número de projetos, espera-se que haja a
demanda por ampliação do número de profissionais com o mesmo perfil à equipe.

Assim, caberá a coordenação do CESU, a análise das necessidades das equipes que
irão operar os macroprocessos finalísticos de forma a criar e manter uma equipe técnica
capacitada para a operação desses processos inovadores que envolvem tecnologias compu-
tacionais e sociais para estimular o desenvolvimento econômico e social dos territórios de
intervenção.

20.9 Considerações Finais
Os resultados do estudo de Chronéer, Ståhlbröst e Habibipour (2019) mostram que há
algumas diferenças entre um Urban Living Lab e um Living Lab tradicional em relação a
alguns dos componentes principais. Notadamente, o Urban Living Lab se destaca pela sua
natureza de ter como elemento constitutivo parte do espaço urbano nos quais as propostas
de inovação podem ser experimentadas ao mesmo tempo em que contribuem para os
desafios globais.

Os processos finalísticos aqui detalhados são desenvolvidos considerando uma aborda-
gem baseada em projeto, na qual as equipes são mobilizadas sob demanda. Isso permite
a escalabilidade da equipe, evitando um superdimensionamento e consequente custo ele-
vando de manutenção. Se de um lado esta estratégia permite maior economicidade na
gestão, de outro deve também buscar o adequado registro e gestão do conhecimento
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produzido de forma a lidar com eventuais alterações de equipe. A construção de um
núcleo mínimo permanente de pesquisadores, aliada à bases de conhecimento e gestão da
informação, é uma estratégia possível.

Cabe destacar também que os processos de gestão não foram aqui detalhados, mas
uma equipe mínima é necessária para levá-los a cabo. Essa equipe pode ser externa
(prestadores de serviços) ou interna (contratados), mas a decisão sobre uma ou outra
alternativa dependerá de uma melhor especificação sobre as reais condições de constituição
da pessoa jurídica e modelo de negócio de um CESU. Muitos desses processos podem
ser desenvolvidos em modelos de organização do tipo departamental, atuando como uma
infraestrutura de suporte aos projetos desenvolvidos pelo CESU, ao mesmo tempo que
atuam como um elemento de permanência e conservação dos desenvolvimentos obtidos.

Por fim, ressalta-se que as indicações contidas aqui são preliminares e deverão ser
avaliadas de acordo com a oportunidade, conveniência, contexto institucional e normativo,
disponibilidade de recursos e demanda.
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21. Agenda de Implementação para os CESUs

JORGE H C FERNANDES, DAVID DE A MOYSÉS, MARCIELE B BERNAR-
DES, MICHELE T M CARVALHO

O projeto de pesquisa a nós encomendado pelo então MCTIC, em 2019, agora MCTI,
visava responder aos problemas decorrentes da pequena “competitividade e visibilidade
de soluções e de empresas tecnológicas e inovadoras instaladas no Brasil”, bem como a
carência de “soluções inovadoras” para a “gestão do município”. O modelo aqui proposto
buscou atender simultaneamente às duas questões.

Os argumentos finais deste livro, expressos neste capítulo, visam apresentar aos atores
de planejamento com capacidade e autoridade, a oportunidade de compreenderem e
abraçarem o programa dos CESUs como uma resposta oportuna e transversal, ao problema
da “Urbanização de Risco” no Brasil.

Para tal, o capítulo é composto por três seções subsequentes, que buscam traçar uma
agenda mais realista para a implementação dos CESUs.

21.1 Os CESUs e a “Urbanização de Risco”
Na seção 19.1.2 deste volume a missão de um CESU foi declarada como sendo a de

promover a articulação entre os atores interessados em um ecossistema urbano
para que realizem o desenho, a implementação, o uso e a validação de
Estruturas Artificiais (infraestruturas de cidades, espaço construído e sistemas
de informação) que sejam mais eficientes, frente às condições complexas e
conjunturais dos ecossistemas urbanos brasileiros, contribuindo para reverter
as consequências de uma “Urbanização de Risco”, resultante de uma ordem
urbanística excludente e predatória, com vistas a aprimorar esse ecossistema
em direção à transformação digital e ao desenvolvimento urbano sustentável.
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Embora a missão dos CESUs envolva tratar questões técnicas como ecossistema
urbano, desenho, implementação, uso e validação de Estruturas Artificiais, além
de eficiência, essas questões são tratadas por atores interessados em um processo de
articulação a ser realizada pelos CESU. Isso define, de uma forma abstrata, como os
CESUs devem atuar, mas não justifica o porquê. É na declaração do problema central
abordado pelo modelo de CESU, que fica justificada a sua necessidade. Os CESUs devem
buscar solução para os fatores causais da “Urbanização de Risco” que ocorre no Brasil,
decorrentes da: (i) Exclusão - da participação social - na ordem urbanística, bem como (ii)
a ação predatória contra essa mesma ordem urbanística. Um programa de CESUs seria
então uma resposta parcial à implementação de políticas de desenvolvimento urbano e
regional brasileiras atendendo a instrumentos legais como o Estatuto das Cidades (Ver
Seção 7.5, Volume I), o Estatuto da Metrópole (Ver Seção 7.6, Volume I) e a Lei do
Governo Digital (Ver Seção 7.3, Volume I), e alinhado a outros programas como o da Carta
Brasileira de Cidades Inteligentes (Ver Seção 7.10, Volume I).

Antes de abordar como os CESUs podem ser resposta às questões de exclusão e ação
predatória contra a ordem urbanística, cabe definir de modo mais formal como os CESUs
se encaixam em resposta a uma política pública.

21.2 Políticas Públicas

21.2.1 Como nasce uma política pública?
Segundo Lassance (2020, p. 9),

Uma política pública nasce da confrontação entre a lógica de um problema
decifrado, e o propósito deliberado de um ator no papel de planejador, com
capacidade e autoridade para atuar naquele problema.1

Teria sido o problema do “Caos Urbanístico” brasileiro decifrado nos estudos relatados
neste livro, ao menos em parte? Quem seriam os atores com propósito deliberado, com
capacidade e autoridade para atuar sobre o problema, que poderiam promover um programa
para os CESUs?

Para responder às duas questões anteriormente formuladas, cabe uma análise mais
detalhada do ciclo de desenvolvimento de políticas públicas.

21.2.2 Ciclo de desenvolvimento das políticas públicas
Um modelo simplificado do Ciclo de Desenvolvimento de Políticas Públicas é ilustrado na
figura 21.1. Ele evidencia que há ainda uma grande distância entre a concepção formal de
uma alternativa de solução para um problema social (Fase 3 do ciclo), e sua Implementação
(Fase 5), Monitoramento e Avaliação de Efetividade (Fase 6) na solução do problema
inicialmente identificado (Fase 1). A primeira das barreiras é a da Fase 4: Decisão Política.

21.2.3 Aprimorando a Decisão Política
Conforme Ferrarini et al. (2019b, p. 14)

1“A public policy is born from the confrontation between the logic of a deciphered problem and the
deliberate purpose of a planning actor who has the capacity and authority to act on that problem.”
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Figura 21.1: O Ciclo de Elaboração de Políticas Públicas. Fonte: (FERRARINI et al.,
2019b, p. 5).
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Nem sempre os tomadores de decisão optam, do ponto de vista dos cidadãos
e suas necessidades, pelas melhores soluções. A limitação de recursos, de
capacidades estatais e o tempo restrito são algumas das razões por trás de
escolhas menos satisfatórias. Além do mais, o acesso ao Estado de alguns
grupos com maior capacidade de influência pode favorecer uma solução em
detrimento de outra.

Essa situação evidencia que são dois os principais fatores que contribuem para que
a melhor solução para um problema do “Caos Urbano” raramente seja a escolhida pelos
políticos:

• Limitações de recursos, tempo e capacidades (conhecimentos); e
• Influência de grupos de interesses.
Sobre o primeiro dos fatores: limitações, focaremos apenas primeiramente nos recursos

e no tempo, pois conforme aponta Lassance (2020)

Políticas são soluções cuja maturação demanda continuidade no longo prazo,
posto que elas nascem associadas com um problema central de natureza
macroscópica, cujas superação demanda muito mais tempo. 2

Em suma, se os tomadores de decisão possuem uma agenda limitada de tempo e
recursos, como é frequentemente o caso na esfera política, então a qualidade da decisão
sempre estará prejudicada.

Ainda sobre o primeiro dos fatores, as limitações de capacidades e conhecimentos,
essas também são predominantes, pois conforme aponta Lassance (2020)

Teoria é essencial para que se obtenha explicação para um problema de
política pública. 3

E para que essas teorias sejam formuladas e validadas se faz necessário processos de
aprendizagem, experiência prática em comunidades, coleta de evidências, planejamento
estratégico situacional e uso de modelos lógicos (LASSANCE, 2020). Tudo isso demanda
um longo tempo.

Enfim, para que esse primeiro fator que afeta a qualidade da decisão política, limitações,
seja melhor controlado, fica evidente que a política dos CESUs deve favorecer processos
de Aprendizagem das comunidades afetadas pelo “Caos Urbano”, e que esses processos
somente ocorrerão no longo prazo.

Acerca do segundo dos fatores que impactam a qualidade da decisão política: Influência
de grupos de interesses, cabe ressaltar que cada uma das possíveis soluções tecnológicas
que podem levar os ambientes urbanos brasileiros à ofertarem melhor qualidade de vida
aos seus habitantes representa grupos de interesses distintos, os empreendedores por trás
de cada solução. A fim de que esse segundo fator que afeta a qualidade da decisão política
seja melhor controlado, fica evidente que a política dos CESUs deve favorecer processos de
Participação Social das comunidades afetadas pelo “Caos Urbano”, na construção de uma
nova ordem urbanística, através de ampla governança pública, o que envolve transparência,
engajamento e accountability. Esse é mais um processo que tende a ocorre no longo prazo.

2policies are solutions whose maturation demands continuity in the long run, since they are born associated
with a central macro-problem whose overcoming demands much more time.

3“Theory is essential to find an explanation about public policy problems.”
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21.2.4 Implementação
Não obstante a decisão política já introduza um complexo conjunto de interveniências
e trocas de interesses, essência da necessária ação política, é a fase seguinte do ciclo de
políticas públicas - Fase 5: Implementação - que introduz o maior número de incertezas no
sucesso de qualquer política.

A implementação é o processo onde ocorre a efetivação do que foi plane-
jado na etapa da formulação da política pública. Ao colocar em prática as
diretrizes, planos e ao consolidar seu orçamento, entretanto, evidenciam-se
problemas, dificuldades, limitações e emergem diversas demandas por ajustes
no planejamento inicial.

Os problemas com a implementação de políticas públicas tem sido extensivamente
estudados e relatados na literatura, faz muitas décadas (BARDACH, 1979), e Ferrarini et al.
(2019b) destacam que o processo pode ocorre adotando-se duas abordagens típicas:
Top-Down é um processo baseado na concepção de que grandes estratégias e planos gera-

dos na capital política de um território podem resultar em intervenções de sucesso nas
comunidades locais onde são feitos os investimentos em projetos transformadores;

Bottom-Up é um processo baseado em dar maior autonomia e discricionaridade aos
agentes públicos responsáveis pela implementação de projetos nos locais. Nesse
caso, há um conjunto de diretrizes centrais a serem seguidas, mas é no contato com os
usuários dos projetos transformadores que as condições, limitações, oportunidades,
resistências e e demandas locais são conhecidas.

A crença atual é de que a implementação de qualquer política pública deve lançar mão
dos pontos positivos de cada uma das duas abordagens, empregando-se uma estratégia
mista.

Fica claro aos autores deste capítulo que a imensa heterogeneidade do território bra-
sileiro, mesmo frente à grande dependência do poder central na arrecadação de tribunos,
demanda uma abordagem mista à implementação dos CESUs, com mais características de
ser Bottom-Up que Top-Down, pois o decisor e os agentes mais afetados pelo problema do
“Caos Urbano” estão diretamente vinculados ao território local, onde se reproduz a vida.

21.2.5 Como decifrar o “Caos Urbanístico”? Quem seriam os atores?
Antes de concluir esta seção cabe responder de forma breve e não exaustiva, às duas
questões formuladas no início da seção:

1. Foi decifrado o “Caos Urbanístico”?
2. Quem seriam os atores com propósito deliberado, capacidade e autoridade para atuar

na decisão?
Sobre o “Caos Urbanístico” ou “Urbanização de Risco” que ocorre no Brasil em geral,

cabem apontar como alguns dos seus fatores causais:
• A complexidade (Capítulo 5, Volume I) e a exclusão de amplos segmentos da

sociedade do processo de planejamento e desenvolvimento urbano. Não há que se
falar em sustentabilidade urbana, nem de cidade inteligente, se os cidadãos não são
envolvidos na discussão da vida cotidiana do território onde moram, onde constroem
o seu viver, o que deve começar pelo bairro, setor ou localidade onde vive de cada
um;
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• A falta de instrumentos e promoção da transparência, engajamento e accountability
no processo de planejamento e desenvolvimento urbano (Capítulo 15, Volume I).
É preciso envolver a participação das pessoas e as estimular, pois é essencial que
elas se engajem verdadeiramente nas discussões dos acontecimentos, problemas e
soluções para as cidades;

• O pequeno mapeamento dos interesses envolvidos na escolha de soluções tecno-
lógicas destinadas a melhorar a vida das comunidades onde serão implementados
(Capítulos 9 e 10);

Sobre quem seriam os atores com propósito deliberado, capacidade e autoridade para
atuar na decisão sobre a implementação da abordagem aos Centros de Eficiência em
Sustentabilidade Urbana - CESUs, é evidente que existe uma imensa gama de instrumentos
legais já disponíveis, que dão plena legitimidade à ampla participação da sociedade como
protagonistas do processo, como atestam os instrumentos legais analisados nos capítulos 7
e 16 deste livro. Possivelmente o que falta é a implementação efetiva desses instrumentos.

Baseado nos argumentos desta seção, a próxima seção apresenta fundamentos de
uma Proposta Radical para implementação dos CESUS, baseada no conceito de Inovação
Social.

21.3 Inovação Social
Passados mais de vinte anos desde a edição do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001),
pode-se afirmar que as premonições que estiveram presentes no seu processo de ideação
foram confirmadas, qual seja o processo de urbanização vertiginoso associado a desacele-
ração econômica confluem para a (re)produção de desigualdades sociais (CÂMARA DOS

DEPUTADOS et al., 2002, p. 13). A corroborar essa tese, no ano de 2019, a Organização das
Nações Unidas emitiu o alerta de que as “cidades vão abrigar mais de 70% da população
mundial até 2050” (ONU, 2019). Todo esse panorama dialoga com o uso acelerado de
TICs, também conhecido como a Quarta Revolução Industrial (SCHWAB, 2017), esses
dois fenômenos associados (crescimento urbano e uso intensivo de TICs) dão forma ao
movimento das cidades inteligentes. Nessa seção serão abordados elementos que mos-
tram que a lógica da “desordem urbana” brasileira segmentada entre uma porção “legal”
(rica e com infra-estrutura) e outra ilegal (pobre e precária) (CÂMARA DOS DEPUTADOS

et al., 2002) demanda esforços no sentido de se aferir em que medida a implementação
de soluções tecnológicas, por meio de artefatos que visam a resolução de um conjunto de
problemas, de fato impacta (positivamente a melhoria das condições dos que habitam um)
num território. Noutros termos, os autores deste estudo ponderam que a “desordem urbana”
brasileira, combinada com a situação de assimetria (informacional) criada pela inserção
de tecnologias (TICs) em qualquer espaço social (urbano), tornam a implementação de
projetos de cidades inteligentes complexa, desafiadora e muitas vezes (re)produtora de
desigualdades sociais.

Acesso à informação e comunicação, saúde, educação, segurança, mobilidade e trans-
porte, recursos hídricos, remoção e gestão de resíduos saneamento, geração e transmissão
de energia, infraestrutura residencial e industrial, redução no risco de desastres e geração de
renda, todos esses são temas e áreas de aplicação de tecnologias, relevantes para quaisquer
dos habitantes em uma cidade que quer ser sustentável e inteligente, inclusive para os
menos favorecidos.
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Diante desse panorama delineado é que emerge a missão dos CESUs, envolvidos com
a validação de eficiência das soluções tecnológicas para ambientes urbanos, identificando o
impacto positivo dessas soluções na qualidade de vida, na sustentabilidade e na resiliência
dos territórios.

Assim, visando cumprir os objetivos de um CESU, se torna imprescindível considerar
os sensos de comunidade e de território, os quais devem ser trazidos para a concepção
das soluções a serem implementadas (ou validadas). Do contrário, corre-se o risco de
levar (validar priorizar a validação de) tecnologias que atendam não ao interesse da
comunidade, mas, apenas a uma parte do ecossistema de produção e consumo de tecnologia,
usualmente a parte mais privilegiada, alimentando um círculo vicioso que não contribui
para a sustentabilidade de uma cidade.

Uma proposta radical deve mostrar que o processo de inovação trará “novas” formas
de romper com “velhas” barreiras que dificultam o desenvolvimento das cidades e a
melhoria do bem-estar dos cidadãos. Assim, a proposta radical de um CESU alinha-se a
uma perspectiva de justiça social.

Tradicionalmente o termo inovação foi relacionado com a tecnologia. Mais recente-
mente, vem sendo associado à ideia de novas combinações e/ou configurações de práticas
sociais, daí a disseminação no termo Inovação Social, a partir da década de 1990 (FER-
RARINI et al., 2019a). Aqui ficaremos com Bignetti (2011), que define inovação social
como

o resultado do conhecimento aplicado a necessidades sociais através da
participação e da cooperação de todos os atores envolvidos, gerando soluções
novas e duradouras para grupos sociais, comunidades ou para a sociedade
em geral.

A partir do conceito acima exposto, pode-se inferir que a Inovação social, busca uma
nova perspectiva para lidar com problemas complexos, sendo usualmente compreendida
como o conjunto de ideias (técnicas, produtos e métodos) desenvolvidos, de forma co-
laborativa com a comunidade, para representar soluções efetivas à transformação de um
determinado território. Essa temática vem ganhando força devido a três fatores: econômico,
social e ambiental, materializados pelo “agravamento dos problemas sociais e ambientais
nas últimas décadas”; pelos “problemas sociais e ambientais expostos que têm demandado
intervenções por parte dos governos, organismos internacionais, empresas e sociedade civil”
e, pela “incorporação do modo de pensar e de agir do campo tecnológico e econômico pelo
campo social” (FERRARINI et al., 2019a, p. 20).

Nesse campo de discussão, importante referir ainda que a despeito das diferenças de
classificação entre inovação tecnológica (processo linear, onde para algo ser inovador,
precisa possuir um caráter de ineditismo que seja produzido passo a passo) e inovação
social (para algo ser inovador, deve-se levar em consideração o significado de novidade
numa comunidade), não existem barreiras intransponíveis nesses processos; antes pelo
contrário, muitas inovações tecnológicas podem agregar o valor social; enquanto que
inovações sociais podem lançar mão da tecnologia (FERRARINI et al., 2019a).

Dessa forma, é oportuno ao cumprimento da missão dos CESUs que se tenha em vista
a noção de inovação social enquanto algo no cerne da inovação tecnológica. Assim, ao
olhar para diretrizes globais e para ações locais, os CESUs deverão avaliar em que medida
as TICs são empregadas para melhorar as comunidades, a partir de seus olhares, saberes,
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fazeres e, sobretudo, de suas necessidades e sonhos. Por tudo isso, as ações do CESUs
devem ser guiadas pelo seguinte questionamento: como construir capacidades para uso de
tecnologias sociais, para que comunidades saiam da condição de “desordem urbana”?

Em busca de resposta a essa interrogante a proposta radical que se postula, não descon-
sidera a inovação (tecnológica), mas reconhece que ela frequentemente vem da sociedade,
de locais onde existe uma necessidade latente, sem recursos suficientes para custear o fun-
cionamento das soluções tradicionais - de alto custo e que, na maioria das vezes, dependem
de profissionais especializados.

Dessa perspectiva, no ano de 2010, em sua pesquisa sobre “inovação educativa nas
favelas” Charles Leadbeater (2010) já defendia o argumento de que em um contexto de
aumento populacional, nos países desenvolvidos bem como naqueles em desenvolvimento,
se alguém desejar saber a receita de funcionamento de tudo o que for relacionado com
saúde, educação, políticas governamentais, deve ir às favelas, às periferias.

Para comprovar seu argumento, o pesquisador desenvolveu estudos sobre diversas
favelas ao redor do mundo (África, Ásia, América Latina), dentre elas a do Morro do
Alemão, do Estado do Rio de Janeiro/Brasil. Assim, evidenciou que é nas favelas que
prepondera a “desordem urbana”, onde é muito mais atrativo e lucrativo aos jovens se
envolver com o tráfico e o crime, que frequentar uma escola (que segue um programa
curricular, muitas vezes irrelevante para aquele cenário e para satisfazer as demandas de
sobrevivência); por isso defende que qualquer estratégia de inovação nesses locus deva
começar por ações que façam a diferença para a população, em seus contextos.

Para Leadbeater (2010) a chave para esse processo é a mudança de motivação para
engajamento no processo educacional, que pode ocorrer de duas formas: numa primeira
forma, por “motivação extrínseca”, onde a educação deve oferecer recompensa e ajuda
às pessoas para suprir suas necessidades diárias (oportunidades de trabalho e geração de
renda); na segunda, por “motivação intrínseca”, o sistema educacional deve começa por
questionar as demandas dos seus alunos; por usar jogos em vez de lições; partindo da
premissa que primeiro é necessário conquistar as pessoas antes de ensiná-las.

Como exemplo, ele cita a abordagem de atrair as pessoas para um processo de aprendi-
zagem com um projeto de música, onde os instrumentos musicais são a tecnologia para a
aprendizagem, e a aprendizagem não é uma atividade unicamente acadêmica ou analítica,
mas algo que é produtivo, que gera valor, senso de pertencimento ao território e que pode
ser fonte de renda (LEADBEATER, 2010).

21.4 Uma Proposta de CESUs que envolva Inovação Social e Radical
A proposta em direção a uma abordagem radical para implementação dos CESUs principia
por argumentar que os CESUs só cumprirão sua missão se forem capazes de trans-
formar o ciclo vicioso da desordem urbana no ciclo virtuoso da inovação social, e,
portanto, estarem voltados às necessidades tecnológicas das comunidades vulneráveis
e excluídas do processo de participação social nas decisões sobre o desenvolvimento
urbano.

Para cumprir essa proposta, tudo o que foi apresentado como modelo de negócios para
os CESUs (Capítulo 19) precisa ser mais assertivo em relação à transformação do ciclo
acima mencionado. Aqui serão feitas considerações apenas em torno da proposta de valor
dos CESUs, dos segmentos de clientes e dos parceiros-chave, sendo que os demais devem
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ser ajustados de acordo com as características dessas três partes do modelo de negócios
dos CESUs.

21.4.1 Proposta de Valor para um CESU Radical

Em complemento à realização da proposta de valor de um CESU, definida de forma mais
completa na Seção 19.4.1, numa abordagem Radical é preciso que:

• os territórios de interesse sejam aqueles com maior vulnerabilidade social nos centros
urbanos brasileiros;

• A formação de redes e a construção das arenas de experimentação devem considerar
primariamente as necessidades de curto prazo dos seus segmentos de clientes;

• No processo de validação do desempenho das tecnologias, deve-se buscar atendi-
mento às questões de médio e longo prazo; e

• O monitoramento e avaliação dos projetos deve observar na escolha dos indicadores,
o atendimento às questões curto, médio e longo prazo.

21.4.2 Segmentos de Clientes para um CESU Radical

Na construção dos segmentos de clientes de um CESU em abordagem Radical, deve-se
privilegiar:

na Hélice 2 os desenvolvedores de tecnologias e empreendedores presentes no território, e
não aqueles apenas interessados em promover o uso de tecnologias nesses territórios.
Esse direcionamento sugere que a densidade tecnológica das soluções inicialmente
validadas será baixa. Serão desenvolvidas, predominantemente, tecnologias sociais,
e possivelmente voltadas à ativação da economia circular.

na Hélice 4 seriam engajadas na atividade do CESU atuante no território os pesquisadores
e instituições que promovem ações de educação e extensão, inclusive as escolas de
educação básica, de ensino fundamental e médio, inseridas nesse território; e

na Hélice 5 seriam engajadas as agencias de fomento e investimento promotoras do
desenvolvimento regional urbano, da inovação social, e da melhoria da educação
inclusiva.

21.4.3 Parcerias-Chave

Sendo os parceiros-chave de um CESU os seus mesmos clientes, cabe reforçar a importân-
cia de que a rede de trocas entre os parceiros se estabeleça da forma mais aberta possível,
onde o uso de abordagens de compartilhamento de soluções abertas deve dar a tônica
de funcionamento de um CESU Radical. Todos os produtos gerados durante a atividade
de um CESU Radical devem ser compartilhados em uma rede de repositórios abertos de
acesso livre, aderente ao movimento do software livre, como propõe Shirky (2012).

Nessa abordagem radical, praticamente todos os documentos de subsídio ao planeja-
mento e desenvolvimento urbano hoje mantidos nos repositórios das prefeituras, ou em
discussão nas suas câmaras de vereadores, seriam sincronizados com repositórios de acesso
público em sistemas como http://www.github.com e http://www.openstreetmap.
org.

http://www.github.com
http://www.openstreetmap.org
http://www.openstreetmap.org
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21.5 Conclusões
Esse livro relata um pequeno passo em direção ao alcance de maior competitividade
e visibilidade de soluções e empresas tecnológicas inovadoras instaladas no território
brasileiro, que visa ser dado de forma simultânea e não conflitante com a melhoria da
gestão dos municípios brasileiros, numa abordagem radical, integradora e multidisciplinar.
Resulta do esforço intelectual de uma equipe de dez pesquisadores, que em eventual troca
de informações feitas com grupos de pesquisa da UFSC e da UFPI, trabalharam ao longo
de 12 meses para produção dos estudos aqui relatados. Mais 9 meses de trabalho foram
necessários para organizar e atualizar o conteúdo gerado de uma forma mais sistemática
e útil no subsídio à decisão dos gestores dos territórios brasileiros, da União, estados,
Distrito Federal, municípios, sem desconsiderar os gestores sub-municipais.

Embora representem o melhor esforço, várias das proposições aqui feitas carecem de
maior experimentação prática. É, portanto, necessário proceder à validação da própria
tecnologia dos CESUs.

Os autores esperam no futuro a oportunidade de realizar oficinas com autoridades mu-
nicipais, estaduais e federais, de planejamento urbano e da agenda de cidades inteligentes
e sustentáveis, que possam levar a uma eventual experimentação do que aqui foi proposto.

Este Livro Branco se propõe, juntamente com os resultados gerados pelos demais
colegas da UFSC e UFPI, a servir como base para profícua troca de saberes em direção ao
melhor desenvolvimento urbano e regional brasileiro.
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