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O Dínamo
SOMOS UM MOVIMENTO DE MUDANÇA

O Dínamo é um movimento de articulação na área de políticas pú-
blicas focada no tema ecossistema de startups. Nosso objetivo é ser a 
ponte entre a sociedade civil organizada (startups, associações, empre-
sas, etc) e o governo em suas diferentes instâncias, por meio de arti-
culação política, conteúdo e apoio especializado em discussões sobre 
o tema.

 O movimento é composto de especialistas, lideranças e pensadores na 
temática de Startups e Inovação no país que tem por objetivo princi-
pal facilitar o processo de tomada de decisões e fomentar as discussões 
técnicas e políticas sobre o tema.

Somos um movimento “agnóstico” focado em construir uma agenda 
positiva e convergente com os diversos atores do ecossistema, ajudan-
do assim a dinamizar a evolução das startups no país.

Somos todos. Somos Dínamo.

https://www.dinamo.org.br/


Capítulo 3 - TALENTO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS 
EM POLÍTICAS PÚBLICAS
DE APOIO A STARTUPS Página 6

O projeto
A Coleção Dínamo Playbooks foi pensada para ser um guia de referên-
cia e apoio para governos, agentes públicos e atores do ecossistema de
empreendedorismo e startups.

Construído pelo Dínamo e seus parceiros, a coleção é composta por 
6 fascículos, cada um deles representando um dos pilares essenciais 
para o ecossistema saudável de empreendedorismo de inovação no 
país. São eles:

Ambiente Regulatório ; Investimento; Densidade; Cultura; Talento; e 
Diversidade e Impacto.

Um dos principais objetivos deste projeto é mostrar os caminhos pos-
síveis para a atuação governamental, apresentando cases de boas prá-
ticas no Brasil e no exterior, bem como dados e sugestões de caminhos 
para a criação e aplicação de políticas públicas que estimulem e in-
centivem o empreendedorismo inovador de alto impacto das startups 
e sua contribuição para o desenvolvimento do país.

Boa leitura!
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Introdução
A importância de discutir formação e talento em temas como inova-
ção e empreendedorismo é latente, visto que a demanda do mercado 
brasileiro por profissionais capacitados no universo digital é evidente.

O talento empreendedor pode ser estimulado, fomentado e constru-
ído. Governos, empresas e sociedade civil podem contribuir significa-
tivamente para seu desenvolvimento e consequentemente para fo-
mentar o crescimento econômico e a competitividade. Um mercado 
com mão-de-obra qualificada diminui as desigualdades, promove o 
crescimento da economia do país e é essencial para a qualidade do 
ecossistema de inovação e empreendedorismo.

Buscar entender melhor como se relacionam talento, educação, quali-
ficação, produtividade e inovação vai além de um mero exercício teó-
rico: melhorar essa articulação pode contribuir de forma significativa 
para que o país se torne um agente relevante na cadeia global de pro-
dução de tecnologias inovadoras, com evidentes efeitos positivos no 
desenvolvimento econômico e social.
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Talentos: atrair, 
reter e qualificar
Talento é uma aptidão, habilidade ou capacidade fora do comum, adquirida ou natural. 
No ecossistema de startups, talento é uma junção de fatores que resulta em conheci-
mentos, habilidades e atitudes capazes de gerar e desenvolver ideias inovadoras, pos-
sibilitando meios para desenvolver e gerenciar um novo modelo de negócio de modo 
eficiente.

A importância de discutir formação de talento em temas como inovação, tecnologia 
e empreendedorismo é latente, visto que a demanda do mercado brasileiro por pro-
fissionais capacitados nesse universo é evidente. De acordo com o Mapa do Trabalho 
Industrial de 2019-2023, até o ano de 2023 cerca de 10,5 milhões de trabalhadores do país 
precisarão ser qualificados para trabalhar em indústrias ligadas a tecnologia.1

O talento empreendedor combina criatividade, inovação, flexibilidade, adaptabilidade, 
risco e energia necessários para navegar com sucesso em um mundo em constante 
mudança. Assim, partimos da premissa de que o talento empreendedor não pode ser 
reduzido a traços de personalidade, pelo contrário, pode ser definido como a combina-
ção de habilidades que podem ser medidas, aprimoradas e melhor aproveitadas.

A educação, cultura e o meio serão determinantes para que uma pessoa descubra e 
desenvolva seus talentos, além de serem fatores essenciais para que um profissional 
decida mudar-se para um país com certas oportunidades profissionais. Desse modo, 
habilidades valorizadas em cada sociedade, assim como políticas de atração de mão de 
obra qualificada e investimento em educação, inovação e tecnologia são um termôme-
tro sobre prioridades de um país.

A inovação e o empreendedorismo estão diretamente relacionados à capacidade de 
realização de pesquisa e desenvolvimento (P&D) industrial e acadêmica, e também ao 

1 SENAI. Mapa do Trabalho Industrial - 2019 - 2023. Acesso em: 02 maio 2020.

2 CARLINO, Gerald. A., CHATTERJEE, Satyajit, HUNT, Robert M. Urban density and the rate of invention. Journal of Urban Economics, v. 61 (3), p. 389–419, 2007

https://noticias.portaldaindustria.com.br/especiais/conheca-o-mapa-do-trabalho-industrial-nos-estados/
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nível educacional de uma determinada região2. Uma pesquisa realizada por pesquisa-
dores dos Estados Unidos, que utilizaram uma amostra de 280 áreas metropolitanas, 
obteve como resultado que, insumos para P&D local, principalmente capital humano, 
contribuem para aumentar o nível de inovação dessas regiões. Ou seja, quanto maior o 
nível educacional na região, maior será a disposição para gerar e aplicar novos conhe-
cimentos com o objetivo de gerar inovação.

Uma das principais referências para compararmos países em relação a talento e re-
tenção é o Índice de Competitividade Global de Talentos (em inglês, Global Talent 
Competitiveness Index3, GTCI) que é elaborado pelo grupo suíço de recursos humanos 
Adecco em parceria com a Google, Tata Communications e o Insead. O que os números 
mostram é que o Brasil está atrás dos seus principais parceiros comerciais dos BRICS 
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e também dos principais países da América 
Latina, na capacidade de formar, atrair e reter talentos no mercado de trabalho no 
contexto da nova economia global.

Suíça, Estados Unidos da América e Singapura lideram o ranking composto por 125 
países, enquanto o Brasil ocupa a 72ª posição. Como nos anos anteriores, as classifica-
ções mais altas estão associadas a níveis de renda mais altos. Além do mais, políticas 
e práticas que produzem competitividade por talentos em países mais desenvolvidos 
são menos sensíveis a flutuações políticas e socioeconômicas. Economias de alta ren-
da têm estabilidade para investir em ensino permanente, reforçando qualificações, 
atraindo e retendo talentos, criando um círculo virtuoso.4

As cidades, mais do que os países, estão exercendo papéis mais fortes como centros de 
talentos e será necessário remodelar o cenário global de talentos devido à ascensão da 
inteligência artificial. A importância crescente das cidades se deve à maior flexibili-
dade e capacidade de se adaptar a novas tendências e padrões. Como unidades econô-
micas ágeis, onde as políticas podem ser mudadas mais rapidamente, as cidades são, 
portanto, mais atraentes para os talentos – especialmente para os talentos empreen-
dedores. Essa informação evidencia como políticas locais podem gerar efeitos virtuosos 
em escala nacional e global.

Outro ponto crucial é que os dez países mais bem colocados apresentam uma ca-
racterística em comum: todos possuem um sistema de educação bem desenvol-
vido, que fornece as competências sociais e de colaboração necessárias para a 

3 Clique aqui para acessar os relatórios.

4 EXAME ABRIL. Índice Global de Competitividade por Talentos de 2019: cultivar talentos empreendedores é essencial para a competividade de nações e cidades. 2020. Acesso 
em: 04 maio 2020.

https://gtcistudy.com/
https://gtcistudy.com/
http://https://exame.com/negocios/releases/indice-global-de-competitividade-por-talentos-de-2019-cultivar-talentos-empreendedores-e-essencial-para-a-competividade-de-nacoes-e-cidades/
http://https://exame.com/negocios/releases/indice-global-de-competitividade-por-talentos-de-2019-cultivar-talentos-empreendedores-e-essencial-para-a-competividade-de-nacoes-e-cidades/
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empregabilidade no atual mercado de trabalho.

O relatório leva em consideração indicadores que vão desde a qualidade das universi-
dades até a proporção de cientistas e engenheiros em relação à população geral, além 
de aspectos como força de trabalho com educação superior e volume de investimentos 
em pesquisa. Esses indicadores estão reunidos em seis pilares que, segundo o relatório, 
são essenciais para economias competitivas no mercado global. São eles:

Habilitação: avaliação de assuntos regulatórios, leis trabalhistas, relação 
entre governo e empresas, índice de corrupção, flexibilidade do mercado de 
trabalho, práticas de gestão etc.;

Atração: análise da disposição e abertura do mercado de trabalho para pro-
fissionais estrangeiros, índice de atração de novos negócios e pessoas, nor-
mas de imigração, análise do mercado de trabalho interno (diversidade, mo-
bilidade social, igualdade de gêneros) etc.;

Capacitação: avaliação da qualidade da educação superior, de conhecimen-
tos básicos (redação, ciências e matemática), aprendizagem ao longo da vida 
(índice de treinamentos e capacitação em empresas e desenvolvimento de 
seus colaboradores), acesso a oportunidades de capacitação, avaliação dos 
cursos de extensão e educação continuada etc.;

Retenção: análise do incentivo à sustentabilidade, qualidade de vida, tribu-
tação, segurança pessoal, infra-estrutura etc.;

Habilidades técnicas e vocacionais: julgamento de habilidades técnicas e 
qualitativas, número da população com ensino superior completo, produti-
vidade de trabalho por empregado, empregabilidade do país, relevância do 
sistema educacional à economia etc.;

Conhecimentos globais: habilidades de alto nível, qualidade dos profissio-
nais de alta gestão, qualidade de instituições científicas, investimento em 
pesquisa, número de profissionais com pós-graduação, investimento em 
inovação e tecnologia, densidade do investimento em novos negócios, cola-
boração com o exterior etc.

1

2

3

4
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O Brasil obteve suas melhores notas nos pilares capacitação e retenção de talentos, por-
que possui algumas universidades de renome, de acordo com o documento. Por outro 
lado, o país ainda tem um longo caminho pela frente nos quesitos atração e habilida-
des técnicas e vocacionais. “O mercado de trabalho brasileiro, em particular, precisa de 
atenção”, destaca o relatório, que, continua: “as políticas de mercado de trabalho estão 
ausentes ou são ineficazes”. Além disso, o relatório aponta que o panorama regulatório 
brasileiro é um dos piores do BRICS.

Isso mostra que apenas salários competitivos são insuficientes para garantir o ambien-
te propício para o desenvolvimento de talentos no Brasil. Para garantir mão-de-obra 
qualificada no país, é preciso oferecer mais: educação e saúde de qualidade, segurança 
pública, infraestrutura, investimento em pesquisa e inovação e redução da burocracia 
para abertura e fechamento de empresas e desenvolvimento de negócios.

As principais economias globais têm se preocupado com o futuro e colocam em pri-
meiro plano políticas para detectar, reter e qualificar os talentos internos, assim como 
atuam para atrair mão-de-obra externa capaz de contribuir com o desenvolvimento 
local. A importância de retenção de talentos, principalmente em países em desenvol-
vimento é crucial para o ecossistema de inovação e empreendedorismo, especialmente 
por serem áreas que demandam profissionais altamente qualificados.

Por fim, destacamos três benefícios do investimento em formação e retenção de talentos:

O aumento da competitividade: possuir mão-de-obra qualificada é um fa-
tor importante para a promoção da produtividade e do progresso tecnológi-
co, bases para o crescimento de qualquer economia globalizada;

O aquecimento da economia: investir no acesso e na qualidade da educa-
ção contribui para o desenvolvimento de habilidades pessoais e tem reflexo 
nos índices de emprego, produtividade e crescimento da renda;

A redução da desigualdade: a capacitação contínua melhora as chances de 
uma pessoa conseguir um emprego e promove a mobilidade social. Investir 
em capital humano, portanto, é a maneira eficaz não só de contribuir para 
desenvolvimento local, mas também de distribuir os seus benefícios de uma 
forma mais justa.

1

2

3
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Educação: Ensino Básico

É impossível discutir a formação de talentos sem discutir a educação em um
país. Na educação básica, aproximadamente um quarto das crianças com me-
nos de três anos está matriculada na educação infantil, valor próximo à média 
OCDE e superior ao alcançado pela maioria dos países da América Latina, de 
acordo com dados disponíveis. No Brasil, as taxas de matrícula caem drastica-
mente após os 14 anos de idade: apenas 69% da população entre 15 e 19 anos e 
29% da população entre 20 e 24 anos frequenta alguma instituição de ensino.5 

O SAEB é uma avaliação realizada pelo governo federal, a cada dois anos, para 
medir a aprendizagem dos alunos ao fim de cada etapa de ensino: ao 5º e 9º 
anos do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. Seu sistema é com-
posto pelas médias de proficiências em português e matemática extraídas da 
Prova Brasil, e pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Na 
última pesquisa divulgada, a etapa mais problemática da educação básica, o 
ensino médio, foi classificada no nível 2 de proficiência, em um escala de 10 
níveis. Em matemática, 71,67% dos alunos têm nível insuficiente de aprendi-
zado. Desses, 23% estão no nível 0, o mais baixo da escala de proficiência. Em 
português, 70,88% dos alunos têm nível insuficiente de aprendizado, sendo 
que 23,9% estão no nível zero.

A deficiência no ensino básico pode ser um dos principais fatores para o 
baixo interesse nas áreas STEM (Science, technology, engineering, and ma-
thematics). Os números do PISA6 (Programme for International Student As-
sessment) mostram que a matemática já apresenta resultados que deixam a 
desejar desde o ensino médio. A média de proficiência dos jovens brasileiros 
em Matemática no PISA 20187 foi de 384 pontos, 108 pontos abaixo da média 
dos estudantes dos países da OCDE.

Educação e Talento

5 OCDE (org.). Education at Glance : 2018. 13 p. Acesso em: 05 maio 2020.

6 Programa de avaliação internacional organizado pela OCDE.

7 MEC. RELATÓRIO BRASIL NO PISA 2018. Brasilia, 2018. 158 p. Acesso em 08 maio 2020.

http://inep.gov.br/education-at-a-glance
http://www.oecd.org/pisa/
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/documentos/2019/relatorio_PISA_2018_preliminar.pdf
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Outro ponto importante são os problemas estruturais relativos à qua-
lidade e direção da formação, com baixo peso para disciplinas STEM, 
sigla em inglês que compõe as áreas de ciências, tecnologia, engenharia 
e matemática8. Para os países membros e parceiros da OCDE, em média, 
34% dos concluintes do ensino médio profissional são da área de engenharia, 
indústria e construção. O percentual diminui para 19% na área de ciências 
empresariais, administração e direito; 17% em serviços; e 12% em saúde e 
bem-estar. Nos últimos anos, muitos países OCDE têm se empenhado 
em atrair mais estudantes para as áreas de STEM, dada a importância 
dessas disciplinas para o desenvolvimento tecnológico moderno.

No entanto, esse não é um padrão em todos os países. Em países como o Bra-
sil, Colômbia, Itália, Luxemburgo, Reino Unido e Suíça, a área mais comum 
para conclusão do ensino profissional é a de ciências empresariais, adminis-
tração e direito.9 Segundo os dados da pesquisa, apenas 15% dos graduados 
no Brasil se formaram nas áreas STEM. Esse número está abaixo da média 
mundial, de 23%, que já é considerada baixa face às necessidades atuais.

Educação: Ensino Superior

No que diz respeito ao acesso à educação superior no Brasil, em 2017, segundo 
o Censo da Educação Superior do Inep, 4,2 milhões de jovens entre 18 e 24 
anos estavam na universidade (18% do total)10. Um dos compromissos assu-
midos em 2014, no Plano Nacional da Educação (PNE) era expandir o ensino
superior para que, até 2024, um terço dos jovens de 18 a 24 anos estivessem 
matriculados em algum curso de graduação11. Entretanto, entre os anos de 
2010 a 2017, o ritmo médio anual de crescimento da porcentagem de jovens 
nas universidades foi de 5%. Caso seja mantido, a meta de ter um terço das 
pessoas de 18 a 24 anos matriculadas na graduação será atingida apenas 
em 2029.12 Por outro lado, um dos avanços mais significativos na educação 

8 MATOS, Felipe; RADAELLI, Vanderleia. ECOSSISTEMA DE STARTUPS NO BRASIL: Estudo de caracterização do ecossistema brasileiro de empreendedorismo de alto impacto . 
: Bid, 2020. 58 p. Acesso em: 07 maio 2020.

9 OCDE (org.). Education at Glance : 2018. 13 p. Acesso em: 05 maio 2020.

10 Clique aqui para acessar o censo da educação.

11 Clique aqui para acessar o Plano Nacional da Educação.

12 ABMES. No ritmo atual, Brasil só baterá a meta de matrículas de jovens na universidade em 2037. 2020. Acesso em: 23 abr. 2020.

https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/Ecossistema_de_startups_no_Brasil_Estudo_de_caracteriza%C3%A7ao_do_ecossistema_de_empreendedorismo_de_alto_impacto_brasileiro.pdf
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/Ecossistema_de_startups_no_Brasil_Estudo_de_caracteriza%C3%A7ao_do_ecossistema_de_empreendedorismo_de_alto_impacto_brasileiro.pdf
http://inep.gov.br/education-at-a-glance
http://portal.inep.gov.br/censo-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/censo-da-educacao-superior
http://pne.mec.gov.br/
http://pne.mec.gov.br/
http://www.abmes.org.br/public/index.php/noticias/detalhe/3443/no-ritmo-atual-brasil-so-batera-a-meta
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brasileira é a expansão do ensino superior nos últimos anos. Entre 2008 e 
2018, a matrícula na educação superior aumentou 44,6% de acordo com o 
Censo da Educação Superior. Parte desse aumento se deve à implantação e/
ou ampliação de programas como o Reuni (Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), Fies (Programa de 
Financiamento Estudantil) e Prouni (Programa Universidade para Todos). 
Entretanto, apesar da ampliação do acesso à universidade, ainda é necessá-
rio avançar nesse ponto, tanto em relação à qualidade do ensino, como na 
redução das altas taxas de evasão. De acordo com o IBGE, apenas 16,5% da 
população acima de 25 anos concluiu o ensino superior.13

O percentual é bem inferior à média dos países que compõem a OCDE: 44%. 
Essa desigualdade é maior em países com grande proporção de pessoas sem o 
ensino médio, como ocorre, por exemplo, no Brasil, na Costa Rica e no México.14

Além disso, os dados da OCDE mostram que o Brasil também está entre os 
piores no que diz respeito à taxa de estudantes que ingressaram no ensino 
superior e conseguiram se formar. Os dados mostram que 67% dos estudan-
tes não conseguem concluir o curso no tempo previsto, em média quatro ou 
cinco anos. O índice é maior do que a média dos países com dados disponí-
veis sobre conclusão, onde 61% estão nessa situação.

Mesmo com as inúmeras deficiências demonstradas acima, os formuladores 
de políticas públicas não têm construído formas eficientes de combater os 
problemas. Nos últimos anos, tem sido constante a falta de verbas para o 
desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas.

Em proposta orçamentária apresentada pelo Governo de Jair Bolsonaro, em 
2020 o valor repassado ao MEC em 2020 foi 18% menor do que em 2019 — em
valores absolutos, caiu de R$ 122 bilhões para R$ 101 bilhões.15 O corte se refle-
te em todos os níveis educacionais, do Ensino Básico ao Superior, incluindo a
pesquisa. Entretanto, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) sentirá ainda mais os efeitos. Se em 2019 o órgão de pesquisa

13 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.

14 OCDE (org.). Education at Glance : 2018. 13 p. Acesso em: 05 maio 2020.

15 FOLHA DE SÃO PAULO. Orçamento de Bolsonaro para 2020 tira metade dos recursos do MEC para pesquisa. Acesso em: 23 abr. 2020.

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/17270-pnad-continua.html?=&t=o-que-e
http://inep.gov.br/education-at-a-glance
http://inep.gov.br/education-at-a-glance
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/09/orcamento-de-bolsonaro-para-2020-tira-metade-dos-recursos-do-mec-para-pesquisa.shtml
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vinculado ao MEC, que dispunha de um orçamento de R$ 4,25 bilhões, já 
precisou cortar mais de 6 mil bolsas da graduação, mestrado, doutorado e 
pós-doutorado, em 2020, a verba do Capes cai para R$ 2,20 bilhões.

Outro Ministério que nos últimos anos têm perdido recursos sucessivamente 
é o MCTIC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Só 
em 2019 o Ministério recebeu um corte de 42,27% em suas despesas discri-
cionárias. A situação se complica ainda mais devido ao fato de que mesmo 
antes dos cortes, o CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico, vinculado ao Ministério e responsável pelo financiamento de 
diversas pesquisas, já apresentava rombo de R$ 300 milhões.

Embora o financiamento do ensino superior tenha crescido nos últimos 
anos, a OCDE mostra que ainda que o percentual do PIB investido pelo país 
nas instituições públicas seja de 1%, sendo maior do que os 0,9% investidos 
em média pelos países da OCDE, o valor utilizado por aluno será inferior à 
média registrada pelos países da organização. Enquanto o Brasil investia, em 
2016, cerca de US$ 14.200 por aluno na etapa, as nações que compõem a OCDE 
investiam, em média, US$ 16.100.

2016

R$ 1,150 bi

2014

R$ 1,3 bi

2017

R$ 1,087 bi

2018

R$ 998 mi

2019

R$ 784 mi*

QUEDA LIVRE
Nos últimos anos, orçamento do 
CNPq vem sofrendo cortes de verbas.

*Previsão. Fonte: CNPq
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Internacionalização 
e abertura
A mobilidade estudantil internacional no ensino superior têm sido um alvo crescen-
te da criação de políticas em todo o mundo, em face aos benefícios que a troca de 
conhecimentos pode trazer aos estudantes e à sociedade. Apesar disso, o sistema de 
ensino superior brasileiro ainda é relativamente fechado internacionalmente, visto 
que poucos estudantes brasileiros são enviados ao exterior e um número ainda menor 
de estudantes estrangeiros é atraído para o Brasil. De acordo com o Censo da educação 
superior, em 2019, somente 16.794 estudantes no País eram estrangeiros – menos de 0,2% 
do total do corpo discente do ensino superior. Já na OCDE a média é de 6%. Simultane-
amente, apenas 0,5% dos estudantes brasileiros estão matriculados no exterior, valor 
consideravelmente menor que a média dos países da OCDE de 2%16.

Nos Estados Unidos, o número de estudantes internacionais é de 1.095.299 (Um milhão 
e noventa e cinco mil e duzentos e noventa e nove), esses estudantes internacionais 
representam 5,5% da população total do ensino superior do país. São talentos que tra-
zem diversos retornos àquele país. De acordo com dados do Departamento de Comércio 
dos EUA, esses estudantes contribuíram com US$ 44,7 bilhões para a economia dos 
EUA apenas em 2018.17 Assim, incentivar a entrada de estudantes de outros países é um 
caminho essencial para o desenvolvimento de talentos, além de ser economicamente 
saudável para um país. 

Um dos principais gargalos para o aumento do número de estudantes estrangeiros no 
Brasil é a baixa oferta de cursos oferecidos integralmente em inglês nas universidades 
brasileiras . Segundo um levantamento realizado pela British Council e pela Associação 
Brasileira de Educação Internacional (FAUBAI),18 a maior parte dos cursos oferecidos no 
idioma no país eram de curta duração (62%). Na graduação, foram identificadas 201 dis-
ciplinas e um curso – de administração de empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
– inteiramente em inglês. Na pós-graduação, o estudo encontrou apenas 45 disciplinas 
e seis programas no idioma.

16 OCDE (org.). Education at Glance : 2018. 13 p. Acesso em: 05 maio 2020.

17 IIE. Number of International Students in the United States Hits All-Time High. 2020. Acesso em: 23 abr. 2020.

18 BRITISH COUNCIL, A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO INTERNACIONAL (FAUBAI). Guide to Brazilian Higher Education Courses in English, 2016 .

http://inep.gov.br/education-at-a-glance
https://www.iie.org/Why-IIE/Announcements/2019/11/Number-of-International-Students-in-the-United-States-Hits-All-Time-High
https://www.iie.org/Why-IIE/Announcements/2019/11/Number-of-International-Students-in-the-United-States-Hits-All-Time-High
https://www.britishcouncil.org.br/sites/default/files/guide_brazilian_highered_courses_inenglish.pdf
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Fuga de cérebros

Outro gargalo para um melhor desenvolvimento de um ambiente de star-
tups no Brasil é oferecer as condições necessárias para que brasileiros alta-
mente qualificados decidam ficar no país em vez de migrarem para outros 
polos de inovação mais estruturados. Sintoma da fuga de cérebros são indi-
cados por dados da Receita Federal: entre 2017, 2018 e 2019, foram entregues 
64.184 Declarações de saída definitiva do país, um crescimento de 81,61% na 
comparação com o triênio anterior. O número de talentos perdidos para 
outros países, porém, pode ser bem maior, já que nem todos os brasileiros 
prestam essa informação quando vão embora. 

O investimento em pesquisa e tecnologia tem crescido em vários países e as 
oportunidades de remuneração e acesso a infra-estrutura científica de boa 
qualidade são maiores no exterior do que aqui. Portanto, sair do país é algo 
bastante atrativo para um profissional com qualificação.

QUANTIDADE DE 
DECLARAÇÕES DE SAÍDA

Fonte: Receita Federal
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Esse contexto traz, em primeiro lugar, a necessidade de políticas voltadas à 
identificação, desenvolvimento e atração de talentos , tanto nas instituições 
de ensino quanto no mercado das startups. No ensino superior seria preciso, 
por exemplo, aumentar o investimento por aluno, que hoje é de US$ 11 mil 
por ano, segundo a OCDE. Se considerarmos apenas a área de pesquisa e de-
senvolvimento (P&D), o valor cai para menos de US$ 1 mil/ano por estudan-
te brasileiro. Esse investimento em P&D nas universidades representa um 
grande diferencial para estudantes brasileiros que decidem não voltar para 
o seu país de origem.

Atração de talentos internacionais

A disponibilidade de recursos humanos altamente qualificados é o fator 
mais importante de crescimento e competitividade nas atuais economias. 
Porém, como demonstrado, atualmente o Brasil é um exemplo chave de 
nação com escassez de mão de obra altamente qualificada. Nesse contexto, 
atrair capital humano altamente qualificado do exterior pode ser uma so-
lução efetiva a curto e médio prazo para satisfazer a demanda laboral não 
satisfeita do setor empresarial, dentro de um período de tempo adequado.19

Um indício de que o Brasil pode avançar nesse ponto é o balanço das auto-
rizações de trabalho emitidas pela Coordenação Geral de Imigração (CGIg) 
do Ministério do Trabalho.20 Em 2018, o Ministério do Trabalho concedeu 
apenas 30.619 autorizações de trabalho a imigrantes.

Alguns dados nos ajudam a entender a importância de aumentarmos a 
quantidade de mão de obra estrangeira qualificada. Em uma pesquisa 
da National Foundation for American Policy foram analisadas 87 em-
presas estadunidenses iniciantes com valor de mercado superior a US$ 1 
bilhão. A entidade descobriu que mais da metade delas foram fundadas 
por uma ou mais pessoas de fora dos EUA. E 71% delas empregam imi-
grantes em postos executivos cruciais.21

 Em um relatório da Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medi-
cina dos Estados Unidos mostra os pontos positivos e desmascara alguns 

19 mdic.gov.br

20 portaldeimigracao.mj.gov.br

21 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2017. The Economic and Fiscal Consequences of Immigration. Washington, DC: The National Academies Press.

http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_14302293762.pdf
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_14302293762.pdf
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/relatorio-anual/RELAT%C3%93RIO%20ANUAL%20OBMigra%202019.pdf
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/relatorio-anual/RELAT%C3%93RIO%20ANUAL%20OBMigra%202019.pdf
https://www.nap.edu/catalog/23550/the-economic-and-fiscal-consequences-of-immigration
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dos mitos relacionados à imigração. Segundo o texto, “o impacto da imigra-
ção sobre os salários dos trabalhadores nativos em geral é muito pequeno”, 
particularmente quando analisado ao longo de uma década. Além disso, os 
pesquisadores concluíram que há “pouca evidência de que a imigração afete 
significativamente os níveis gerais de emprego dos trabalhadores nativos”. 
Por outro lado, a chegada de imigrantes qualificados pode até empurrar para
cima os salários para alguns subgrupos de trabalhadores nativos e, ao mes-
mo tempo, impulsionar a economia. “A análise abrangente do painel reve-
lou muitos benefícios importantes da imigração – inclusive no crescimento 
econômico, na inovação e no empreendedorismo – com pouco ou nenhum 
efeito negativo sobre os salários ou empregos de trabalhadores nativos no 
longo prazo”, disse Francine Blau, professora de economia da Universidade 
de Cornell, que presidiu o grupo que escreveu o relatório.

Tais benefícios ocorrem porque essa mão-de-obra estrangeira pode suprir 
deficiências de determinados perfis de qualificação e, ocasionalmente, po-
dem ajudar a enfrentar os efeitos do progressivo envelhecimento da popula-
ção. Além disso, atrair talentos promove a troca de experiências e possibilita 
a incorporação de novos conhecimentos e valores a um país.

É nesse sentido que diversos países no mundo criaram o Startup Visas, que é
um visto de residência exclusivo para empreendedores. Assim, caso algum 
empreendedor de outro país queira realizar um empreendimento existe a 
possibilidade de solicitar o visto de residente. Esse modelo existe em vários 
países do mundo, como Estados Unidos da América e Portugal, mas não exis-
te no Brasil. 

Outro ponto importante é que para atrair mão-de-obra qualificada é impor-
tante que sejam revistos os critérios que hoje dificultam a revalidação e o re-
conhecimento de diplomas obtidos no exterior. Sem isso, muitos imigrantes 
são subaproveitados e acabam exercendo funções que não exigem diploma 
universitário.

Além disso, para atrair e facilitar a integração de talentos que possam contribuir 
para o desenvolvimento tecnológico do país, outro gargalo é a falta de integração 
das bases de dados sobre migração no Brasil, já que cada órgão governamental 
com atribuição nos processos migratórios possui sua própria base.
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Pesquisa
e inovação
É inegável que as Universidades brasileiras são grandes expoentes da pesquisa, desen-
volvimento e inovação. Nos últimos anos, apesar das limitações financeiras, as uni-
versidades alcançaram bons resultados. Em vinte anos, segundo dados da Academia 
Brasileira de Ciências, multiplicou-se por dez o número de publicações brasileiras em 
revistas científicas. Além disso, no geral as instituições com maior número de depósitos 
de patentes de invenção são universidades públicas, como apontam os indicadores de 
Propriedade Industrial, divulgados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). 

Um dos meios para garantir pesquisa de ponta transformada em tecnologia é a parce-
ria entre o setor público e o privado. Isso porque, de um lado, as universidades reúnem 
conhecimento, estrutura e recursos humanos qualificados para a pesquisa científica 
e tecnológica e, de outro, as empresas têm o know-how para adaptação, promoção e 
comercialização dessas tecnologias junto ao mercado. 

Já há exemplos de sucesso na articulação entre mercado e universidades no Brasil. Um 
dos principais casos é da Akwan Information Technologies, empresa brasileira criada 
por um grupo de professores do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, 
que foi vendida para a Google. Com essa transação, Belo Horizonte se tornou sede do 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da empresa na América Latina.22 É aí que 
entra a importância do intercâmbio com a indústria de tecnologias de alto nível, capaz 
de promover a inovação e o desenvolvimento de uma cadeia produtiva.

22 UFMG. (org.). Google compra empresa mineira de buscas na Internet. 2005. Acesso em: 26 abril 2020.

https://www.ufmg.br/online/arquivos/001902.shtml
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Propostas de
Políticas Públicas
O Dínamo acredita que propostas de políticas públicas para o fomento e atração de 
talentos no Brasil exigem cooperação e coerência em todas as áreas e níveis de governo, 
empresas, terceiro setor e universidades. Pensar e construir políticas públicas sobre um 
tema tão multifacetado e complexo, que envolve diversos atores e aspectos socioeco-
nômicos, é um desafio que todos os países do mundo enfrentam e a situação se torna 
ainda mais complexa em países em desenvolvimento, como o Brasil.

Obter o melhor retorno dos talentos requer a capacidade de fomentar, atrair e ava-
liar qualidade e a quantidade das habilidades disponíveis na população, determinar 
e antecipar as habilidades necessárias no mercado de trabalho e desenvolver e usar 
essas habilidades efetivamente em melhores empregos. Esse ciclo virtuoso reflete na 
melhoria de diversos indicadores socioeconômicos e na melhoria da qualidade de vida 
da população em geral. Assim, apresentamos algumas possíveis políticas públicas que 
podem fomentar a formação de talentos no Brasil.

Para facilitar a sistematização e apresentação das políticas públicas propostas pelo Dí-
namo categorizamos as propostas em 4 eixos principais:

Educação

Marcos Regulatórios e Propriedade Intelectual

Internacionalização

Qualificação do talento e trabalho
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Quadro resumo

Fortalecimento e trabalhos de con-
scientização sobre a importância dos 
NITs para o sistema de inovação;

Consolidação e melhoria dos quadros dos 
Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs);

Fortalecimento institucional do INPI 
para aceleração da concessão de patentes 
e propriedade intelectual;

Atendimento diferenciado e especializado 
para startups e universidades públicas 
na concessão de Propriedade Intelectual;

Modernização da Lei de Inovação;

Atualização do Marco Legal das Start-
ups nos aspectos ligados às relações 
trabalhistas, como: Stock Options, visto 
para estrangeiros, entre outros.

Aumento e melhoria das oferta de cursos
nas áreas de STEM (Science, technology,
engineering, and mathematics); 

Introdução de temas ligados ao empreende-
dorismo no currículo, especialmente nos 
níveis médio e superior;

Modificação das regulações dos fundos
de incentivo à PD&I (Lei de Informática).

Ampliação da oferta e melhoria na qual-
idade do ensino de inglês em todos os 
níveis da educação;

Incentivo à criação de cursos superiores
e de pós-graduação ministrados em inglês 
para atrair talentos internacionais e
aumentar o intercâmbio de conhecimento
e cultura.

Incentivos fiscais para startups que 
tenham mestres e doutores;

Regulamentação de stock options;

Ampliação, para startups, do tempo de 
contratos de trabalho temporário;

Programa “Meu Primeiro Emprego Tec-
nológico”.

Educação Internacionalização

Qualificação do
talento e trabalho

Marcos Regulatórios e 
Propriedade Intelectual
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Educação

A importância de entender a educação como eixo construtor da inovação é
devida à relação direta entre qualificação profissional e capacidades inova-
tivas: quanto mais educação, mais inovação é gerada, assim como maior é 
seu grau de complexidade tecnológica, que se reflete em aumento de com-
petitividade e desenvolvimento da economia. A formação profissional dos 
estudantes deve ser encarada pelas instituições de ensino e pelas empresas 
como um investimento para o desenvolvimento econômico e social.

O problema da educação no Brasil é extremamente complexo e envolve uma
série de fatores e variáveis. Nesse documento, não nos propomos a discutir 
todos elas, mas sim um recorte voltado para políticas educacionais especifi-
camente relacionadas ao ecossistema de startups, especialmente nas moda-
lidades de ensino técnico e superior. Dessa forma, reconhecemos a necessida-
de de aumento da qualidade geral do sistema de educação no país, inclusive 
nos ensinos básico e fundamental, porém não iremos entrar em detalhes 
nessas esferas. Buscaremos apontar algumas políticas educacionais específicas 
que promovam impacto direto no ecossistema de inovação tecnológica.

Aumento e melhoria das oferta de cursos nas áreas de STEM (Science,
technology, engineering, and mathematics).

Criação de incentivos para o credenciamento de novos cursos técnicos e su-
periores nas áreas de STEM, tanto em nível público como privado. Atual-
mente existe um sistema de incentivos e questões estruturais, que fazem 
com que as universidades priorizem cursos com menor custo operacional, 
em detrimento daqueles em que existe necessidade de mão de obra mais 
qualificada nas áreas tecnológicas. Propomos uma revisão de critérios para o 
credenciamento de novos cursos e ampliação de vagas, que criem incentivos 
ao incremento de cursos tecnológicos;

Modificação dos critérios do MEC e CAPES na avaliação dos cursos nas áreas 
de STEM e de gestão, valorizando e incentivando iniciativas de promoção do 
empreendedorismo e inovação, como empresas juniores, incubadoras, acele-
radoras, programas de extensão e iniciativas em colaboração com empresas, 
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Introdução de temas ligados ao empreendedorismo no currículo,
especialmente nos níveis médio e superior.

O ensino do empreendedorismo deve acontecer sempre através de metodo-
logias ativas de aprendizado, não apenas no campo teórico. Para fomentar o 
interesse dos alunos é necessário criar um processo de aprendizagem ativa, 
em que o empreendedorismo possa ser vivenciada na prática;

Incentivo à criação de empresas juniores, incubadoras e aceleradoras de empresas;

Maior flexibilidade da grade curricular para engajamento em atividades extra-
curriculares, facilitando o desenvolvimento de competências empreendedoras;

Metodologia de ensino que favoreça o desenvolvimento de competências em-
preendedoras.

registros de patentes, geração de startups e spin-offs, etc. Assim, uma Insti-
tuição de Ensino Superior (IES) só receberia nota máxima de seus cursos se 
realizasse minimamente tais atividades, o que fortaleceria essas iniciativas 
de promoção do empreendedorismo e inovação;

Estados e Municípios podem incentivar a criação de novos cursos através de
iniciativas como concessão de benefício fiscal, cessão de terreno para espaços 
de ensino e pesquisa e na atuação ativa para a atração de IES voltadas para 
áreas tecnológicas para suas regiões;

Incentivos financeiros e em critérios de avaliação para fomentar a criação e
ampliação de cursos de graduação e pós alinhados às áreas prioritárias defi-
nidas pela Estratégia Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
contemplando novas realidades tecnológicas, como por exemplo, inteligên-
cia Artificial e Big Data. Atualmente não existem políticas de incentivo para 
que professores ofereçam atividades alinhadas às novas tecnologias.
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23  ufpe.br/cin

Um exemplo de boa prática é a cadeira multidisciplinar Proje-
to de Desenvolvimento do Centro de Informática (CIn)23 da UFPE, 
popularmente conhecida como Projetão. A disciplina prática es-
timula os alunos a desenvolver um sistema computacional ino-
vador e útil à sociedade e a partir disto, a criar empresas fictícias.

Case

Ser por um lado a própria nomenclatura das atividades de P&D&I incluiu o 
“I” de inovação, por reconhecer sua importância, por outro, a forma como os 
investimentos no setor são vistos pelos programas de incentivo ainda está 
restrita ao “P&D” tradicional. Considerando como inovação a aplicação prá-
tica com sucesso, inclusive econômico, da pesquisa, entendemos como es-
sencial o apoio a atividades de promoção de uma cultura empreendedora, 
como eventos, treinamentos aplicados, competições, premiações, programas 
de incubação e aceleração de startups, etc;

Enquanto os agentes de inovação reconhecem a importância das atividades 
de promoção e incentivo à cultura empreendedora, faltam recursos para 
apoiá-las, especialmente no Âmbito das Instituições de Ciência e Tecnologia
públicas, as ICTs. Ao mesmo tempo, empresas que precisam destinar por lei
parte de seu faturamento para programas de P&D&I incentivado, muitas 
vezes encontram dificuldades em encontrar projetos nas ICTs alinhados com 
suas estratégias para aplicar os recursos. Essa, portanto, seria uma forma de 
redirecionar parte dos recursos para ações de fomento básico à cultura de 

Modificação das regulações dos fundos de incentivo à PD&I (Lei de In-
formática, Programas de PD&I das agências reguladoras, como ANEEL, 
ANP, ANAC, etc), permitindo que parte dos recursos de incentivo pos-
sam se destinar a projetos de estímulo à inovação e empreendedores.

https://www.ufpe.br/cin
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inovação, que tem efeito multiplicador na construção de potencial para o 
surgimento de mais e melhores projetos de inovação no futuro;

A importância dessa alteração está na possibilidade de trabalhar de forma 
transversal a inovação. Nos moldes atuais os fundos de incentivos não têm 
como foco o ecossistema de inovação e startups, mas apenas investimentos
em projeto, limitados a atividades estritamente de pesquisa, excluindo tanto 
as etapas de conexão com o mercado e comercialização, como projetos
estruturantes, de capacitação e estímulo à cultura da inovação e do
empreendedorismo.

Marcos Regulatórios e Propriedade Intelectual

Além do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Dínamo, desde sua 
fundação, defende a criação de um Marco Legal das Startups, com o objetivo
de simplificar e trazer segurança jurídica para muitos dos temas que são 
importantes para o fomento de startups. Em nosso playbook sobre ambiente 
regulatório apresentamos algumas de nossas propostas para um Marco Legal 
das Startups.

O Marco de CT&I e as alterações do Decreto nº 9.283/2018, que regulamentou 
o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei nº 13.243/2016) foram 
extremamente importantes e trouxeram melhorias significativas ao criar 
um ambiente mais favorável à pesquisa, desenvolvimento e inovação nas 
universidades, nos institutos públicos e nas empresas. Porém, algumas me-
lhorias são necessárias.

Apresentamos algumas propostas que poderiam surtir efeitos no incentivo 
e fortalecimento do ecossistema de startups no âmbito do Marco de Ciência, 
Tecnologia e Inovação:

Fortalecimento e trabalhos de conscientização sobre a importância dos 
NITs para o sistema de inovação.

Os Núcleos de Inovação das ICTs [Instituições de Ciência e Tecnologia] pos-
sibilitam a interação entre Universidades o meio externo, sejam empresas, 
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outras ICTs, órgãos governamentais ou a própria esfera executiva, promo-
vendo, desta maneira, uma intensificação do fluxo de informações, a expan-
são da troca de conhecimentos e o aprofundamento do uso de demais ins-
trumentos incentivadores na busca por inovações.24 Assim, hoje no Brasil os 
NITs são os responsáveis pela intermediação do processo de interação entre 
universidade-empresa-governo, sendo os principais envolvidos na interação 
talentos-produtos-mercado.

Aumento dos orçamentos do NITS. Na pesquisa FORMICT, para 75% dos NITs 
respondentes, o atual orçamento não é suficiente para a execução das ativi-
dades obrigatórias;

Estabelecimento de diretrizes nacionais e/ou estaduais, além de maior in-
centivo ao processo de interação entre universidades e empresas, através de 
desonerações fiscais, abatimentos, entre outros.

Consolidação e melhoria dos quadros dos Núcleos de Inovação Tecnoló-
gica (NITs).

No relatório Formict 2019, no quantitativo de pessoal presente nos NIT, veri-
ficou-se o total de 2.361 profissionais atuantes nos núcleos, sendo que 45,6% 
são Servidores ou Funcionários com dedicação integral, 22,4% são Servidores 
ou Funcionários com dedicação parcial, os Bolsistas graduados representam 
7,9%, os Bolsistas graduandos 7,1%, os Terceirizados correspondem a 4,4%, os 
Estagiários representam 6,5% e Outros representam 6,1% dos profissionais. 
Também nessa mesma pesquisa correspondentes dos NITs afirmaram que 
a alta rotatividade de pessoal tem influência negativa sobre as atividades 
realizadas.

Criação de programas de incentivo à estabilidade e permanência de equipes 
multidisciplinares qualificadas nos NITs por maiores períodos de tempo, as-
sim como a criação de programas e materiais que possibilitem a transmissão 
dos treinamentos e conhecimento adquiridos para os novos integrantes das
equipes25;

24 BORTOLINI, H. V. Análise da implementação e operação dos núcleos de inovação tecnológica (NITs) no Brasil: estrutura, gestão, relação com o setor produtivo. 2013. 38 f. 
Monografia (Bacharelado em Economia). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.

25 BORTOLINI, H. V. Análise da implementação e operação dos núcleos de inovação tecnológica (NITs) no Brasil: estrutura, gestão, relação com o setor produtivo. 2013. 38 f. 
Monografia (Bacharelado em Economia). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.

http://www.egepe.org.br/anais/tema01/129.pdf
http://www.egepe.org.br/anais/tema01/129.pdf
http://www.egepe.org.br/anais/tema01/129.pdf
http://www.egepe.org.br/anais/tema01/129.pdf
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Consolidação de carreiras atrativas nos NITS, já que a alta rotatividade pode
gerar descontinuidade de ações, perda de informações e conhecimento, ne-
cessidade de capacitação de novos funcionários, entre outros;

Oferecimento de disciplinas sobre o ecossistema de inovação das Universida-
des, buscando mostrar e conscientizar sobre a importância dos ICTs e NITS.

Disciplina “Marco Legal da Inovação, Política Pública de Inovação 
nas Universidades e Acesso ao Crédito”, ministrada na Faculdade 
de Direito da UFMG no ano de 2017, pela professora Rúbia Carneiro 
Neves e pelo professor Davi Monteiro Diniz. A disciplina produziu 
materiais de divulgação sobre o tema26.

Case

A estrutura atual do INPI não consegue suprir as necessidades do mercado e
da pesquisa, não é incomum reclamações sobre demoras nos processos de 
concessão de patentes e marcas. Atualmente, existem cerca de 250 mil pro-
cessos aguardando análise a relação número de pedidos e examinadores no 
Brasil é de cerca de 900 contra 77 nos Estados Unidos.27 Assim, fortalecer o 
INPI é essencial para que empresas e acadêmicos tenham maior segurança e 
agilidade na proteção de suas descobertas.

Fortalecimento institucional do INPI para aceleração da concessão de 
patentes e propriedade intelectual.

Atendimento diferenciado e especializado para startups e universidades
públicas na concessão de Propriedade Intelectual.

26Disciplina sobre inovação na Faculdade de Direito tem vagas para servidores da UFMG e funcionários de fundações.

27 COSTA, Camila. Autonomia do INPI pode reduzir tempo de concessão de patentes no Brasil. 2019. Acesso em: 05 maio 2020.

Em um estudo publicado pelo INPI denominado “O uso do sistema de PI pelas 
startups”, dentre as 2.478 startups analisadas, apenas 42% usaram o sistema 

https://www.ufmg.br/online/arquivos/048259.shtml
https://bityli.com/k7tRA
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de PI. Esses números evidenciam a necessidade de que a importância da PI 
seja difundida no ecossistema de startups. A ausência desses registros per-
mite que terceiros explorem marcas, patentes e outros bens intelectuais de 
forma ilegítima e criam desincentivos para inovar. Assim, torna-se essencial 
a aproximação do INPI ao ecossistema de startups, criando meios e mecanis-
mos que facilitem esse diálogo. Recentemente o INPI iniciou formas para que 
startups tenham seus pedidos analisados mais rapidamente, porém o tempo 
médio ainda seria de 13 meses.

Modernização da Lei de Inovação, ampliando os agentes de inovação reco-
nhecidos no mercado legal. Entendemos que é importante estabelecer me-
lhor o conceito de startups - hoje definidas na lei como Empresas de Base 
Tecnológica. Também vemos como importante a inclusão de investidores, 
como aceleradoras, investidores anjos e fundos de capital de risco - os ven-
ture capitalists ou VCs, bem como agentes promotores de densidade, como 
os hubs de inovação. Esse entendimento mais amplo da cadeia de agentes 
de inovação pela lei ajudaria a criar bases para a promoção de incentivos 
nos níveis nacional e regional. Cabe aqui ressaltar que a publicação da Lei de 
Inovação foi seguida pela edição de leis de inovação estaduais e municipais, 
buscando estabelecer formas de apoio local ao ecossistema.

Atualização do Marco Legal das startups, de forma harmonizada com a Lei 
de Inovação e o Marco Legal de Inovação da Ciência e Tecnologia. Apontamos 
alguns caminhos no playbook ambiente regulatório.

Internacionalização

A internacionalização é um processo dinâmico e não apenas um conjunto de
ações ou atividades isoladas. Assim, políticas públicas de internacionalização
demandam cooperação e planejamento de longo prazo. A internacionali-
zação não é um fim em si, mas um meio para se desenvolver a educação 
superior. A internacionalização é uma resposta à globalização, abordando a 
necessidade de inovações e de novos esforços em busca de uma nação inter-
nacionalizada.

http://playbook.dinamo.org.br/
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Ampliação da oferta e melhoria na qualidade do ensino de inglês em 
todos os níveis da educação.

A internacionalização é um dos principais componentes para o desenvol-
vimento de um ecossistema de inovação, tanto para negócios quanto para 
pesquisa e desenvolvimento. Em estudo realizado pela Startup Genome, ficou
comprovada a correlação entre os índices de conectividade internacional 
de um ecossistema e seu grau de inovação e performance econômica. No 
ranking global de 2020, produzido pelo mesmo Startup Genome, o ecossis-
tema cidade de São Paulo recebeu notas baixas nos critérios de talentos e 
conexão. Essa nota advém do fato de que quanto mais conectados os ecos-
sistemas, maior o nível de inovação e a qualidade do ecossistema. Sabemos 
que o domínio da língua inglesa é um dos requisitos para a ampliação de tais 
conexões. De acordo com levantamento feito pela British Council, apenas 5% 
da população brasileira sabe se comunicar em inglês - e, destes, apenas 1% 
apresenta algum grau de fluência. O Brasil é o 41º colocado num ranking de 
70 países, ficando abaixo de outros países latino-americanos como Equador, 
Chile, Peru e México. Ou seja, a falta de domínio de inglês atrasa a conecti-
vidade e, consequentemente, a performance dos ecossistemas. Assim, o país 
deixa de absorver e compartilhar conhecimentos e oportunidades de negó-
cios com outras regiões.

Além do oferecimento de cursos para a educação formal, cada vez são mais 
necessárias políticas locais de incentivo ao ensino do Inglês instrumental e 
profissionalizante, como por exemplo, para profissionais de tecnologia, de 
forma complementar a cursos técnicos ou superiores, seja pela oferta direta
do ensino de inglês ou parcerias com escolas privadas de ensino de idiomas 
já estabelecidas, via oferecimento de vouchers, por exemplo.

Incentivo à criação de cursos superiores e de pós-graduação ministrados 
em inglês para atrair talentos internacionais e aumentar o intercâmbio 
de conhecimento e cultura.

Incentivos à criação de cursos relacionados à inovação tecnológica em inglês, 
buscando assim, fomentar a prática do inglês nas instituições de ensino;
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Incentivo à vinda de professores estrangeiros de outras universidades, para 
que possam ofertar disciplinas, cursos e seminários;

Fortalecimento da Institucionalização de Programa de Internacionalização 
da Pós Graduação do Sistema Federal de Ensino Superior e de um Programa
internacional de atração de alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado
para universidades afiliadas;

Ampliação e expansão dos Programas de Mobilidade docente e discente da 
Pós graduação e graduação já existentes;

Criação de meios para avaliar os programas de mobilidades. Os programas 
de mobilidade externa desenvolvidos pela CAPES e pelo CNPQ não trazem 
uma avaliação que permita saber como esse processo de internacionalização 
tem efetivamente contribuído para a melhoria da qualidade da educação 
superior. Há uma abundância de dados quantitativos, mas uma ausência 
de análise que permita identificar o impacto desses programas na educação
brasileira e para o ecossistema de inovação;

Criação de um programa de Startup Visa, nos moldes existentes em diversos
países, como Chile, Canadá, Espanha, EUA e Portugal. Trata-se de um visto 
específico para que pessoas de nacionalidade estrangeira qualificadas se can-
didatem para abrir ou trazer uma empresa inovadora para o Brasil, e obter 
permissão de residência no país;

Facilitação de reconhecimento de diplomas estrangeiros em áreas estratégicas;

Modernização da Lei do Bem para abranger startups e não somente empre-
sas optantes pelo lucro real, que em geral, são grandes empresas, ampliando 
para startups os incentivos para inovação.

Qualificação do talento e trabalho

A tecnologia e a hiperconectividade possibilitam que cada vez mais profis-
sionais trabalhem de modo independente e distribuído, o que ficou ainda 
mais evidenciado a partir da pandemia de Covid-19. Isso produz impactos 
sobre políticas de habitação e zoneamento urbano, transporte, educação e 
telecomunicações, além de mudar as relações trabalhistas.
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Incentivos fiscais para startups que tenham mestres e doutores atuando em 
projetos de P&D e empresas com parcerias com universidades e centros de 
pesquisa;

Regulamentação de stock options, para que deixem de ser consideradas par-
te integrante de remuneração e sejam tributadas como tal. A regulamenta-
ção pode trazer segurança jurídica e criar incentivos para que colaboradores 
altamente qualificados sejam atraídos para startups em estágio inicial;

Ampliação, para startups, do tempo de contratos de trabalho temporário, de 
cargos de atividades fim, para 36 meses, simplificando e diminuindo o ônus 
da contratação e demissão nas fases de maior risco dessas empresas;

Programa “Meu Primeiro Emprego Tecnológico”, que subsidie com isenções 
em encargos trabalhistas empresas que contratam recém formados em cur-
sos tecnológicos de graduação e pós, com incentivos adicionais para contra-
tações que contribuam para aumento da diversidade no setor (gênero, raça, 
LGBT+, etc).
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É fato que dispor de talentos qualificados e adequados às vocações e necessidades lo-
cais é fundamental para o desempenho positivo de qualquer ecossistema de inovação. 
Também entendemos que há uma multiplicidade de elementos relevantes para se 
atingir a excelência na geração de talentos em quantidade e qualidade adequados.

Esperamos nesse documento ter trazido uma contribuição para formuladores de políti-
ca pública e atores da sociedade civil organizada, com a indicação de alguns caminhos 
para o desenvolvimento de talentos no ecossistema empreendedor brasileiro.

Conclusão
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