


Estudo de caso:
Boas práticas durante a 
pandemia.
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1. Uso da Encomenda Tecnológica
(ETEC) como alternativa

2. Internalização de nova tecnologia

3. Produção nacional (Fiocruz)

4. Impacto político-emocional importante
de imediato para tranquilidade da
população com efeito positivo para
retomada da economia
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Poder de Compra do Estado
O poder de compra do Estado é um componente 
importante da demanda gerada pelo setor público

No Brasil, um levantamento recente do IPEA concluiu que as
contratações firmadas pela Administração representam em média
12,5% do PIB brasileiro, movimentando R$ 633 bilhões apenas em
2016 (RIBEIRO; INÁCIO JÚNIOR, 2019, p. 18). As contratações públicas
correspondem a cerca de 12% do PIB dos países membros da OCDE
(OCDE, 2019). Na América Latina, um estudo do BID, em parceria
com a OEA, estima que essa cifra pode alcançar 15% do PIB dos
países da região, movimentando cerca de 800 bilhões de dólares
por ano (BID, 2014, p. 3). Esses números demonstram o potencial do
poder de compra do Estado para desempenhar funções de relevo, não
apenas sob a perspectiva limitada de correção de falhas de mercado,
mas também para efetivar políticas públicas e estratégias de
promoção do desenvolvimento econômico e social.

Portanto, a Encomenda 
Tecnológica, como um dos 
instrumentos de estímulo à 
inovação nas empresas, pode ser 
aplicada pelo Estado brasileiro na 
contratação do desenvolvimento 
e produção da vacina
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Previsão legal da contratação via 
Encomenda Tecnológica
Lei nº 10.973, 2004, alterada pela Lei nº 13.243, de 2016

Art. 20. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse
público, poderão contratar diretamente ICT, entidades de direito privado sem fins
lucrativos ou empresas, isoladamente ou em consórcios, voltadas para atividades de
pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico,
para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou
processo inovador.

(...)

§ 4º O fornecimento, em escala ou não, do produto ou processo inovador resultante das
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação encomendadas na forma
do caput poderá ser contratadomediante dispensa de licitação, inclusive com o próprio
desenvolvedor da encomenda, observado o disposto em regulamento específico.
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1. esforço de P&D pelo contratado

2. solução não disponível no mercado

3. risco tecnológico

4. aplicabilidade da solução na resolução de um problema 

técnico orientado (a encomenda não se presta para um fomento 

geral à CT&I descompromissado ou guiado pela curiosidade).

Requisitos da ETEC
O que caracteriza uma Encomenda Tecnológica é a 
presença de quatro requisitos fundamentais
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Conceito de Encomenda Tecnológica
Fontes: Diretivas da UE nº 24/2014 e a Regulamentação de 
contratação de P&D USA
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Etapas de desenvolvimento e aprovação regulatória de uma vacina
Importante o cumprimento de todas as etapas de desenvolvimento de pesquisa 
conforme as regulamentações nacionais e internacionais.
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Vacina de Oxford/AstraZeneca
Linha do tempo, em 2020

17 de junho
Ofício do embaixador britânico no Brasil solicitando posicionamento 
do Governo Federal sobre a formalização de acordo com AstraZeneca

19 de junho Reunião entre Casa Civil, Ministério da Saúde e Ministério da Economia

22 de junho AstraZeneca envia ao MS detalhamento da proposta de acordo

26 de junho Ofício de resposta do MS para embaixada britânica e AstraZeneca, oficializando 
interesse para licenciamento da tecnologia de produção e para aquisição de IFA

23 de julho AstraZeneca reitera compromisso com MS, definição de 100 milhões de doses de IFA

31 de julho Assinatura Memorando de Entendimento entre Fiocruz e AstraZeneca

06 de agosto Medida Provisória nº 994 viabiliza crédito extraordinário

08 de setembro Assinatura do Termo de Contrato de Encomenda Tecnológica (ETEC) 
entre Fiocruz e AstraZeneca
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AUTORIZAÇÃO DA COMPRA DA VACINA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
JUSTIFICATIVA TÉCNICA X JUSTIFICATIVA PREÇO

Desenvolvedor Nome da 
vacina

Plataforma 
tecnológica Estágio

Número de 
participantes previstos para 

o Brasil

Instituição 
coordenadora do 
estudo no Brasil

Universidade de Oxford / 
AstraZeneca ChAdOx1 n-CoV-19 Baseada em vetor 

viral não replicante Fase III 10.000
(SP, RJ, BA)

Universidade Federal 
de São Paulo

Sinovac /
Instituto Butantan CoronaVac Vírus inativado (vacina 

inativada) Fase III 8.870
(SP, DF, MG, PR, RS, RJ) Instituto Butantan

Pfizer / 
BioNtech / Wyeth BNT162 Ácido Nucléico (RNA) Fase III 5.000

(SP, BA)
Centro Paulista de 

Investigação Clínica - CEPIC

Janssen Ad26.COV2.S Baseada em vetor viral 
não replicante Fase III

7.560
(SP, MG, DF, PR, RN, RS, RJ, 

BA, MS, MT, SC, PA)

Hospital Geral de Nova 
Iguaçu -RJ



Muito obrigado!
bruno.portela@economia.gov.br
LinkedIn: @brunoportela
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