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O presente texto tem como objetivo analisar os programas do Plano Plurianual 
(PPA) do governo federal, especificamente aqueles que têm como foco o fomen-
to e/ou o incentivo à ciência, à tecnologia e à inovação. As informações a serem 
apresentadas foram retiradas do Relatório anual de avaliação do Plano Plurianual 
2004-2007: exercício 2005 ¬– ano-base 2004 (Brasil, 2005).

Para o quadriênio 2004-2007, o PPA foi organizado em cinco categorias de pro-
gramas: Apoio Administrativo; Finalísticos; Gestão de Políticas Públicas; Ser-
viços ao Estado; e Operações Especiais1. No PPA, a sistemática de avaliação 
permite identificar, ainda que de forma abrangente e heterogênea, os principais 
obstáculos ao bom desempenho dos programas, sejam eles de natureza gerencial 
ou institucional, sejam eles de natureza financeira ou conjuntural. 

1 Programas Finalísticos: (i) dos quais resultam bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade; (ii) Programas 
de Serviços ao Estado: dos quais resultam bens ou serviços ofertados diretamente ao Estado, por instituições 
criadas para esse fim específico; (iii) Programas de Gestão de Políticas Públicas: aqueles destinados ao 
planejamento e à formulação de políticas setoriais, à coordenação, à avaliação e ao controle dos demais programas 
sob a responsabilidade de  determinado órgão; haverá um programa de Gestão de políticas públicas em cada órgão; 
(iv) Programas de Apoio Administrativo: aqueles que contemplam as despesas de natureza tipicamente 
administrativa que, embora contribuam para a consecução dos objetivos dos outros programas, não foram neles 
passíveis de apropriação. tal tipo de programa compõe-se das seguintes ações: “contribuição à previdência privada”, 
“Remuneração de pessoal ativo da união e Encargos Sociais”, “Remuneração dos Militares das Forças armadas” e 
“administração da unidade”; e (v) Programas de Operações Especiais.
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O objetivo específico do trabalho será avaliar programas e ações governamen-
tais direcionados para o fomento à ciência, ao desenvolvimento tecnológico e 
às inovações, sempre que as informações disponíveis assim o permitirem, nos 
seguintes aspectos: recursos alocados versus recursos gastos; interfaces institu-
cionais; especificação de objetivos; intensidade e continuidade dos programas; e 
resultados esperados versus resultados atingidos.

Dado o objetivo deste texto, serão analisados os chamados programas finalísti-
cos, por serem eles os que impactam, diretamente, a quantidade e a qualidade dos 
bens e serviços ofertados à população e aos setores produtivos.

Em 2004, os programas finalísticos totalizaram 313 distribuídos entre as diversas 
pastas ministeriais, além de algumas secretarias de programas diretamente subor-
dinados à Presidência da República. Em 2005, os programas finalísticos soma-
ram 333, dos quais foram identificados aqueles que tinham como justificativas e 
objetivos explicitados a contribuição para a produção de pesquisas e de avanços 
tecnológicos em suas respectivas áreas de atuação.

Em princípio, as hipóteses que norteiam este estudo são: 

a) os investimentos do governo federal nessas áreas ainda são insuficientes para  
impactarem os setores produtivos;

b) apenas as áreas mais conectadas com a segurança nacional têm programas de 
longo prazo e, apesar de intermitência e de insuficiência de recursos, continuam 
na vanguarda da produção tecnológica e inovação; e

c) as interconexões com setores acadêmicos e iniciativa privada são frágeis e frag-
mentadas.

2  O PPA 2004-2007

O PPA 2004-2007 – elaborado no decorrer do primeiro ano de gestão do Go-
verno Lula – trouxe algumas novidades. Basicamente, buscou um maior entrosa-
mento com a sociedade civil e seus representantes, para que pudesse incorporar 
demandas específicas da sociedade e, simultaneamente, ser por ela referendado. 
Daí a ênfase dada à necessidade da cada programa incorporar mecanismos de 
participação e de validação por parte da sociedade, especialmente dos respectivos 
públicos-alvo.

Como ponto de partida foi firmada, a partir dos compromissos assumidos du-
rante a campanha eleitoral de 2002, uma estratégia de desenvolvimento de longo 
prazo, cujo eixo principal estaria na prioridade a ser conferida à inclusão social 
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e à desconcentração de renda, além de outras características de suporte a tais 
objetivos, quais sejam: crescimento do produto e do emprego; crescimento am-
bientalmente sustentável; redução das disparidades regionais, dinamizado pelo 
mercado de consumo de massa, por investimentos e por elevação da produtivi-
dade; redução da vulnerabilidade externa por meio da expansão das atividades 
competitivas que viabilizam esse crescimento sustentado; e fortalecimento da 
cidadania e da democracia.

Para efeito de orientação dos programas e metas a serem concebidos no bojo do 
novo PPA, a estratégia foi decomposta em três megaobjetivos: (i) inclusão social 
e redução das desigualdades sociais; (ii) crescimento com geração de emprego e 
renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades regionais; e (iii) 
promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia. Tais mega-
objetivos se norteariam, por sua vez, por um conjunto articulado de desafios – ou 
problemas a serem enfrentados –, que, uma vez identificados, deveriam propiciar 
a  superação de obstáculos à implementação da estratégia de desenvolvimento.

Comparadas a outras, as questões relativas ao desenvolvimento científico e tec-
nológico tiveram espaço reduzido, e foram explicitadas em duas diretrizes: no 
âmbito do “Megaobjetivo I: inclusão social e redução das desigualdades sociais”, 
e, do “Megaobjetivo II: crescimento com geração de emprego e renda, ambien-
talmente sustentável e redutor das desigualdades regionais”.

No primeiro caso, o desafio estabelecido estaria em “ampliar o acesso à informa-
ção e ao conhecimento por meio das novas tecnologias, promovendo a inclusão 
digital e garantindo a formação crítica dos usuários”; e, no segundo, estaria em 
“ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases científicas e tecnoló-
gicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso”.

Essas orientações tinham como base o reconhecimento de que o Brasil detinha 
“um sistema de ciência e tecnologia razoavelmente complexo e abrangente, mas 
ainda muito aquém dos níveis verificados nas sociedades desenvolvidas”.  Em-
bora se reconhecessem alguns avanços importantes, como o número de doutores 
titulados e de artigos publicados em periódicos internacionais, ainda era grande a 
distância dos padrões presentes nas economias avançadas. Além do mais, eviden-
ciava-se a baixa participação das empresas privadas no total de gastos com pes-
quisa e desenvolvimento (P&D) e no pequeno número de patentes registradas.
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O objetivo de ampliar e de consolidar a pesquisa, bem como a produção e a divulga-
ção de novas tecnologias, deveria ser conduzido a partir das seguintes prioridades, 
essenciais para a construção e a consolidação do Sistema Nacional de Inovação (SNI): 

• a utilização/difusão da ciência e da tecnologia para a melhoria da qualidade de 
vida da população nesta e nas próximas gerações;

• o desenvolvimento das potencialidades regionais; e 

• a intensificação da pesquisa e da inovação no setor privado.

3  BREVE REVISÃO TEÓRICA

Esta seção recupera uma breve discussão sobre o quadro maior das políticas de 
incentivo à inovação tecnológica no Brasil. Longe de pretender colocar um ponto 
final sobre a questão, busca  antes de tudo delinear um mosaico não exaustivo do 
cenário subjacente aos programas do PPA (e seus objetivos) aqui analisados.

Como contexto de fundo, o modelo de industrialização adotado pelo Brasil no 
pós-Segunda Grande Guerra Mundial foi basicamente estruturado sobre a im-
portação maciça de tecnologia. Com exceção, talvez, de áreas relacionadas ao 
agronegócio e à produção de energia, em que a lógica adotada e consolidada foi 
outra, tal procedimento gerou grande dependência tecnológica, com subseqüen-
te inibição da inventividade e baixa criação de soluções tecnológicas próprias.  

Esse modus operandi foi colocado em xeque com o fenômeno da globalização dos 
mercados de bens e dos fluxos de capitais, o que, no caso brasileiro, significou 
certa premência em modernizar a produção para fazer frente aos competidores 
externos, em especial com as dificuldades financeiras e orçamentárias vividas 
pelo Estado brasileiro a partir da década de 1980, sob o simultâneo esgotamento 
do modelo de substituição de importações.

Dada a nova conjuntura, uma outra política nacional de ciência passou a ser vital,  
e, operacionalmente, tornou-se necessário reconhecer e reforçar o papel desem-
penhado pelos diversos ministérios, uma vez que as atividades de C&T trans-
cendem a jurisdição do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT, 1997). Nesse 
sentido, a análise setorial propiciada pelo PPA representa uma opção necessária 
de avaliação e de monitoramento. 

Na atualidade, além do contexto macroeconômico e social as políticas de inova-
ção devem cobrir a base de conhecimento – a qual depende não só do esforço 
de pesquisa como também da ampla “cultura técnica” da sociedade –, bem como 
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conceder apoio aos inovadores e mitigar, ou reduzir, os obstáculos institucionais 
à inovação.

Especificamente sobre a base de conhecimento, vale citar aqui a metáfora de 
Aubert (2002, p. 379): 

(...) para que uma flor desabroche, ela precisa ter suas raízes em solo adequado, 
com fertilizantes apropriados (a base do conhecimento), ser regada de maneira 
certa (apoio financeiro e de outras naturezas aos inovadores), e que se remova 
toda a espécie de erva daninha, sejam elas institucionais ou outras... 

Em relação aos programas ministeriais relacionados à tecnologia, à ciência e à 
inovação, o PPA representa, em boa medida, um retrato dessa “flor” à qual se 
refere Aubert (2002), sobretudo quanto às inúmeras interfaces (governamentais e 
sociais) que se pretende envolver nos respectivos programas, além de identificar 
as “ervas daninhas”, especialmente as institucionais, que limitam  a eficácia de 
tais programas.

Sob esse aspecto, em vários programas do PPA aqui analisados verificamos haver 
uma participação relevante das universidades públicas e/ou privadas na consecu-
ção das atividades de campo. De fato, em face da natureza dos atores sociais, e dos 
problemas abarcados nos objetivos dos programas, políticas efetivas demandam 
um conjunto mais amplo de considerações, assim como um rol de informações e 
conhecimento (inclusive sobre as limitações materiais e humanas para implemen-
tação) mais detalhado do que aquele considerado em modelos teóricos.

Como apontam Bartzokas e Teubal (2001), a relevância da política precisa trans-
cender a investigação acadêmica per si; contexto sob o qual o PPA pode ser bas-
tante funcional para as ações do governo federal que utilizam a máquina pública 
diretamente em atos de incentivo à produção, à inovação e à tecnologia.

Esse é um debate bastante atual e importante, que remete tanto à justificativa de 
certas intervenções de política pública como aos critérios para a introdução dos 
instrumentos que operacionalizam as políticas. No Brasil, aos menos nos progra-
mas aqui analisados observa-se persistir um gap explícito entre os conceitos dos 
programas e sua efetiva capacidade de implementação em campo. 

Como exemplo, é reconhecida a proficiência brasileira no campo científico – fru-
to de permanente esforço da sociedade na formação de pessoal qualificado, em 
que se destaca um amplo e bem qualificado sistema de pós-graduação –, assim 
como na constituição de importante infra-estrutura científica, tecnológica e edu-
cacional. Não obstante, e conforme aponta Vargas (1998), há que se reconhecer, 
no Brasil, o relativo afastamento da comunidade científica das questões de trans-
formação do conhecimento em processos, bens e serviços. 
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Esses são insumos-chave para a manutenção e a expansão, de longo prazo, de 
uma política de ciência, tecnologia e inovação que contemple tanto a efetiva inte-
gração nacional, base para a estabilidade econômica e para a democracia (Brasil, 
2002), como aspectos que compõem a análise dos programas do PPA aqui des-
critos.

Por um lado, além da disponibilidade e da modernização da infra-estrutura de 
produção também a oferta de serviços de apoio à capacitação tecnológica e de 
desenvolvimento das tecnologias industriais é condição essencial – conquanto 
não suficiente – para o desenvolvimento econômico. De outra parte, aprofundar 
a cooperação entre as universidades e o setor produtivo é uma tarefa cada vez 
mais necessária nesse mundo globalizado e baseado no conhecimento. Experiên-
cias internacionais bem-sucedidas nesse campo têm demonstrado que o diferen-
cial de competitividade de diversas regiões se baseia nessa aliança consistente en-
tre o mundo gerador de conhecimento e o mundo da produção (Asinelli, 2001).

4  METODOLOGIA

O método de trabalho usado neste capítulo compreenderá a coleta de dados a 
partir do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (Sigplan2),  cujo 
acesso é permitido aos membros de Estado responsáveis (ou indicados para isso) 
pela avaliação governamental dos programas componentes do PPA. O Instituto 
de Pesquisa Econômicas Aplicada (Ipea) é um dos órgãos, vinculados ao Ministé-
rio do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que detém essa atribuição. 

Em seguida, depois de selecionados os programas explicitamente dedicados 
a ações de incentivo ou fomento à ciência, à tecnologia e à inovação, serão  
extraídas informações relativas à caracterização, à concepção, à implementação e 
aos resultados de cada um dos programas analisados, respeitando-se as especifi-
cidades de itens respondidos conforme o problema, o objetivo e o público-alvo 
definidos na caracterização deles.

Esquematicamente, o método de pesquisa pode ser assim decomposto:

a) coleta e tabulação de dados a partir do Sigplan;

b) seleção dos programas explicitamente dedicados a ações de incentivo ou de 
fomento à ciência, à tecnologia ou à inovação; 

c) levantamento da caracterização, da concepção e da implementação dos progra-
mas selecionados, respeitando-se as especificidades de itens respondidos confor-

2 Ver <http://www.sigplan.gov.br/v4/appHome/>. como ferramenta de gestão, o Sigplan representa um avanço no 
processo de gerenciamento das ações governamentais, em particular no que diz respeito ao desempenho físico.
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me o problema, o objetivo e o público-alvo definidos na caracterização de cada 
um deles; e

d) tabulação e análise dos gastos com ações estratégicas direcionadas aos objeti-
vos deste estudo. 

Para melhor foco e análise, os programas serão avaliados a partir de algumas 
informações-chave disponíveis para cada um deles no Sigplan, quais sejam: (i) 
justificativa, (ii) objetivos, (iii) público-alvo, (iv) realização de metas financeiras, e 
(v) perfil de gastos totais. Informações essas pertinentes aos programas levados 
a campo nos exercícios de 2004 e de 2005, inclusive para aferição do grau de 
continuidade das ações em cada caso. 

Dada a grande heterogeneidade de objetivos e de públicos-alvos dos diversos 
programas enfocados, cumpre registrar que, mesmo quando contemplados numa 
mesma pasta ministerial, eles não serão comparados no que se refere à realiza-
ção de metas físicas. Todavia, essa condicionante não impedirá que sejam feitas 
considerações no tocante a especificidades positivas e/ou negativas quando essas 
se mostrarem determinantes para a limitação ou o sucesso dos resultados de 
programas individuais ou por ministério.

É importante observar que não foram empregados diretamente os indicadores 
produzidos no processo de monitoramento do PPA. Como ressaltam Calmon 
& Gusso (2002), ainda há que se adequar os indicadores dos programas para 
torná-los instrumentos de acompanhamento e avaliação de processo, de produ-
tos (outputs) e de impactos (outcomes); e também aperfeiçoar3  aqueles relativos ao 
acompanhamento dos objetivos estratégicos do PPA. Segundo esses mesmos 
autores, também é preciso ressalvar o grau de subjetividade observado nas avalia-
ções, o que requer informações mais precisas que transcendam a visão particular 
e subjetiva do gerente de cada programa específico.

3 Seria importante aperfeiçoar os critérios de alocação dos recursos dentro dos programas e entre eles, bem como  
analisar/compreender melhor a complexa interação das diferentes instituições mobilizadas em cada programa. Esse 
raciocínio exige um claro entendimento das relações de causalidade entre problemas em âmbito macroeconômico (no 
caso brasileiro, o rebate é o contingenciamento orçamentário), da alocação dos recursos e da coordenação entre os 
agentes envolvidos nas ações programadas. para uma discussão detalhada sobre isso, ver Bartzokas e teubal (2001).
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5  RESULTADOS 

5.1  Programas Selecionados 

O trabalho relativo às etapas a e b da metodologia informa haver oito órgãos 
componentes da estrutura de avaliação do PPA detentores dos programas com 
foco, ou rebatimento, explícito em ações governamentais direcionadas para o 
fomento à ciência, ao desenvolvimento tecnológico e às inovações.

Sob tal prisma, é preciso estar ciente de que se trata de órgãos de alçada federal, 
o que não exclui a existência de ações correspondentes em instituições, ou em 
agentes públicos, dos níveis estadual e municipal. Não obstante, e dada a centra-
lidade estratégica do esforço em âmbito federal em toda e qualquer ação de polí-
tica pública no Brasil, tem-se aqui uma importante fonte de avaliação do sistema 
público de incentivo direto (físico e de base) para o desenvolvimento científico e 
tecnológico no País. 

De pronto, apresenta-se, no Quadro 1 a seguir, a relação de órgãos4/programas 
identificados na estrutura do PPA como diretamente relacionados às ações de 
fomento à ciência e ao desenvolvimento tecnológico.

Dos programas finalísticos componentes do PPA, somente 33 (cerca de 10%) 
destacam ações, ou rebatimento direto, em termos de ciência e desenvolvimento 
tecnológico. Embora outros programas apresentem um ou outro aspecto, ou 
mesmo algum desembolso, que poderia estar relacionado a políticas públicas de 
incentivo à ciência e à tecnologia, o cerne da ação deles está antes em gastos que 
propriamente em investimentos, ou então eles se destinam a fins, ou a públicos-
alvos, sem efeito sobre a produção de ciência e/ou de tecnologia.

4 Relação de nome de órgãos com respectiva sigla: Ministério da ciência e tecnologia (Mct); Ministério das Minas e 
Energia (MME); Ministério da agricultura, pecuária e abastecimento (Mapa); Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e comércio (MDIc);  Ministério da Defesa (MD);  Ministério da Saúde (MS); Ministério das comunicações (Mc); e 
Ministério das Relações Exteriores (MRE).
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QUADRO 1
Programas selecionados – PPA 2004 e PPA 2005

Órgão
Nº

do programa
Nome

do programa

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados obtidos no Sigplan.

Biotecnologia
Ciência e Tecnologia para Inclusão Social
Ciência, Natureza e Sociedade
Desenvolvimento da Nanociência e da Nanotecnologia
Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa
Inovação e Competitividade
Nacional de Atividades Espaciais (Pnae)
Nacional de Atividades Nucleares
Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e
Tecnológico
Sociedade da Informação

466
471

1.122
1.110

460
463
464

1.113
461

465

MCT

Desenvolvimento Tecnológico no Setor de Energia
Eficiência Energética
Energia Alternativa Renovável
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de
Petróleo e Gás Natural
Refino de Petróleo

476
1.046
1.044

480

288

MME

Desenvolvimento da Floricultura (Profruta)
Desenvolvimento da Horticultura
Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e
Sustentabilidade do Agronegócio
Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial
para o Inserção Social
Apoio ao desenvolvimento do Setor Agropecuário

354
369

1.156

1.161

6.003

Mapa

Arranjos Produtivos Locais
Comércio Eletrônico
Competitividade das Cadeias Produtivas
Propriedade Intelectual
Metrologia e Qualidade Industrial

1.015
8.021

812
393
390

MDIC

Antártico Brasileiro (Proantar)
Tecnologia de Uso Aeroespacial
Tecnologia de Uso Naval
Tecnologia de Uso Terrestre
Produção de Material Bélico

472
627
629
642
647

MD

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde1.201Parte

Inovação Tecnológica em Telecomunicações8.025MC

Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica Internacional684MRE
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Nesse universo, é importante identificar os órgãos que respondem pela maior 
parcela de ações de política pública de incentivo à ciência e ao desenvolvimento 
tecnológico. Sobre esse aspecto, ver a Tabela 1, a seguir.

TABELA 1 
Distribuição dos programas selecionados – PPA 2004 e PPA 2005

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados obtidos no Sigplan.

Nº
de programas

MCT 

MME 

Mapa 

MD 

MDIC 

MC 

MS 

MRE 

Total 

Órgão
responsável

10 

  5 

  5 

  5 

  5 

  1 

  1 

  1 

33 

30,30 

15,15 

15,15 

15,15 

15,15 

3,03 

3,03 

3,03 

100,00 

%

Como seria de esperar, o MCT detém o maior número (30%) dos programas 
selecionados para esta pesquisa. Ao mesmo tempo, é evidente a importância de 
ministérios que poderiam ser chamados de infra-estruturais, ou mesmo de estra-
tégicos, em qualquer sociedade moderna, a saber: Mapa (alimentos e matérias-
primas), MME (geração e suprimento de energia), e MD (defesa geográfica e 
controle de fronteiras). Cada um desses órgãos responde por 15,2% dos progra-
mas de interesse e, em conjunto, agregam mais de 45% dos programas de política 
pública de incentivo à ciência e ao desenvolvimento tecnológico no contexto do  
PPA.

Outro ministério ao qual correspondem 15,2% dos programas selecionados é o 
MDIC. Esse é um resultado interessante da pesquisa, na medida em que se trata, 
à primeira vista, de um ministério de ações-meio. Portanto, eis aqui um ponto a 
ser mais bem apreciado, conforme se verá em tópico posterior deste estudo.
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Far-se-á, adiante, um detalhamento específico sobre a articulação que há – ou fal-
ta – entre os diversos programas de cada um desses cinco ministérios, sobretudo; 
assim como do desenho mais ou menos bem definido e organizado dos órgãos 
envolvidos com cada programa, os quais se vêem submetidos a um mesmo mi-
nistério. Esse é um aspecto importante para a eficiência dos respectivos gastos 
públicos, bem como para o ganho de sinergia entre as ações sob uma mesma 
coordenação ministerial, o que tende a ser decisivo para a continuidade e a efeti-
vidade de cada programa levado a campo.  

Além disso, há ministérios, como o MC, o MRE e o MS, que se responsabilizam 
por somente um dos programas aqui considerados de interesse. Cada um desses 
três casos será também objeto de apreciação individual, por conter especifici-
dades que podem ser bastante significativas em meio às políticas públicas de 
fomento à ciência e ao desenvolvimento tecnológico.

5.2  Avaliação de Programas, por Ministérios

Esta etapa do trabalho reporta à análise dos programas por órgão coordenador, 
e focaliza os seguintes aspectos dos programas: objetivos, público-alvo, metas 
financeiras e desempenho de gastos, nos anos de execução de 2004 e de 2005.

5.2.1  Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)   

Primordialmente, os programas e as ações do MCT visam a propiciar avanços 
nas políticas Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior do governo federal, 
promovendo, para tanto, o aumento da competitividade e uma maior inserção 
do País no mercado internacional. Por isso esse ministério procurou formatar 
programas que fossem capazes de incentivar a inovação tecnológica nas cadeias 
produtivas, assim como o desenvolvimento de produtos e de processos biotec-
nológicos: etapas necessárias para a aplicação de técnicas de  incremento à pro-
dutividade, ao emprego e à renda. Simultaneamente, definiu um outro foco para 
áreas de pesquisa e de conhecimento de ponta, como as de biotecnologia e de na-
notecnologia, capazes de promoverem uma revolução tecnológica em produtos e 
em processos produtivos. Especificamente, os objetivos orientadores da atuação 
desse ministério, expressos no PPA 2003-2007, são os seguintes:   

• consolidar, aperfeiçoar e modernizar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, expandindo a base científica e tecnológica nacional;

• criar um ambiente favorável à inovação no País, estimulando o setor empresarial 
a investir em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação;
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• integrar todas as regiões e setores ao esforço nacional de capacitação para  
Ciência, Tecnologia e Inovação; e

• desenvolver uma base ampla de apoio e envolvimento da sociedade na Política 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Em 2004, esses objetivos foram consagrados pela aprovação de Lei de Inovação, 
cujo escopo é o incentivo às empresas que apoiarem e investirem em atividades 
de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico, bem como no desenvolvimento 
e na aplicação de um novo modelo  de gestão para os Fundos Setoriais – ainda o 
principal instrumento de apoio para  ciência, tecnologia e inovação (CT&I).

Também em 2004 foi implantada a Rede de Pesquisas em Proteoma, além de 
ter sido fortalecido o Centro de Biologia Molecular Estrutural do Laboratório 
Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), com vistas em gerar conhecimento na pro-
dução de fármacos e na agroindústria, entre outras aplicações biotecnológicas.

Merecem destaque, ainda, os seguintes aspectos relacionados à gestão em CT&I: 
(i) formação de redes que colocaram centros de pesquisas de todas as regiões do 
País num mesmo nível; (ii) formação de redes regionais que estenderam as ati-
vidades de pesquisa com foco nas necessidades específicas de cada região; e (iii) 
apoio a projetos de parceria, com o aspecto inovador do envolvimento do gover-
no federal com os governos estaduais, por meio de suas secretarias estaduais de 
C&T e/ou às Fundações de Apoio à Pesquisa (FAPs) locais. 

Tanto a carência de conhecimento científico e tecnológico – principalmente nas 
regiões menos desenvolvidas – como a insuficiência na difusão e no acesso a 
esses conhecimentos ampliam disparidades e dificuldades regionais e locais para 
a geração e difusão do progresso técnico e o atendimento das demandas sociais. 
Assim, outra estratégia em construção está na consolidação e na expansão do 
Sistema Nacional de C&T, para atender às necessidades da base técnico-científica 
do País, ainda não suficientemente adequada no que se refere à sua dimensão e 
ao seu perfil.

Embora consistente em relação aos objetivos setoriais, a estrutura progra-
mática para 2005 sofreu algumas alterações com o propósito de dar maior 
foco ao planejamento estratégico. Algumas modificações e atualizações ain-
da serão necessárias futuramente, especialmente na elaboração de indicado-
res mais consistentes, bem como no aperfeiçoamento das ações com, inclu-
sive, a fusão de algumas delas notadamente no âmbito dos fundos setoriais. 

Nesse sentido, ainda são necessárias adequações nos atributos dos programas, 
em especial; nos indicadores; e, no âmbito das ações, nos produtos, nas unidade 
de medidas e nas metas físicas. 
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No âmbito do MCT, a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico 
brasileiro é implementada por suas unidades de pesquisa e organizações sociais, 
tanto quanto por suas duas agências de fomento: a Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq), que têm como missão (i) executar pesquisas científicas e tec-
nológicas; (ii) recuperar e modernizar a infra-estrutura física das instituições e 
seus laboratórios; e (iii) promover o fomento à pesquisa e a formação de recursos 
humanos qualificados para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da ino-
vação.

Em 2005, foram concluídos projetos do Programa de Cálculo do Desfloresta-
mento da Amazônica (Prodes) e do Sistema Detecção de Desmatamento em 
Tempo Real (Deter), os dois voltados para o monitoramento da Amazônia, e 
ambos operados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Houve 
também nesse mesmo ano um avanço com a regulamentação da Lei nº 11.105, 
de 24 de março de 2005, a chamada Lei de Biossegurança, que fixa os parâme-
tros de ação, as normas de segurança e os mecanismos de fiscalização sobre a 
construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, 
a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o 
consumo, a liberação e o descarte, no meio ambiente, de organismos genetica-
mente modificados.

Inicia-se, ainda em 2005, a estruturação de um novo modelo de gestão dos fun-
dos setoriais, o que possibilitou o direcionamento de cerca de 60% dos novos 
recursos para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), 
a qual busca capacitar e mobilizar a base científica e tecnológica nacional com 
vistas em promover a inovação. 

Além disso, foram acrescentados os créditos reembolsáveis gerenciados pela  Fi-
nep, para fomentar atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D). A execução 
dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), compostos, fundamentalmente, por recursos dos fundos setoriais, au-
mentou de R$ 343 milhões, em 2002, para R$ 628 milhões em 2004, atingindo 
R$ 800 milhões em 2005.

A concessão de crédito para projetos de inovação em empresas totalizou, em 
2005, R$ 650 milhões em recursos reembolsáveis, 80% dos quais se destinaram a 
projetos prioritários estabelecidos pela PITCE.

No biênio 2004-2005, os gastos com programas do MCT, especificamente vol-
tados para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação foram os 
seguintes (ver Tabela 2):
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Fonte: Brasil (2005).
1 Valores de 2004 deflacionados: IGP-DI dez./2005 (1,01232).

2005 2004 

Previsto 
(em R$) 

Realizado 
(em R$) 

% de 
execução 

Previsto 
(em R$) 

Realizado 
(em R$) 

% de 
execução 

Biotecnologia

Programa

Ciência e Tecnologia para 
Inclusão Social 

Ciência, Natureza e 
Sociedade 

Desenvolvimento da 
Nanociência e da Nanotecnologia 

Formação e Capacitação de 
Recursos  Humanos para Pesquisa  

Inovação e Competitividade  

Nacional de Atividades 
Espaciais (Pnae)  

Nacional de Atividades 
Nucleares  

Promoção da Pesquisa e do Desen- 
volvimento Científico e Tecnológico  

Sociedade da Informação  

Soma 

27.042.497 70.738.944 63.659.599 90,00 

20.129.833 158.130.898 97.775.030 61,80 

59.219.407 141.993.178 122.000.651 85,90 

8.716.773 13.217.929 12.075.714 91,40 

551.798.756 631.511.760 631.552.030 100,00 

503.465.416 772.379.593 758.775.988 98,20 

174.598.160 279.291.703 273.260.108 97,80 

590.198.991 997.891.944 768.865.925 77,00 

326.484.919 467.873.582 437.033.645 93,40 

66.198.348 112.801.648 103.444.872 91,70 

2.327.853.099 3.645.831.179 3.268.443.562 89,60% 

46.096.014 58,70 

21.766.846 92,50 

81.055.777 73,10 

8.865.696 98,30 

552.136.539 99,90 

510.837.222 98,60 

193.575.851 90,20 

658.143.472 89,70 

343.070.196 95,20 

67.779.191 97,70 

2.483.326.804 93,74% 

A execução orçamentária nos dois anos aqui considerados foi bastante satisfa-
tória: 94% dos recursos previstos em 2004, e cerca de 90% em 2005: um pouco 
menos mas ainda num patamar alto. Mais significativo, porém,  foi o incremento 
do gastos previstos e realizados: mais de 40% entre 2004 e 2005. Alguns pro-
gramas tiveram maiores recursos consignados, os quais mais que duplicaram as 
aplicações:

• Ciência e Tecnologia para Inclusão Social: aumento de 386%;

• Biotecnologia: aumento de 135%; e

• Ciência, Natureza e Sociedade: aumento de 106%.
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Um outro conjunto de programas teve crescimento de 50% a 60%; são eles: Na-
cional de Atividades Espaciais (Pnae), +57%; Sociedade da Informação, +56%; 
e Inovação e Competitividade com +51%.  O Programa Promoção da Pesquisa e 
do Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Nacional de Atividades Nuclea-
res teve acréscimo da ordem de 30%. Finalmente, o de menor crescimento, mas, 
ainda assim, com índice superior ao da inflação do período, foi o Programa de 
Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa.

Em 2004, o Programa de Biotecnologia foi o que menos aplicou os recursos 
previstos, menos de 60%. Todavia, no ano seguinte ele executou 90% do orça-
mento aprovado. Ademais, comparado ao aplicado em 2005 o montante de 2004 
foi bastante incrementado, tendo passado de R$ 27,0 milhões (valores reais) para 
R$ 63,7 milhões, ou seja: aumentou 1,35 vezes, o que expressa a importância 
crescente dessa área de pesquisa por seus possíveis resultados.

Vistos por outro ângulo, os dados revelam que dois programas consumiram quase 
50% do total dos gastos do MCT em programas finalísticos, a saber: o Programa 
Nacional de Atividades Nucleares e o Programa de Inovação e Competitividade, 
cada um com cerca de 24% do total, como mostra a Tabela 3 a seguir.

TABELA 3
Ministério de Ciência e  Tecnologia (MCT): % dos gastos realizados em 
2004 e 2005, por programa finalístico, em relação ao total de cada ano

Fonte: Brasil (2005).

Programa 
% total  

gastos em 2004 
% total  

gastos em 2005 

Biotecnologia 1,16 1,95 

Ciência e Tecnologia para Inclusão Social 0,86 2,99 

Ciência, Natureza e Sociedade 2,54 3,73 

Desenvolvimento da Nanociência e da Nanotecnologia 0,37 0,37 

Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa 23,70 19,32 

Inovação e Competitividade  21,63 23,22 

Nacional de Atividades Espaciais (Pnae)  7,50 8,36 

Nacional de Atividades Nucleares  25,35 23,52 

Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico  
e Tecnológico  14,03 13,37 

Sociedade da Informação  2,84 3,16 

Soma 100,00 100,00 
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Outro ponto ressaltado pela tabela anterior refere-se aos modestos recursos con-
signados para programas que atuam na fronteira do conhecimento e na criação de 
tecnologias: Biotecnologia e Desenvolvimento da Nanociência e da Nanotecno-
logia. Também aquinhoados com recursos modestos destacam-se os programas 
Ciência, Natureza e Sociedade; Sociedade da Informação; e Ciência e Tecnologia 
para Inclusão Social, cada um deles com menos de 4% do total.

5.2.2  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

Os cinco programas do Mapa5 que se enquadram no contexto desse estudo fo-
ram: Desenvolvimento da Fruticultura (Profruta); Desenvolvimento da Horticul-
tura; Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do 
Agronegócio; Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a 
Inserção Social; e Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário6. 

Além de várias entidades vinculadas tanto ao Mapa (como a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, e a Companhia de Entrepostos e Arma-
zéns Gerais de São Paulo – Ceagesp); quanto ao MMA; ao MS (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – Anvisa); ao MCT (Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico – Cnpq); e ao MDIC (Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro); o Profuta envolve 
universidades e institutos de pesquisa, e o Serviço Nacional de Apoio às Micros 
e Pequenas Empresas (Sebrae) entre outras instituições. O programa envolve di-
versas Unidades da Federação, mais especificamente os estados de Pernambuco, 
de Roraima, do Piauí, do Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. 

Em termos de gargalos de funcionamento são evidentes os problemas de fluxo 
descontínuo de recursos: atraso na liberação de orçamento, recursos orçamentá-
rios insuficientes e necessidade de melhores condições materiais e de qualificação 
do recurso humano (inclusive para elaboração dos contratos de convênios com 
terceiras instituições) envolvido nas respectivas ações de implementação.

Como principais resultados do programa destacam-se a articulação entre diversas 
instituições privadas e públicas no contexto do programa, e diversas ações para a 
implantação do Sistema Integrado de Produção de Frutas.

Por estender-se por várias Unidades da Federação (como Alagoas, Paraíba,  
Goiás, São Paulo, Piauí e Ceará), para implementar suas ações o Programa  

5 Dos programas aqui analisados, tanto no caso daqueles de responsabilidade do Mapa quanto do MDIc cabem dois 
comentários adicionais: (i) a maioria deles reconhece a necessidade de adequação das metas físicas ao verdadeiro 
objetivo da ação; e, (ii) de um modo geral, no que se refere a mecanismos de controle social todos eles podem e devem 
ser aperfeiçoados, particularmente quando se trata de questões de caráter demasiadamente técnico muitas vezes de 
difícil compreensão pelo público. Grande parte das ações governamentais de c&t contém essas limitações.
6 tanto no caso dos programas do Mapa como do MDIc, as unidades de medida para avaliação das metas físicas não 
são comparáveis entre os programas (nos ministérios, ou entre eles), e, portanto, precisam ser remodeladas em muitos 
casos.
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Desenvolvimento da Horticultura utiliza-se de instituições estaduais e mu-
nicipais variadas, tais  como o Instituto Agropolos (CE) e diversas secretarias 
estaduais de agricultura, sobretudo na Região Nordeste.

Esse programa possui dois gargalos principais, a saber: atraso na liberação dos 
recursos orçamentários consubstanciando fluxos orçamentários descontínuos, e 
dificuldades na celebração de convênios. Paralelamente, a avaliação dele consi-
dera a adequação dos recursos materiais e de infra-estrutura disponíveis ao pro-
grama para as ações de implementação em campo, o que deve ter contribuído 
para ela ter sido positiva quanto aos seus resultados, em que pesem as restrições 
supracitadas.

O Programa de Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e a 
Sustentabilidade do Agronegócio não explicita uma concentração geográfica 
de suas atividades, mas sinaliza problemas de implementação similares aos dos 
dois programas precedentes, isto é, insuficiência de recursos orçamentários exe-
cutados, sobretudo por conta de atraso e da descontinuidade na liberação, o que 
torna inviável o cumprimento das metas físicas previstas. 

Não obstante, os recursos materiais e de infra-estrutura disponíveis para as ações 
de implementação foram tidos como adequados, e resultados7  mais promissores 
poderiam ter sido atingidos se sanados os problemas elencados no parágrafo 
anterior.  

Já no caso do Programa Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e 
Agroindustrial para a Inserção Social, as ações concentraram-se sobretudo 
no Semi-Árido do Nordeste e na Região Norte. Como dificuldades centrais para 
a implementação das ações previstas foram citados, mais uma vez, os recursos 
orçamentários insuficientes em razão da descontinuidade do fluxo de recursos 
orçamentários e do atraso na liberação dos valores previstos. 

Sob esse aspecto, tal como para os demais programas da pasta de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento é preciso dizer que a tempestividade dos recursos pla-
nejados é fundamental para o alcance das metas físicas, uma vez que os processos 
biológicos têm prazo não orçamentário ou civil de realização, e não se submetem 
ao cronograma praticado nas regras do contingenciamento orçamentário.

7 a título de exemplo, alguns dos resultados alcançados no contexto desse programa foram: biotécnicas de reprodução 
assistida visando à multiplicação animal e à produção de animais transgênicos, bem como a expressão de proteínas 
heterólogas em plantas (ação 4.676); uso da densitometria para monitorar a densidade de minerais dos ossos 
em poedeiras (ação 4.678); processamento de imagens obtidas com câmara digital, para determinação de fração 
vegetal em parcelas de cana-de-açúcar (ação 4.674); caracterização e modelagem do funcionamento dos sistemas 
de cultivo em plantio direto com coberturas vegetais (ação 4.668); caracterização da dinâmica de carbono e gases 
de efeito estufa em sistemas brasileiros de produção agropecuária, florestal e agroflorestal (ação 4.680); processo de 
concentração do suco de maracujá por osmose reversa, sem prejuízo nutricional (ação 4.672); e indicação de espécies 
que proporcionam boa cobertura vegetal do solo, as quais são também resistentes a baixas temperaturas de regiões 
montanhosas (ação 4.670).
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Mesmo sob tais circunstâncias destacam-se, entre outros, alguns resultados posi-
tivos do programa: estruturação de uma rede de transferência de tecnologias para 
o apoio à agricultura familiar no Semi-Árido; avaliação e validação de genótipos 
de mandioca para consumo in natura na Região Norte; desenvolvimento de tec-
nologias para a melhoria dos sistemas de produção da agricultura familiar com 
base no manejo de capoeiras na Amazônia, com ênfase em alternativas pertinen-
tes ao uso do fogo; e desenvolvimento de um sistema de criação de aves e ovos 
orgânicos com menos colesterol. 

Uma característica desse programa, a ser ressaltada, é a importante participação 
de parceiros, em específico da Embrapa.

Por fim, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário 
aplica-se a todo o território nacional, com rebates em municípios de, praticamen-
te, todas as Unidades da Federação, e com recursos para diversas culturas agríco-
las. No que se refere à  operacionalização das ações8, deve-se ressaltar a realização 
de convênios com a Caixa Econômica Federal (CEF).

Nesse programa, os principais gargalos detectados foram: falta de coordenação e 
de acompanhamento dos executores, por conta de insuficiência de pessoal técni-
co nas delegacias federais de agricultura para supervisão das atividades de campo; 
insuficiência de recursos orçamentários executados, por conta da descontinuida-
de e do atraso de liberação; atraso na liberação de recursos; orçamento financeiro 
comprometido pela incidência de restos a pagar; dificuldades na celebração de 
convênios9, e quantidade e qualificação inadequadas de recursos humanos nas 
equipes gerencial e executora. Por outro lado, os recursos materiais e de infra-
estrutura disponíveis foram tidos como adequados.

Em contrapartida, alguns aspectos positivos resultantes desse programa foram a 
assinatura de convênios de atuação conjunta com instituições da sociedade civil 
(sindicatos, associações, e cooperativas), bem como a implementação, pelo Mapa, 
de convênios para o esclarecimento de dúvidas dos convenentes via superinten-
dências regionais do ministério.

Os dados da Tabela 4, a seguir, ilustram os valores previstos e realizados, nesses 
programas, nos anos sob análise.

Em 2004, os programas do Mapa com melhor nível de realização dos recur-
sos previstos foram Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sus-
tentabilidade do Agronegócio (92,85%) e Desenvolvimento da Horticultura 
(84,08%). 

8 apoio aos projetos em âmbito municipal: mecanização de patrulhamento; máquinas e implementos agrícolas; rede 
elétrica rural; e abertura de estradas para escoamento da produção (logística).
9 como exemplo, em 2005 parte da liberação dos recursos ocorreu somente em dezembro.
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2005(2) 

20.787.344 14.555.418 70,02 18.865.130 16.580.896 87,89 

2.102.632 1.767.799 84,08 2.796.597 1.856.541 66,39 

136.678.537 126.899.768 92,85 155.056.068 150.376.527 96,98 

18.382.320 13.603.393 74,00 18.701.297 18.398.359 98,38 

111.202.678 66.478.958 59,78 321.884.369 200.130.299 62,17 

289.153.511 223.305.337 77,23 517.303.461 387.342.622 74,88 

Desenvolvimento da 
Fruticultura (Profruta) 

Desenvolvimento da 
Horticultura 

Soma 

Pesquisa e Desenvolvimento 
para a Competitividade e Susten- 
tabilidade do Agronegócio 
Pesquisa e Desenvolvimento 
Agropecuário E Agroindustrial 
para a Inserção Social 

Apoio ao Desenvolvimento 
Do Setor Agropecuário 

Previsto 
(em R$) 

Realizado 
(em R$) 

% de 
execução 

Previsto 
(em R$) 

Realizado 
(em R$) 

% de 
execução 

Programa

Fonte: Brasil (2005).
1 Valores de 2004 deflacionados: IGP-DI  dez./2005 (1,01232).
2 Inclui “RAP” (restos a pagar).

2004 

TABELA 5
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa): % dos 
gastos realizados em 2004 e 2005, por programa finalístico, em relação 
ao total de cada ano

Fonte: (Brasil, 2005).

Programa % total  
gastos  em 2004 

% total  
gastos em 2005 

Desenvolvimento da 
Fruticultura (Profruta) 6,52 4,28 

Desenvolvimento da 
Horticultura 0,79 0,48 

Pesquisa e Desenvolvimento para a 
Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 56,83 38,82 

Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário 
e Agroindustrial para a Inserção Social 6,09 4,75 

Apoio ao Desenvolvimento 
do Setor Agropecuário 29,77 51,67 

Soma 100 100 
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Três quartos dos recursos previstos para os programas de interesse nesse minis-
tério foram aplicados nas respectivas ações, conquanto o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento do Setor Agropecuário tenha realizado um percentual menor, 
em torno de 60%, de seus recursos previstos.

Já em 2005, os dois programas com melhor nível de realização foram Pesquisa e 
Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social (98,38%) 
e, novamente, Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabi-
lidade do Agronegócio (96,98%%). Em termos agregados, houve uma pequena 
redução no aproveitamento dos recursos disponíveis para esses cinco programas 
do Mapa, de 77,23% para 74,88%, mas ainda bastante próximo dos ¾ de uso dos 
recursos previstos.

A análise dos recursos disponíveis e realizados mostra crescimento na passagem 
de 2004 para 2005. Entre esses dois anos, o volume agregado de recursos previs-
tos cresceu 79%. Houve movimentos similares no respeitante a  valores realiza-
dos, ou seja, crescimento de 74% (ver Tabela 5).

Quanto à distribuição dos gastos, nota-se uma grande concentração de recursos 
no Programas Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade, assim como 
no Programa  Sustentabilidade do Agronegócio e Apoio ao Desenvolvimento do 
Setor Agropecuário, os quais responderam por 86,60% (2004) e 90,49% (2005) 
dos recursos gastos pelos cinco programas selecionados nesse ministério. 

Sob esse aspecto, é interessante notar o substancial crescimento de gastos do 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário, que chegou a 
responder por mais da metade do total de gastos em 2005. 

5.2.3  Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

 e Comércio Exterior (MIDC) 

O MDIC detém cinco programas que também se enquadram no contexto deste 
estudo, quais sejam: Arranjos Produtivos Locais; Comércio Eletrônico; Compe-
titividade das Cadeias Produtivas; Propriedade Intelectual; e Metrologia e Quali-
dade Industrial. 

O Programa Arranjos Produtivos Locais agrega também outras instituições 
além do MDIC, a saber: o Sebrae, o Ipea e fundações universitárias, como a 
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Fundação Universidade Caxias do Sul. Além disso, esse programa possui certa 
abrangência geográfica e ações em Pernambuco, Bahia, Distrito Federal, Goiás, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo,  Minas Gerais, Paraná e Pará, via insti-
tuições governamentais e não-governamentais.

Esse programa se defronta, talvez por sua capilaridade geográfica, com quase 
todos os gargalos até então identificados: descontinuidade no repasse de recur-
sos orçamentários; atraso na liberação deles; trâmite lento para a celebração de 
convênios (burocracia)10; quantidade inadequada de recursos humanos na equipe 
gerencial; e insuficiência de recursos materiais nas equipes executoras. 

Nesse cenário, registrou-se um atraso no cumprimento integral das metas pre-
vistas e, dos 11 APLs pilotos, somente 3 arranjos (Madeira e Móveis de Parago-
minas, PA; Móveis de Ubá, MG; e Bonés de Apucarana, PR) concluíram todo o 
processo estabelecido na metodologia de atuação integrada.

O Programa Comércio Eletrônico envolveu entidades da sociedade civil, tais 
como o Fórum da Microempresa e Empresas de Pequeno Porte, a Sociedade 
Softex, a Câmara de Comércio Eletrônico e a Sociedade Brisa, isso sem especifi-
car a concentração regional. 

Além disso, sofreu restrições de implementação similares àquelas experimenta-
das pelo Programa Arranjos Produtivos Locais, sobretudo no tocante a contin-
genciamento orçamentário e a dificuldades para a celebração de convênios.

No que se refere a resultados, proporcionou a implantação de diversos telecen-
tros, inclusive em novas áreas e com novas parcerias, além de possibilitar estímu-
lo e desenvolvimento do comércio eletrônico em âmbito nacional. Somente em 
2005 foram habilitados mais de 1.600 telecentros, identificando-se um grande 
potencial de aproveitamento ainda a ser explorado11.  

Já o Programa Competitividade das Cadeias Produtivas, esse trouxe consigo 
o envolvimento do MCT, do Mapa e do MS; de entidades do setor empresa-
rial; além do envolvimento do próprio MDIC, com ações referentes sobretudo à 
abrangência nacional.

Também nesse programa os principais problemas para implementação e ope-
racionalização das ações foram o contingenciamento orçamentário, o atraso e a 
descontinuidade na liberação dos recursos, assim como a exposição, por parte de 
questões legais, da necessidade de equipe mais bem qualificada para o desempe-
nho de atividades burocráticas, em especial aquelas concernentes à realização de 

10 associado também à falta de equipe especializada para a celebração e a gestão de contratos.
11 conforme descrito na própria plataforma do Sigplan: “Não obstante a insuficiência da execução orçamentária, o 
programa de comércio Eletrônico em geral continuou a evoluir satisfatoriamente, o que  demonstra cabalmente a 
posição que o Brasil ocupa no mundo em termos de comércio eletrônico”.
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contratos, convênios e licitações12. 

Quanto a peculiaridades, esse programa apresentou algumas que devem ser des-
tacadas. Trata-se de um programa, por assim dizer, complementar ao Programa 
de Arranjos Produtivos Locais. O seu formato contempla os chamados Fóruns 
de Competitividade: âmbito do programa que funciona como instrumento para 
a articulação de parcerias entre os setores público e privado. Um terceiro ponto 
a ressaltar são os inúmeros resultados por segmento/setor, inclusive materializa-
dos, por modificações na legislação que regula a respectiva produção13. 

O quarto programa de interesse no âmbito do MDIC é o Programa Metrologia 
e Qualidade Industrial. Esse programa apresenta grande interface institucional 
entre ministérios, congrega articulações com o Mapa, o MMA, o MTE, o Mi-
nistério da Justiça e o Ministério da Fazenda, além de contemplar convênios do 
Inmetro com universidades, tal como a Universidade Federal Fluminense (UFF). 
Cumpre destacar, nesse ponto, que o Inmetro desempenha um papel central de 
articulação e de implementação desse programa.

Isso posto, registra-se que, de um modo geral, os maiores gargalos encontrados 
nesse programa foram: a necessidade de estreitar parcerias com os agentes regu-
ladores e o setor privado; insuficiência dos recursos orçamentários executados, 
descontinuidade do fluxo de recursos, e dificuldades de realização de licitações. 
Especificamente quanto ao funcionamento do Inmetro, há vários problemas a 
serem enfrentados, ou seja: a ampliação do laboratório de metrologia química14,  
a premente melhoria e atualização da frota de veículos para a execução de tra-
balhos de campo; o esvaziamento do quadro de pessoal por conta dos salários 
não competitivos e de aposentadorias,  bem como a insuficiente qualificação dos 
recursos humanos da equipe gerencial15.  

Se, no caso do Programa Metrologia e Qualidade Industrial o Inmetro exerce um 
papel importante, no caso do Programa Propriedade Intelectual a função-chave 
cabe ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi)16. 

As principais dificuldades enfrentadas por esse programa no cumprimento de 
suas metas são similares àquelas levantadas no caso dos quatro programas ante-
riores, com o acréscimo de algumas específicas ao funcionamento do Inpi, a sa-
ber: esse instituto não está ainda organizado em centros de custo; não possui um 

12 a natureza descentralizada de execução do programa exige celeridade e condição de monitoramento dos convênios 
celebrados.
13 os Fóruns de competitividade procuram reforçar a articulação (com agentes privados) de instrumentos de política 
industrial já existentes.
14 Em alguns casos, as próprias instalações físicas não são adequadas para acomodar a força de trabalho do Inmetro.
15 como descrito na plataforma do Sigplan: “a maioria dos gerentes não tem perfil gerencial. São pessoas que se 
destacaram tecnicamente”.
16 Esse instituto está também em contato com outras unidades da esfera governamental, como a anvisa, no caso do 
julgamento de patentes de produtos farmacêuticos.
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histórico de capacitação gerencial; seu objeto de trabalho é de elevada complexi-
dade (qualificação e mensuração), o que demanda uma constante qualificação e 
maior valorização dos técnicos, com o friso de se manter o quadro de pessoal nas 
equipes gerencial e executora, visto tratar-se de uma mão-de-obra de demorada 
formação e de rara especialização; e, por fim, a situação de deterioração em que 
se encontram as instalações físicas do edifício do Inpi, que, aliás, torna vulnerável 
a manutenção de registros já feitos pelo órgão. 

Em relação aos resultados apontados pelo programa, podem ser citados os in-
dicadores absolutos das ações de: “Concessões de patentes”, “Disseminação de 
informações tecnológicas”, e “Registro de programas de computadores”. 

As Tabelas 6 e 7, a seguir, apresentam um maior detalhamento dos valores pre-
vistos e realizados em tais programas nos exercícios de 2004 e 2005.

2004 

Previsto 
(em R$) 

Realizado 
(em R$) 

% de 
execução 

Previsto 
(em R$) 

Realizado 
(em R$) 

% de 
execução 

Programa

Fonte: Brasil (2005).
1 Valores de 2004 deflacionados: IGP-DI  dez./2005 (1,01232).
2 Inclui “RAP” (restos a pagar).

2005(2) 

Arranjos Produtivos 
Locais 54.603.974 3.298.549 6,04 50.454.930 40.973.692 81,21 

Comércio Eletrônico 6.580.080 627.741 9,54 2.871.306 1.714.114 59,70 

Competitividade das 
Cadeias Produtivas  6.037.991.540 1.802.301 0,03 18.750.654.388 3.287.725.897 17,53 

Propriedade Intelectual 113.835.434 73.962.633 64,97 104.282.679 76.210.738 73,08 

Metrologia e Qualidade 
Industrial 313.450.321 281.014.930 89,65 322.964.482 309.420.848 95,81 

Soma 6.526.461.349 360.706.153 5,53 19.231.227.785 3.716.045.289 19,32 
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Em 2004, os programas do MDIC, selecionados, mostraram baixo nível de reali-
zação, à exceção do Programa Metrologia e Qualidade Industrial (89,65%) e, em 
menor escala, do Programa Propriedade Intelectual (64,97%). No ano seguinte, 
esse perfil de aproveitamento melhorou bastante, sobretudo pelo desempenho 
do Programa Arranjos Produtivos Locais (81,21%, em 2005, contra 6,04% em 
2004). 

Todavia, em termos agregados, o percentual de realização foi somente de 19,32%, 
por conta do grande volume de recursos disponíveis para o Programa Competi-
tividade das Cadeias Produtivas17, que utilizou apenas 17,53% dos recursos pre-
vistos em suas ações/atividades.

Em termos de distribuição de gastos dos programas avaliados do MDIC obser-
vou-se uma grande disparidade de perfil entre 2004 e 2005. No primeiro ano, 
mais de 98% dos gastos agregados couberam ao programa de Propriedade Inte-
lectual e ao de Metrologia e Qualidade Industrial, em especial a este último. Já em 
2005, o Programa Competitividade das Cadeias Produtivas respondeu por 88,5% 
do total de gastos dos cinco programas avaliados.

TABELA 7
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC): 
% dos gastos realizados em 2004 e 2005, por programa finalístico,  
em relação ao total de cada ano

Fonte: Brasil (2005).

Programa 
% total  

gastos em 2004 
% total  

gastos em 2005 

Arranjos Produtivos Locais 0,91 1,10 

Comércio Eletrônico 0,17 0,05 

Competitividade das Cadeias Produtivas 0,50 88,47 

Propriedade Intelectual 20,50 2,05 

Metrologia e Qualidade Industrial 77,91 8,33 

Soma 100 100 

17 Em 2005, a ação “Financiamento de lp para cadeias produtivas do país” suplantou o previsto em 523%.
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5.2.4  Ministério da Defesa (MD)

Dando continuidade ao estabelecido em períodos anteriores, a programação do 
MD foi elaborada visando aos objetivos gerais de garantir a Defesa Nacional 
como fator de consolidação da democracia e do desenvolvimento, bem como 
ampliar a capacitação da inovação no País, além da busca de redução da de-
pendência externa em C&T. A principal estratégia de atuação desse ministério 
engloba parcerias com universidades e centros de pesquisas. Para tanto, o MD 
organizou sua programação em razão dos seguintes programas:

a) Programa Antártico Brasileiro (Proantar) – cujo objetivo é a realização de 
pesquisa científica diversificada e de alta qualidade na Região Antártica, buscando 
compreender os fenômenos ali ocorrentes, os quais surtam impactos globais, e, 
especialmente, impactos sobre o território brasileiro. As atividades desenvolvidas 
no Continente Antártico também garantem a participação do País no processo 
de decisão sobre aquela região.

b) Programa de Tecnologia de Uso Aeroespacial – visa, prioritariamente, à 
capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria aeroespacial brasileira. Os 
principais interessados nos resultados desse programa são a Força Aérea Brasi-
leira (FAB), demais forças singulares, comunidade científica e indústria aeroes-
pacial.

c) Programa de Tecnologia de Uso Terrestre – destina-se a pesquisar, desen-
volver e avaliar material de interesse do Exército e das demais forças singulares, 
basicamente para o Exército Brasileiro e demais utilizadores nacionais de tecno-
logia militar, e a estimular parcerias com órgãos civis de pesquisa. 

d) Programa de Tecnologia de Uso Naval – tem como finalidade central de-
senvolver e implementar tecnologias e infra-estrutura científica no âmbito da 
Marinha do Brasil, as quais possibilitem o desenvolvimento do Poder Naval. Em-
bora desenvolvido e prioritariamente direcionado para a Marinha do Brasil, esse 
programa deve também contemplar outros usuários nacionais de produtos de 
tecnologia nuclear e de engenharia naval. Um  de seus focos está no desenvolvi-
mento do projeto e na construção de um reator nuclear para a geração de energia 
elétrica, bem como de um submarino que utilize a propulsão nuclear; os quais 
possam dotar a Marinha de sistemas operacionais, gerenciais e de suporte à deci-
são do cumprimento de sua missão constitucional. Prevê também a atualização e 
o aperfeiçoamento contínuo no que tange a aplicação de táticas de guerra naval.

e) Programa de Produção de Material Bélico – deve permitir às Forças Arma-
das que se beneficiem de uma base industrial de defesa que minimize, e mesmo 
elimine, a dependência externa de materiais estratégicos. Por isso a importância 
do desenvolvimento e da ampliação da capacidade de pesquisa da indústria nacio-
nal na produção de tecnologia adequada ao setor (satélites e veículos lançadores, 
mísseis, aeronaves, carros de combate, navios e componentes eletrônicos), que  
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buscam minimizar a dependência externa do Brasil em relação a esses meios.   

Em 2005, os recursos destinados a esses programas foram, em conjunto, pouco 
menos de R$ 197,0 milhões, como mostra a Tabela 8 a seguir:

2005  

Previsto 
(em R$) 

Realizado 
(em R$) 

% de 
execução 

Previsto 
(em R$) 

Realizado 
(em R$) 

% de 
execução 

Programa

2004 

Fonte: Brasil (2005).
1 Valores de 2004 deflacionados: IGP-DI dez./2005 (1,01232).

5.462.668,02 

84.561.831,97 

84.354.968,43 

4.690.179,79 

668.131,20 

179.737.779,42 

4.662.057,54 

90.658.460,34 

67.696.510,92 

4.679.192,07 

668.131,20 

168.364.352,08 

85,3 

107,2 

80,3 

99,8 

100 

 93,7 

8.565.453,00 

76.550.913,00 

118.551.727,00 

13.429.996,00 

1.400.000,00 

218.498.089,00 

 

5.022.279,00 

67.526.645,00 

109.297.706,00 

13.423.037,00 

1.400.000,00 

196.669.667,00 

58,6 

88,2 

92,2 

99,9 

100,0 

90,0 

Antártico Brasileiro 
(Proantar) 

Tecnologia de 
Uso Aeroespacial  

Tecnologia de 
Uso Naval  

Tecnologia de 
Uso Terrestre  

Produção de 
Material Bélico 

Soma

A avaliação geral das ações desenvolvidas por esses programas indica problemas 
comuns que vão da insuficiência de recursos às deficiências dos recursos huma-
nos e de infra-estrutura. Em geral, há também o entendimento de que as metas 
físicas estabelecidas estão muito aquém do que seria necessário para que os pro-
gramas pudessem atingir seus objetivos de modo mais eficaz.

Outros fatores que têm prejudicado a execução de tais programas são o contin-
genciamento orçamentário e os atrasos na liberação dos recursos orçamentários 
aprovados. Assim, apesar de o gasto global ser alto – conforme mostra a tabela 
8 – a descontinuidade nas liberações prejudica o andamento dos programas, so-
bretudo quando se trata de ações a serem objeto de convênios com outras insti-
tuições públicas e privadas.

Logo, as restrições que vêm afetando a implementação desse conjunto de pro-
gramas são similares àquelas que afetam os outros programas aqui analisados, a 
saber:
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• Contingenciamento orçamentário. A periodicidade de liberação e a indisponibi-
lidade para empenho do total das dotações orçamentárias inviabilizaram o ganho 
de qualidade no desempenho das ações. 

• Os cortes orçamentários criam dificuldades gerenciais, por exigirem remaneja-
mentos nem sempre possíveis, além de esforços de planejamento para atingir as 
metas físicas das ações. 

• Insuficiência de recursos materiais para as equipes executoras. 

• Infra-estrutura inadequada. 

• Atraso na liberação de recursos orçamentários, o qual prejudicou o atendimen-
to de parte das atividades programadas.

Portanto, e embora nos anos aqui considerados (2004 e 2005) os resultados al-
cançados por tais programas tenham ficado próximos do previsto, nem sempre 
a implementação das ações teve ritmo e intensidade adequados. Restrições or-
çamentárias e contingenciamentos constituem as dificuldades mais freqüentes a 
serem enfrentadas na implementação dos projetos. As restrições orçamentárias 
afetam diretamente os projetos em execução, haja vista muitos deles já possuí-
rem contratos firmados, cujo descumprimento pode gerar prejuízo de toda sorte, 
uma vez que isso desagrega o planejamento, gera custos adicionais e compromete 
o alcance de objetivos traçados.

5.2.5  Ministério das Minas e Energia (MME)

A análise do desempenho dos programas do MME nos anos de 2004 e de 2005 
revela resultados bastante diferenciados entre si. Os programas diretamente 
vinculados ao setor de energia elétrica tiveram desempenhos sofríveis, seja pela 
relação entre os recursos aprovados e os aplicados, seja pela ocorrência de difi-
culdades comuns às de outros setores, notadamente aquelas relativas ao contin-
genciamento de recursos, à irregularidade dos fluxos de liberação, à deficiências 
do quadro técnico (recursos humanos) e à insuficiência de recursos materiais e 
de infra-estrutura.  

• Programa de Desenvolvimento Tecnológico no Setor de Energia – busca 
superar a defasagem científica e tecnológica, bem como a ociosidade industrial 
em áreas estratégicas do setor de energia. Nos anos considerados, esse programa 
apresentou sérias dificuldades de implementação, uma delas relacionada ao pró-
prio desenho do programa, o qual contempla ações que, em princípio, nele não 
caberiam, especificamente a de apoio a projetos de licenciamento e de aprovei-
tamento de minerais para produção de fertilizantes agrícolas que, por sua natu-
reza, não se enquadra no escopo desse programa e é inadequada ao seu objetivo. 
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Foram também observadas dificuldades quanto ao monitoramento das ações 
implementadas por instituições conveniadas ou parceiras do programa. Como 
resultado, as metas físicas alcançadas ficaram aquém do previsto. 

A avaliação do programa apontou, em 2004, a insuficiência dos recursos em ra-
zão do contingenciamento orçamentário e financeiro, o que impossibilitou a rea-
lização de todas as atividades previstas para o ano. As conseqüências disso foram: 
a reprogramação das atividades durante o exercício, o que culminou na realização 
delas somente no final do ano; bem como a postergação de atividades para o 
ano de 2005. Outro gargalo foi a dificuldade para celebração de contratos e de 
convênios, não tanto por conta das exigências legais para tanto, mas sobretudo 
por causa dos adiamentos na liberação dos recursos. Essas mesmas dificuldades 
ocorreram também em 2005.

A Tabela 9, a seguir, mostra que os gastos desse programa, em 2004 e em 2005, 
praticamente equivaleram em valores, mas, entre um ano e o outro, o previsto 
caiu  20%.

Fonte: Brasil (2005).
1 Valores de 2004 deflacionados: IGP-DI  dez./2005 (1,01232).

Ano Previsto 
(em R$) 

Realizado 
(em R$) 

% 
de execução 

2004 36.406.139,07 20.212.570,29 55,52 

2005 28.746.061,00 19.552.238,00 68,02 

• Programa Eficiência Energética – objetiva eliminar o desperdício e o uso 
ineficiente de energia no País, mediante o desenvolvimento de mecanismos capa-
zes de explorar o potencial de conservação de energia. Nessa perspectiva, centra 
esforços no desenvolvimento de novas tecnologias e de serviços mais eficientes 
para maximizar a disponibilidade de energia. Contudo, tanto em 2004 quanto em 
2005 esse programa teve baixíssima execução, conforme mostram os dados da 
Tabela 10 a seguir:
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Fonte: Brasil (2005).
1 Valores de 2004 deflacionados: IGP-DI  dez./2005 (1,01232).

23,01 

15,02 

% 
de execução 

48.654.847,65 

50.215.245,20 

Realizado 
(em R$) 

211.445.161,32 

334.237.595,00 

Previsto 
(em R$) Ano 

2004 

2005 

Tanto em 2004 quanto em 2005, somente a ação “Implantação de sistemas de 
racionalização do uso da energia nas atividades da Petrobras” teve execução fi-
nanceira, e gastou 70% do montante previsto. Contudo, outras ações desse pro-
grama exigiram gastos acima do previsto: (i) a de “Desenvolvimento de metodo-
logia e tecnologia”, com vistas em eficiência energética, aponta gastos 2,5 vezes 
maiores que o previsto; (ii) a de “Disseminação de informações sobre conserva-
ção de energia” consumiu praticamente o dobro do previsto; e (iii) a “Formação, 
capacitação e treinamento na área de eficiência energética” consumiu todos os 
recursos para ela previstos. Embora com recursos previstos, outras ações ou não 
tiveram execução orçamentária18,  ou sua execução orçamentária ficou próxima  
de zero19.  

Além de as ações executadas pela Petrobras terem apresentado os melhores re-
sultados, o cumprimento das metas físicas das ações por parte do MME ficou 
abaixo do previsto em decorrência do contingenciamento orçamentário e finan-
ceiro e da aprovação tardia de crédito especial. Ademais, os recursos materiais, 
humanos (nas áreas técnicas e administrativas, devidamente qualificados) e de 
infra-estrutura foram insuficientes e, como conseqüência, prejudicaram o acom-
panhamento e a execução do programa. Como resultado, as ações coordenadas 
pelo MME e pela Eletrobrás tiveram baixa execução.

• Programa Energia Alternativa Renovável – visa a ampliar a oferta de energia 
produzida por fontes renováveis, em base auto-sustentável e com um mínimo de 
impacto ambiental. Nos anos considerados, ou seja, em 2004 e em 2005, os gas-
tos realizados com esse programa foram quase nulos, conforme mostra a Tabela 
11, e, portanto, seus resultados ficaram comprometidos.

18 ações sem execução orçamentária: “conservação de energia no setor de transportes (combustível economizado/
M³)”; “conservação de energia no setor industrial e residencial (combustível economizado/M³)”; “Desenvolvimento de 
projetos demonstrativos em conservação energética”; e “Difusão de informações e conscientização dos consumidores 
e da sociedade sobre uso racional dos derivados do petróleo e do gás natural”.
19 ações cuja execução orçamentária ficou próxima de zero: “Gestão e administração do programa” (0,35%); 
“Iluminação pública eficiente – reluz” (0,02%); e “Implantação de projetos de eficiência energética” (0,11%).
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Fonte: Brasil (2005).
1 Valores de 2004 deflacionados: IGP-DI  dez./2005 (1,01232).

0,49 8.002.616,36 1.641.267.571,70 2004 

0,12 4.299.940,00 3.555.435.105,00 2005 

% 
de execução 

Realizado 
(em R$) 

Previsto 
(em R$) Ano 

Além disso, outras dificuldades contribuíram para o fraco desempenho desse 
programa, especificamente aquelas relativas à celebração de licitações e de con-
vênios – dada a falta de consenso das equipes de coordenação das ações do pro-
grama –, bem como à celebração de convênios na gerência – aqui por causa da 
falta de pessoal qualificado nas áreas técnica e administrativa.

• Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Pe-
tróleo e Gás Natural e Programa de Refino de Petróleo – Programas de res-
ponsabilidade da Petrobras que, por não terem sofrido com limitações advindas 
do contingenciamento e do fluxo de liberações de recursos, cumpriram satisfato-
riamente as metas físicas e financeiras previstas (ver Tabela 12). 

Fonte: Brasil (2005).
1 Valores de 2004 deflacionados: IGP-DI  dez./2005 (1,01232).

% 
de execução 

Realizado 
(em R$) 

Previsto 
(em R$) Ano 

2004 623.194.586,50 553.954.663,15 88,89 

2005 679.018.676,00 570.152.045,00 83,97 
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O primeiro engloba um conjunto de atividades de pesquisa que visam tanto ao 
desenvolvimento de tecnologias de processos, produtos e serviços para o seg-
mento de petróleo e de gás natural, quanto ao desenvolvimento de processos 
mais vantajosos de extração do petróleo em águas profundas. 

Já o segundo programa, esse objetiva garantir o abastecimento interno de com-
bustíveis, daí ter como foco a ampliação da capacidade de refino nacional e a 
modernização das refinarias existentes, com um mínimo de risco ambiental e a 
maximização do uso de matéria-prima nacional.

O Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes) é o órgão encarregado dos projetos 
de P&D nas áreas de petróleo e gás natural. Dessa carteira, alguns projetos têm 
elevado alcance social, além de estimularem a geração de pesquisas e de empre-
gos e contribuírem para o aumento da competitividade da empresa no Brasil e 
no exterior.

Fonte: Brasil (2005).
1 Valores de 2004 deflacionados: IGP-DI  dez./2005 (1,01232).

% 
de execução 

Realizado 
(em R$) 

Previsto 
(em R$) Ano 

2004 

2005 

3.055.050.158,40 2.792.033.991,61 91,39 

2.594.405.081,00 2.434.743.579,00 93,85 

Os valores orçamentários previstos pela Petrobras, na Lei Orçamentária Anual 
(LOA), não têm origem no repasse de recursos da União, mas sim na receita ge-
rada pela própria empresa, ou por ela levantada no mercado financeiro. Por isso, 
as liberações ao longo de cada ano não passam pelo contingenciamento e ocor-
rem em fluxo compatível com a programação. Ainda assim o programa enfrenta 
algumas restrições, em grande medida decorrentes da insuficiência de recursos 
materiais para as equipes executoras. 

As empresas nacionais – sobretudo as de projeto de detalhamento e construção, 
assim como as empresas de montagem – têm apresentado algumas dificuldades 
para atender às demandas quantitativas e qualitativas dos projetos desse progra-
ma. Tais problemas também vêm sendo enfrentados em projetos estruturados, 
notadamente naqueles derivados do Programa de Mobilização da Indústria Na-
cional (Prominp). Há poucas possibilidades de atendimento de tais demandas via 
mercado externo. 
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5.2.6  Ministério das Comunicações (MC)

O Programa Inovação Tecnológica em Telecomunicações foi desenhado para 
fins de  pesquisa, desenvolvimento e difusão de inovações tecnológicas voltadas 
para a  competitividade de produtos e serviços de telecomunicações. É adminis-
trado por um conselho gestor integrado por representantes do MC, do MCT, do 
MDIC, da Anatel, do BNDES e da Finep.  

Entre 2004 e 2005, a implementação do programa ficou aquém do programa-
do, principalmente em decorrência do contingenciamento e da irregularidade na 
liberação dos recursos orçamentários. A Tabela 14, a seguir, mostra que esses 
fatores fizeram que os dispêndios do programa ficassem abaixo do esperado.

Fonte: Brasil (2005).
1 Valores de 2004 deflacionados: IGP-DI  dez./2005 (1,01232).

% 
de execução 

Realizado 
(em R$) 

Previsto 
(em R$) Ano 

2004 161.469.221,00 105.155.916,00 65,12 

2005 230.244.316,00 131.857.756,00 57,27 

O contingenciamento sofrido pelo Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico 
das Telecomunicações (Funttel) tem prejudicado a execução de seus projetos, 
que têm, majoritariamente, previsão de execução trianual, o que deixa os projetos 
autorizados pelo conselho gestor dos institutos de pesquisa em grande dificul-
dade, além de provocar atraso na execução deles. Tudo isso acarreta desperdício 
dos recursos já repassados, uma vez que os institutos se vêem obrigados a rever 
seus cronogramas em uma tentativa de não perder a equipe de pesquisadores. 

Tanto o contingenciamento sofrido como a necessidade de direcionar os limites 
recebidos para executar as duas ações mais relevantes20 e atender os compro-
missos previamente assumidos impossibilitaram o bom desempenho das demais 
ações do programa, sobretudo as ações de gestão, de treinamento e de capacita-
ção dos recursos humanos necessários à implementação do programa. 

20 as duas ações mais relevantes são: “Fomento à pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações na fundação – 
cpQD”; e “Fomento a projetos de desenvolvimento de tecnologias inovadoras nas telecomunicações”.
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Além disso, os limites inicialmente estabelecidos na LOA, em 2004 e em 2005, 
foram extremamente baixos, tendo-se em vista os compromissos assumidos com 
os projetos que vêm sendo executados no âmbito do Funttel. Houve sérias di-
ficuldades que não permitiram a abertura do orçamento da União para créditos 
suplementares, apesar de, no caso do Funttel, isso ser devidamente preconizado 
e autorizado, conforme trata o inciso XIII, do art. 4º, da Secção III, da Lei nº 
10.837, de 16/01/2004. O limite financeiro anual do MC não tem permitido a 
execução dos projetos do Funttel, conforme aprovado por seu conselho gestor.

Outras restrições enfrentadas pelo programa são as seguintes: (i) dificuldade para 
celebrar convênios, dada a inadimplência dos entes; (ii) cancelamento de convê-
nios firmados, em 2004, para projetos da “Ação de Fomento a Pesquisa”, após a 
avaliação da Consultoria Jurídica do MC, sobretudo pelo não cumprimento dos 
cronogramas acertados; e (iii) insuficiência de pessoal na gerência do programa, 
o que impossibilitou o acompanhamento das ações.

5.2.7  Ministério da Saúde (MS)

O Programa Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde tem como objetivo 
desenvolver e fomentar a pesquisa e a inovação tecnológica no setor de saú-
de, além de promover sua absorção pelas indústrias, pelos serviços de saúde e 
pela sociedade. As ações desse programa são desenvolvidas em vários institutos, 
secretarias e fundações, instituições às quais cabe, a cada uma delas, o moni-
toramento de suas atividades, de acordo com a periodicidade estabelecida em 
seus respectivos cronogramas de trabalho. Para tanto, são realizados seminários e 
reuniões internas e externas com os pesquisadores que possuem projetos finan-
ciados, além de reuniões de colegiados e encontros de avaliação.

Segundo a avaliação do MS, o programa tem cumprido satisfatoriamente suas 
metas físicas e financeiras. O aporte de recursos e a utilização deles têm ocorrido 
de acordo com o planejado. Também o fluxo das liberações tem sido adequado 
às necessidades programadas. Nos anos considerados, os montantes previstos 
foram aplicados praticamente como mostra a Tabela 15 a seguir:

Fonte: Brasil (2005).
1 Valores de 2004 deflacionados: IGP-DI  dez./2005 (1,01232).

% 
de execução 

Realizado 
(em R$) 

Previsto 
(em R$) Ano 

2004 271.025.883,57 267.384.339,74 98,66 

2005 283.867.334,00 261.607.823,00 92,16 
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A única restrição identificada para esse programa está na dificuldade em cele-
brar licitações e contratos; instrumentos esses cujo processamento necessitaria 
de aperfeiçoamentos, dado o excesso de procedimentos burocráticos.

5.2.8  Ministério das Relações Exteriores (MRE)

A necessidade de ampliar e de qualificar a produção científico-tecnológica nacio-
nal levou à criação do Programa Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica 
Internacional, no âmbito do MRE, com vistas em aprofundar a cooperação cien-
tífica, técnica e tecnológica entre o Brasil e os países com os quais ele mantém 
relações diplomáticas. Sua atuação está direcionada tanto para governos de países 
parceiros tradicionais como não tradicionais; para a comunidade científica, tec-
nológica e acadêmica nacional e internacional; para instituições de pesquisa e de 
ensino superior no País e no exterior; para o setor empresarial nacional e interna-
cional; bem como para organismos internacionais de interesse estratégico

Embora o cumprimento das metas estabelecidas venha sendo sido positivo (ver 
Tabela 16 a seguir), seus executores demandam por aumento dos recursos or-
çados, para que seja possível ampliar as ações do programa. Mais de 90% dos 
recursos previstos foram executados nos anos aqui considerados.

Fonte: Brasil (2005).
1 Valores de 2004 deflacionados: IGP-DI  dez./2005 (1,01232).

% 
de execução 

Realizado 
(em R$) 

Previsto 
(em R$) Ano 

2004 

2005 

18.126.523,97 17.385.644,42 95,91 

41.699.379,00 38.611.673,00 92,60 

O crescente interesse manifestado, pelos parceiros, em desenvolver atividades de 
cooperação com o Brasil; bem como a conseqüente necessidade de se ampliar 
a estrutura de apoio para os mecanismos de cooperação em C&T – inclusive o 
sistema de informação em ciência, tecnologia e educação – estão na origem da 
demanda por aumento de recursos para esse programa, cuja estrutura dispõe de 
recursos materiais e humanos adequados e aptos, os quais podem arcar com a 
ampliação do seu escopo.
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A maior parte dos programas aqui analisados enfrenta dificuldades de execução 
semelhantes. Com poucas exceções, todos eles revelam problemas comuns, os 
quais prejudicam o desempenho previsto. Basicamente, tais dificuldades se resu-
mem no seguinte: insuficiência dos recursos orçamentários executados, descon-
tinuidade dos fluxos de liberação de recursos, contingenciamento orçamentário, 
e atrasos na liberação de recursos. Essa situação implica o fato de, em cada ano 
fiscal, ter de se transferir para o seguinte um montante significativo de compro-
missos financeiros expressos por “restos a pagar”, que refreiam a capacidade 
de gastos nos primeiros meses de cada ano. Mas não é só isso. Há também a 
insuficiência e/ou a inadequação de recursos materiais e de infra-estrutura, além 
de carências quantitativas e qualitativas de recursos humanos, tanto nas equipes 
gerencias quanto nas executoras. 

A carência de recursos afeta o desenvolvimento das atividades de pesquisa,  
cerceando, com isso, a modernização de laboratórios, e colocando o País em situ-
ação de atraso em relação a centros internacionais a ele semelhantes. Tal situação 
tem sido alegada pelo Inmetro, entre outros órgãos, que, por conta da natureza 
de seu trabalho, necessita de laboratórios de ponta comparáveis aos melhores do 
mundo. Contudo, dada a escassez de recursos a instalação dessa infra-estrutura 
nem sempre tem sido possível. 

As características territoriais, geopolíticas e socioeconômicas brasileiras dificul-
tam o atendimento de necessidades nacionais com o desenvolvimento e a im-
plementação de inovações em todas as áreas. A prioridade que tem sido dada 
à obtenção de superávits primários, aliada às dificuldades de ordem fiscal, tem 
imposto entraves à implementação da programação do governo, os quais nem 
sempre são contornáveis. Diversas áreas – e programas – têm tido o respecti-
vo âmbito de atuação reduzido por causa de restrições de ordem orçamentária 
como, por exemplo, aquelas que afetam áreas como a de telecomunicações, de 
levantamento e de prospecção de recursos naturais, de acompanhamento de al-
terações no meio ambiente, de vigilância das fronteiras e de desenvolvimento de 
ciência, tecnologia e inovação (CT&I).

Tais restrições provocam impacto também sobre o alcance social dos benefícios 
advindos de tecnologias de todas as áreas, em especial daquelas de caráter espa-
cial e nuclear, e daquelas relacionadas à Região Amazônica. No que diz respeito à 
Amazônia, algumas características próprias da região a colocam como área estra-
tégica para o desenvolvimento nacional, sobretudo por sua diversidade biológica, 
cujos avanços, porém, são ainda modestos.

Do ponto de vista do grau de utilização dos recursos alocados nos diferentes 
programas, observou-se grande variabilidade de ministério para ministério, haja 
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vista cada ministério possuir capacidade e canais de articulação política próprios 
e diferenciados para defender o seu montante de recursos monetários no mo-
mento de sua distribuição entre o total de programas. Esses elementos não estão 
necessariamente alinhados à capacidade de execução em campo dos respectivos 
valores, daí a disparidade observada, tanto em 2004 como em 2005, nos per-
centuais de realização de gastos frente aos orçamentos dos programas, entre os 
ministérios contemplados na pesquisa.

Quanto a esse aspecto, é preciso também ponderar, ainda, que os programas das 
pastas ministeriais, e entre elas, possuem objetivos específicos, áreas geográficas 
de atuação distintas e conexões de parcerias públicas e privadas muito diferentes 
nas atividades levadas a campo em cada caso.

Na área nuclear, a atual administração federal tem buscado negociações com a 
Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea), para a aplicação de salvaguar-
das nucleares e monitoramento da produção de combustível nuclear na Unidade 
de Enriquecimento de Urânio da empresa estatal Indústrias Nucleares do Brasil 
S.A (INB). 

O MD tem enfatizado, em seus relatórios anuais, que as restrições orçamentá-
rias afetam diretamente alguns de seus projetos, muitos deles com contratos já 
firmados, o que causa prejuízos de toda sorte, uma vez que tais procedimentos 
desagregam o planejamento por gerarem custos adicionais e comprometerem 
o alcance de objetivos traçados. Como enfatiza o relatório sobre o Programa 
Tecnologia de Uso Aeroespacial, os escassos recursos disponibilizados acabam 
sendo pulverizados e destinados basicamente para atender as áreas técnicas, as 
quais requerem, cada vez mais, servidores altamente especializados e atualizados 
para a boa consecução dos grandes projetos de P&D. Esse quadro afeta especial-
mente o desempenho do Comando da Aeronáutica (Comaer), que, entre outras 
atribuições, deve fiscalizar e normalizar o tráfego aéreo no País.

No caso dos programas de C&T do Mapa, particularmente, parece haver um 
papel central exercido pela Embrapa, além de um aproveitamento da estrutura 
capilarizada das delegacias estaduais de agricultura vinculadas a esse ministério. 
Essas duas parcerias parecem cumprir um papel positivo no desempenho dos 
programas dessa pasta.

Em relação aos programas de C&T do MDIC, pode ser ainda melhorado o uso 
efetivo dos recursos disponibilizados. Ademais, observa-se que certos programas 
dependem de melhores condições de operação de órgãos específicos, como o 
Inpi (propriedade intelectual) e o Inmetro (metrologia e qualidade industrial).

Constitui fator restritivo também o fato de os salários pagos em muitos órgãos 
executores dos programas de inovação não serem competitivos nem mesmo na 
própria administração pública, o que dificultada a atração e a permanência de 
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mão-de-obra qualificada. Em algumas instituições, como o Inpi, por exemplo, 
os recursos humanos necessários para fazer frente às exigências burocrático-
legais implicadas na realização de licitações são insuficientes, além de não haver  
mobiliário nem recursos adequados de informática, com escassez até mesmo do 
material de consumo necessário ao desempenho das atividades, o que se agrava 
com a insuficiência de pessoal qualificado nas equipes de nível superior respon-
sáveis pelas atividades finalísticas, que, em fins de 2005, estavam compostas por 
um terço da mão-de-obra necessária.

Em face de tais problemas, nos anos considerados grande parte dos programas 
não atingiu as metas estabelecidas. Contudo, alguns relatórios de avaliação infor-
mam que, apesar dos óbices orçamentários prejudiciais à execução dos progra-
mas, os resultados obtidos foram positivos. Assim, no caso do Programa de Bio-
tecnologia do MCT, por exemplo, o respectivo relatório de avaliação informa: 

Apesar do fluxo de recursos financeiros liberados ter sofrido descontinuidade, 
prejudicando a execução do Programa, os resultados obtidos foram positivos 
graças, principalmente, aos esforços empreendidos pela Coordenação Geral de 
Biotecnologia e Saúde (CGBS) – sob a coordenação do MCT – e pelo empenho 
das equipes envolvidas com a execução do Projeto. Isso incluiu o suporte for-
necido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 

Também impactam a execução dos programas as mudanças no ordenamento 
político dos órgãos governamentais, assim como as mudanças na gestão dos ór-
gãos executores e deliberativos, as quais têm conseqüências sobre as atividades 
programadas, sobretudo quando se fazem necessárias a discussão e a atualização 
do arcabouço legal que estabelece o âmbito das pesquisas e experimentos en-
volvidos. Uma área especialmente sensível a tais condicionantes tem sido a de 
pesquisa com material biológico, a exemplo da Lei de Biossegurança e dos ajustes 
nas questões de acesso ao material biológico. As restrições para a pesquisa e a 
utilização de organismos geneticamente modificados (OGMs), de células-tronco 
e de outra iniciativas em discussão no Legislativo afetam as atividades de todos os 
envolvidos nos processos de desenvolvimento e consolidação da biotecnologia.

Programas desenvolvidos em parceria com outros entes governamentais, espe-
cialmente das esferas estaduais e municipais, com freqüência apontam como im-
portante restrição na execução de suas propostas os atrasos e as inconsistências 
na prestação de contas de estados e de municípios. Esses eventos se somam 
a outros apontados pela maioria dos gestores responsáveis por programas que 
demandam parecerias extraministeriais, tais como as dificuldades na celebração 
de contratos e de convênios. Não obstante tudo isso, para alguns programas a 
participação de parceiros em alguns programas tem sido importante para o de-
senvolvimento da programação, principalmente na alocação de mão-de-obra e de 
infra-estrutura necessárias.
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No período em análise, os programas vinculados ao MME apresentaram de-
sempenhos diferenciados, conforme a inserção institucional. De uma parte, os 
programas sob a égide da Petrobras têm tido menores dificuldades de implemen-
tação; embora os demais tenham enfrentado os mesmos problemas: dotações 
orçamentárias insuficientes, contingenciamentos, e irregularidade dos fluxos de 
liberações, com conseqüências danosas para os resultados finais. Dificuldades 
na celebração de contratos e de convênios também são apontadas como fatores 
limitantes de performance.

Sob a responsabilidade da Petrobras, o Programa Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural e o Programa Refino de Petró-
leo não apresentam os mesmos problemas que os demais programas executados 
pelos outros órgãos públicos federais, sobretudo por contarem com recursos 
próprios – não orçamentários. Suas ações são implementadas sem a Petrobras 
ter de enfrentar contingenciamentos e atrasos de liberações. Ainda assim, o Pro-
grama Refino de Petróleo apresenta problemas nas equipes executoras, dada a 
insuficiência de recursos materiais. As empresas nacionais contratadas têm apre-
sentado dificuldades para atendimento das demandas quantitativas e qualitativas 
decorrentes dos projetos, o que a Petrobras procura superar com a elaboração de 
projetos estruturados, especialmente os que compõem o Programa de Mobiliza-
ção da Indústria Nacional (Prominp) 

Já o Programa Inovação Tecnológica em Telecomunicações, do MC, também 
esse aponta como fator restritivo os baixos limites de recursos inicialmente es-
tabelecidos na Lei Orçamentária, tendo-se em vista os compromissos existentes 
com os projetos executados no âmbito do Fundo para o Desenvolvimento Tec-
nológico das Telecomunicações (Funttel). Dificuldades administrativas e legais 
impediram a abertura de créditos suplementares, apesar da autorização expressa 
em lei (inciso XIII, do art. 4º, da secção III, da Lei nº 10.837, de 16/01/2004).

Por fim, e embora contando com recursos vinculados, que garantem maior es-
tabilidade na implementação das ações, no caso do MS o Programa Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Saúde enfrenta dificuldades em realizar licitações e 
convênios, quer seja por falta de adequação de pessoal especializado e especifica-
mente treinado para essas tarefas, quer seja pelo alto grau de complexidade e de 
exigências burocráticas enfrentado.
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