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A literatura acadêmica e as evidências empíricas apontam taxas elevadas de inves-
timento como fundamentais para que o crescimento econômico seja sustentável 
no longo prazo. Para isso, tanto a disponibilidade de recursos quanto a eficiência 
em sua utilização são fatores preponderantes.

Nesse contexto, os setores mais dinâmicos da economia, caracterizados pelo alto 
valor agregado da produção e pela inovação, oferecem grandes oportunidades 
para aumentar a eficiência no uso do capital. A redução do ciclo de vida dos 
produtos, causada pelos recentes avanços tecnológicos, faz que as atividades de 
inovação se tornem um processo dinâmico dentro das firmas. Além disso, a dife-
renciação de produtos, fruto de investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação (PD&I), é fundamental para enfrentar a crescente competição mundial 
por mercados.

Porém, e como atesta a Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (Pintec) 
2003, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as 
firmas industriais brasileiras inovam e diferenciam pouco em comparação aos 
padrões das firmas internacionais. Entre 2000 e 2003, houve redução dos in-
vestimentos em PD&I de 0,75% para 0,6% do faturamento total das firmas. Na 
Alemanha, esse percentual foi de 2,7%, e, na França, de 2,5%. 
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No levantamento dos programas de PD&I existentes no Brasil, verificamos ini-
ciativas de várias instituições públicas, muitas delas com mais de uma modalidade 
de apoio. Entretanto, a Pintec 2003 constata que, das firmas industriais brasileiras 
 que realizaram algum tipo de inovação, menos de 19% delas usaram alguma 
forma de apoio do governo, e a maior parte dos gastos das empresas industriais 
com PD&I foram pagos com recursos próprios. Talvez isso ocorra por falta de 
conhecimento por parte das empresas.

O objetivo do trabalho deste capítulo é analisar, de forma crítica, o atual cenário 
de financiamento à inovação no Brasil. Faremos, aqui, uma avaliação das práticas 
nacionais e internacionais sobre o tema, com foco na formulação de políticas 
públicas que resultem em aumento do esforço de inovação. 

A seção 2 analisa as modalidades de financiamento disponíveis para firmas pri-
vadas; levanta as características que diferenciam o investimento em inovação em 
relação ao risco; e analisa como isso afeta a oferta de crédito. A seção 3 apresenta 
um panorama do nível de investimento e dos principais agentes institucionais do 
financiamento público à inovação no Brasil e, sob essa mesma ótica, a seção 4 
analisa o caso de alguns países selecionados. Finalmente, na seção 5 apresenta-
mos as conclusões do trabalho. 

2  ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO 

 À INOVAÇÃO DAS FIRMAS

A estrutura de capital – fundamento importante na avaliação de risco – é o refle-
xo das opções de financiamento feitas pela empresa ao longo do tempo. A fonte 
para tal análise são as demonstrações contábeis, que trazem informações acerca 
da origem e do destino dos recursos de que determinada empresa dispõe para 
suas operações.

Basicamente, os recursos podem ser originários das seguintes fontes: recursos 
próprios, aporte de capital ou endividamento. Por um lado, o teorema de Modi-
gliani & Miller trata a forma de financiamento como uma variável passiva, ou seja, 
caso haja projetos cujo retorno seja compensador, a empresa não terá dificuldades 
na obtenção de recursos. As premissas que envolvem o teorema, porém, mos-
traram-se bastante fortes. Por outro lado, a teoria de pecking order estabelece uma 
seqüência de opções em que as empresas procuram utilizar, preferencialmente, 
recursos próprios. Quando houver necessidade de recorrer a terceiros, a primeira 
opção será o endividamento e, em último lugar, a emissão de ações. Análises mais 
recentes acrescentam outros componentes para a tomada de decisão, tais como 
impostos, taxa de juros e risco de falência. A estrutura ótima de capital seria 
aquela que minimizasse custos e riscos associados a esse conjunto de variáveis. 
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Em razão de sua natureza essencialmente intangível, as atividades de inovação 
naturalmente encontram dificuldades de financiamento no mercado. As incerte-
zas inerentes a um empreendimento dessa natureza e a assimetria de informações 
entre os agentes fazem que os investidores procurem prêmios de risco e prazos 
particulares para esse tipo de investimento. 

Hall (2002) explora as razões do baixo nível de investimento em inovação por 
parte dos mercados financeiros. Algumas características peculiares tornam o in-
vestimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) diferente dos demais. Mais 
de 50% dos seus gastos correspondem a salários de profissionais altamente qua-
lificados, os quais retêm o conhecimento gerado pelas pesquisas. Portanto, a 
manutenção desse conhecimento depende da capacidade das firmas em manter 
esses profissionais. Outro ponto importante a ser destacado é o grau de incerteza 
em relação aos resultados do investimento, bem como a diferença de percepção 
de risco entre empreendedores e investidores. A assimetria de informação causa 
uma diferença entre o custo de capital interno e de terceiros, e é determinante na 
escolha do tipo de financiamento. A separação entre acionistas e gerentes pode 
resultar em estratégias de investimento que não maximizem o valor das ações, 
uma vez que gerentes avessos ao risco podem buscar obter benefícios de curto 
prazo, em detrimento de projetos que tenham retorno de longo prazo.

Na mesma linha, Carpenter e Petersen (2002a) indicam que investimentos em 
alta tecnologia são particularmente suscetíveis a imperfeições no mercado de 
capitais por três motivos: os retornos de investimentos são muito incertos; há 
grande assimetria de informações entre as firmas e os potenciais investidores; e  
as operações normalmente têm baixo nível de garantias. Os autores indicam que 
países com mercados relativamente bem desenvolvidos de venture capital (ou 
capital de risco1) e de ações têm uma vantagem comparativa na produção de bens 
de alta tecnologia. Acrescentam, ainda, que a própria natureza do financiamento 
não é bem adaptada para investimentos de alta tecnologia sujeitos, naturalmente, 
à seleção adversa e risco moral.

Esse é o caso do Brasil, onde as firmas, independentemente de sua origem de 
capital, enfrentam barreiras para implementar atividades de inovação. Os dados 
da Pintec, referentes às firmas da indústria da transformação, mostram ser  pos-
sível atribuí-las sobretudo a fatores de ordem econômica. A partir dos resultados 
da Tabela 1, três principais barreiras à inovação podem ser destacadas: riscos 
econômicos excessivos, elevados custos de inovação, e escassez de fontes de fi-
nanciamento. 

1 Recentemente, tem sido comum empregar a expressão “capital empreendedor” em lugar de “capital de risco”.
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TABELA 1 
Firmas da indústria de transformação que implementaram 
inovação e atribuíram importância “alta” a determinado fator 
como obstáculo à inovação

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados das Pintecs 2000 e 2003.  
1 ND – não disponível.

Fator 1998-2000 
(em %) 

2001-2003 
(em %) 

Riscos econômicos excessivos 

Elevados custos da inovação 

Escassez de fontes apropriadas de financiamento 

Rigidez organizacional 

Falta de pessoal qualificado 

Falta de informação sobre tecnologia 

Falta de informação sobre mercados 

Escassas possibilidades de cooperação com outras empresas/instituições 

Dificuldade para adequar-se a padrões, a normas e a regulamentações 

Fraca resposta dos consumidores quanto a novos produtos 

Escassez de serviços técnicos externos adequados 

Centralização da atividade de inovação em outra empresa do grupo 

26,7 

32,9 

25,8 

3,3 

11,0 

6,6 

5,2 

8,8 

5,2 

4,1 

5,6 

ND(1) 

24,1 

24,9 

21,1 

2,7 

10,8 

6,9 

5,8 

7,5 

8,1 

4,5 

5,2 

0,3 

As considerações anteriores nos remetem à questão inicial deste capítulo, que 
trata do incentivo ao aumento do esforço de inovação. Como ponto de partida 
para responder a essa questão, estudaremos a estrutura predominante de finan-
ciamento das firmas. 

Os dados de financiamento de P&D apresentados na Tabela 2 sinalizam que 
as firmas se financiam preferencialmente por meio de recursos próprios, cuja 
disponibilidade depende, primordialmente, das possibilidades de fluxo de cai-
xa. Definido o montante disponível, uma série de projetos é confrontada tendo 
como base as técnicas tradicionais de análise de investimento em que pesam o 
retorno esperado e o tempo de recuperação (pay-off, valor presente líquido, entre 
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outros). Dada a restrição dessa fonte de financiamento, alguns projetos seriam 
naturalmente abandonados caso não houvesse alternativas.

A participação de recursos públicos e privados é sensivelmente maior no “finan-
ciamento das demais atividades”2 do que no financiamento direto a P&D. Esse 
resultado está ligado ao menor risco e a maior tangibilidade em investimentos 
dessa natureza, como a compra de máquinas e de equipamentos, por exemplo. 

A análise por porte3 da firma não revela grandes disparidades; em vez disso con-
firma, como sabido, que empresas de porte mínimo obtêm poucos recursos pú-
blicos e, à medida que crescem, passam a recorrer a uma maior parcela desse tipo 
de recurso e, conseqüentemente, diminuem a dependência em relação a recursos 
próprios.  

TABELA 2
Fontes de financiamento das atividades de P&D e das demais atividades 
de inovação, segundo porte da firma, em percentual – 2003

Financiamento das
atividades de P&D (%)

Financiamento das
demais atividades (%)

Recursos
próprios 

Recursos
públicos 

Recursos
privados de
terceiros 

Recursos
próprios 

Recursos
públicos 

Recursos
privados de
terceiros 

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT); disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/

9472.html>;  acesso em: 23 de maio de 2007.
1 PO –  pessoal ocupado.  

Porte da firma, 
por faixa de PO(1) 

De 10 a 29 93 6 1 73 16 10 

De 30 a 49 97 – 3 67 15 17 

De 50 a 99 98 1 1 71 12 17 

De 100 a 249 91 2 7 66 21 13 

De 250 a 499 95 – 4 80 7 13 

Com 500 e mais 89 6 5 82 5 13 

Total 90 5 5 78 8 13 

2 Na definição da pintec, as demais atividades incluem: (i) aquisição de outros conhecimentos externos, exclusive 
software; (ii) aquisição de software; (iii) aquisição de máquinas e equipamentos; e (iv) treinamento.
3 Essa classificação foi feita segundo faixas de pessoal ocupado.
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Na maior parte dos setores, a concentração em recursos próprios segue o pa-
drão da média da indústria. No entanto, os setores de “fabricação de produtos 
de madeira” e “fabricação de outros equipamentos de transporte” fogem a esse 
padrão, uma vez que contratam 42% e 17%, respectivamente, dos investimentos 
em P&D, de fontes privadas. Os recursos públicos atuam com mais vigor no 
financiamento às demais atividades ligadas à inovação, em especial nos setores 
de “fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias”, 
“fabricação de produtos de madeira” e “fabricação de produtos alimentícios e 
bebidas” (ver Tabela 3).

Uma forma de aporte para investimentos em inovação é a de capital de risco. 
Como vimos, umas das causas da escassez de recursos para a inovação é a assime-
tria de informação entre empreendedores e investidores, o que aumenta o prêmio 
de risco. A participação de investidores na gestão do projeto é um dos modos de 
diminuir o risco, tanto financeiro quanto tecnológico.

Nessa modalidade de financiamento, o investidor aporta recursos para o empre-
endedor em troca de participação no capital da empresa. Essa participação pode 
se dar por meio da aquisição de ações ou de outros ativos, como debêntures 
conversíveis ou não conversíveis, bônus de subscrição, entre outros. O alvo desse 
tipo de investimento são empresas de alto potencial de rentabilidade, com vistas 
na obtenção de altos retornos de médio e longo prazo. A operação compartilha 
riscos e pressupõe sinergia de expectativas entre investidores e tomadores de 
recursos na operação da empresa.

Os fundos de capital de risco têm, em geral, um período predeterminado de 
existência. Inicialmente, definem-se os empreendimentos que se tornarão alvo e 
projeta-se o montante envolvido. Em seguida, capta-se recurso de investidores 
para cobrir o montante desejado. A fase seguinte, mais longa, é a de estruturação 
do fundo e do investimento em si. A última fase é a de promoção do crescimento 
das empresas investidas e da avaliação das diferentes possibilidades de saída do 
investidor. Nas economias mais consolidadas, a situação mais comum é a de ven-
da da empresa para uma outra existente no mercado – interno ou externo. 

Porém, a emissão primária de ações é acessível somente para conjunto restrito 
de empresas no Brasil, como mostra a Tabela 4. O lançamento de ações no mer-
cado primário, de forma ampla e não restrita à subscrição pelos atuais acionistas, 
denomina-se oferta pública de ações (Initial Public Offering – IPO). Em geral, a 
empresa encarrega um intermediário financeiro de colocar esses títulos no mer-
cado. Os custos diretos de emissão – como registro na bolsa e contratação de 
firmas especializadas – são altos, e há custos indiretos em termos de diluição de 
capital, os quais também devem ser considerados. 
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TABELA 3
Fontes de financiamento das atividades de P&D e das demais atividades 
de inovação realizadas pelas empresas, segundo atividades das indústrias 
extrativas e de transformação – 2003

Atividades das
indústrias de
transformação

Financiamento das
atividades de P&D (%)

Financiamento das
demais atividades (%)

Recursos
próprios 

Recursos
públicos 

Recursos
privados de
terceiros 

Recursos
próprios 

Recursos
públicos 

Recursos
privados de
terceiros 

 

 

Indústrias de transformação 90 5 5 78 8 14

Fabricação de produtos alimentícios
e bebidas  96 3 1 74 6 20

 
Indústrias de transformação 90 5 5 78 8 14

Fabricação de produtos do fumo 100 – – 88 3 9 

Fabricação de produtos têxteis 94 1 5 77 21 3 

Confecção de artigos do vestuário
e acessórios  100 – – 84 8 8 

Preparação de couros e fabricação
de artefatos de couro 99 1 – 89 4 8 

Fabricação de produtos de madeira 54 42 3 63 14 23

 

Fabricação de celulose, papel e
produtos de papel 100 – – 60 20 19

 
Edição, impressão e reprodução
de gravações 100 – – 54 39 6 

Fabricação de coque, refino de petró-
leo, combustíveis nucleares e álcool 85 10 5 84 2 15

Fabricação de produtos químicos 96 3 1 90 5 5 

Fabricação de artigos de borracha
e plástico 94 5 2 75 10 16

 

Fabricação de produtos de minerais
não metálicos 99 – 1 73 17 10

Metalurgia básica 97 – 3 82 6 12

Fabricação de produtos de metal 91 2 7 73 14 14

Fabricação de máquinas e
equipamentos 96 2 2 75 7 18

Fabricação de máquinas para escri-
tório e equipamentos de informática 100 – – 100 – –

Fabricação de máquinas, aparelhos
e materiais elétricos  95 – 4 94 1 5 

Fabricação de material eletrônico e
de equipamentos de comunicação  95 2 3 88 10 3 

Fabricação de equipamentos de
instrumentação médico-hospitalares  97 1 3 79 15 6 

Fabricação e montagem de veículos
automotores, reboques e carrocerias 89 4 7 68 7 25

Fabricação de outros equipamentos
de transporte 73 17 10 96 2 2 

Fabricação de móveis e indústrias
diversas 99 1 – 78 4 18

Reciclagem – – – 100 – –

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT); disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/

9472.html>; acesso em: 23 de maio de 2007.
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TABELA 4 
Lançamento primário de ações no Brasil, no período de 1995 até 2005

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Ano 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Quantidade 

31 

23 

23 

20 

10 

6 

6 

4 

2 

9 

13 

Volume (US$ milhões) 

2.111 

9.168 

3.655 

3.495 

1.468 

770 

625 

370 

74 

1.552 

1.861 

A análise da Tabela 4 permite a correlação quase direta entre o desempenho eco-
nômico do País e o volume de lançamento de ações. De 1995 até 1998, período 
de estabilização macroeconômica, a evolução desse mercado é intensa, em espe-
cial no ano de 1996. A desvalorização do real em 1999 provocou uma queda 
abrupta na quantidade de lançamentos, e a crise do período 2002-2003 pratica-
mente eliminou essa opção de financiamento. A partir de 2004, a tendência é de 
recuperação. O Novo Mercado, segmento especial de listagem de ações, respon-
de por boa parcela do aumento das emissões. As empresas listadas no Novo 
Mercado se comprometem, voluntariamente, com a adoção de práticas de gover-
nança corporativa mais rígidas do que as exigidas pela legislação. As regras am-
pliam os direitos dos acionistas, melhoram a qualidade das informações públicas, 
e aumentam a segurança do investidor ao determinar que a resolução de conflitos 
seja feita por intermédio de uma Câmara de Arbitragem.
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No Brasil, apesar da pequena representatividade, um estudo realizado por Neves 
e Neves (2003) aponta algumas medidas que poderiam impulsionar o mercado 
de capital de risco. Dado o investimento em inovação ser de alto risco, os investi-
dores necessitam de uma estratégia de saída. Para tanto, um mercado de capitais 
forte e de boa liquidez, que seja capaz de absorver novos ativos, é premissa básica 
para a evolução desse mercado. Mecanismos de fomento ao investimento por 
fundos de pensão, ou pela desoneração tributária do investidor primário, são me-
didas complementares. Finalmente, taxas de juros reais menores, que diminuam a 
taxa de desconto praticada na avaliação de projetos, poderiam canalizar recursos 
da poupança privada para investimentos de retorno maior.

Trabalho de Rezende e Nogueira (2003) indica que a atividade de venture capital 
é ainda um enigma para grande parte do mercado brasileiro, apesar de inicia-
tivas da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) – como o Programa Ino-
var, por exemplo –, da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital 
(ABVCAP), e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os autores apontam 
que uma pesquisa da ABVCAP indicou a existência de algumas iniciativas de  
angels bem recentes e pontuais, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e 
da Bahia.

A Tabela 5 mostra alguns dados do mercado de capital de risco no Brasil. Todos 
os parâmetros revelam uma brusca redução desse mercado no período analisado. 
De 2002 para 2003, porém, o investimento total e o aporte médio crescem apesar 
do decréscimo na quantidade de empresas investidas, tal fato pode sinalizar que o 
investimento está se concentrando em empreendimentos maiores.

TABELA 5
Informações gerais do mercado de capital de risco no Brasil

Investimento (US$ milhões) 

Nº de empresas investidas 

Aporte médio 

2000 

1.480 

72 

20,5 

2001 

926 

86 

10,7 

2002 

342 

77 

4,4 

2003 

451 

54 

8,3 
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A Tabela 6 traz a estratificação setorial do indicador “aporte médio”. A liderança 
do setor não tecnológico é inequívoca em todos os anos. Em 2003, porém, a par-
ticipação desse setor supera 80% do total, o que indica o fato de os investidores 
estarem preterindo o setor de alta tecnologia, que, naturalmente, deveria ser o 
maior receptor de recursos. Antes alvo de grande volume de recursos, o setor de 
produtos “relacionados a computador” passou a ser quase inexpressivo.

TABELA 6
Aporte médio de capital de risco por setor

Setor 

Não tecnológico 

Mídia/comunicação 

Saúde/biotecnologia 

Relacionados a computador 

Semicondutores 

2000 

817 

171 

0,3 

491 

0,5 

2001 

361 

395 

37 

83 

50 

2002 

184 

99 

19 

16 

25 

2003 

386 

14 

46 

5 

0 

Um dos casos de sucesso freqüentemente apontado é o de Israel, com a  im-
plementação do programa Yosma a partir de 1993, cujo objetivo primário foi 
criar uma massa crítica para a indústria de capital de risco. Por essa razão, esse 
programa consistiu, inicialmente, em fundos públicos que totalizavam US$ 100 
milhões. A maior parcela (80%) desse montante destinou-se à criação de dez 
fundos de venture capital e, o restante, a financiamento direto a start-ups de firmas 
de base tecnológica. Em 2006, segundo o Israel Venture Capital Research Center 
a captação (doméstica e estrangeira) alcançou US$ 1,62 bilhão distribuído para 
402 firmas. Esse valor é 21% superior ao captado em 2005, mas ainda distante 
dos US$ 3,09 bilhões de 2000.

O sucesso dessa iniciativa pode ser medido pela quantidade de ofertas públicas 
primárias no mercado americano de empresas israelenses, inferior somente à das 
firmas nativas e das canadenses. Além da abundância de mão-de-obra qualificada, 
a estreita ligação econômica com os Estados Unidos e investimentos vultosos na 
área de defesa impulsionaram decisivamente esse mercado em Israel. Contudo, 
não se pretende, aqui, defender que tal modelo seja aplicado no Brasil, mesmo 
porque algumas condições do florescimento desse setor em Israel não condizem 
com as de nosso contexto. Porém, não se pode desprezar o fato de um programa 
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de venture capital, embrionário de recursos públicos, ser visto hoje como uma ini-
ciativa orientada para o mercado e não mais dependente de aportes do governo 
para sua continuidade.

Como uma outra opção para obtenção de recursos, o endividamento pode ter sua 
origem em empréstimos do setor privado e público. Os empréstimos bancários 
do setor privado são, em grande parte, de curto prazo, e, portanto, inadequados 
para a implementação de atividades cujo retorno é de longo prazo e incerto. Ca-
prio Jr. e Demirgüç-Kunt (1998) realizaram estudo sobre a importância do finan-
ciamento de longo prazo em países emergentes. Em primeiro lugar, avaliaram se, 
de fato, havia restrições de crédito de longo prazo, e, em seguida, determinaram 
o grau de impacto dessas restrições no desempenho econômico das empresas. 
O estudo conclui que o financiamento de longo prazo está associado a melhores 
índices de produtividade, a investimento e a crescimento. 

Comparado ao obtido por meio de outros mecanismos de financiamento, o endi-
vidamento via debêntures é uma boa alternativa. A principal vantagem é o fato de 
a debênture poder ser planejada sob medida para atender às necessidades de cada 
empreendimento. Pode ser deduzida da apuração fiscal anual da empresa e não 
provoca diluição societária, salvo os casos em que o contrato preveja conversão 
em ações (ver Tabela 7).

TABELA 7
Lançamento de debêntures no Brasil, no período de 1995 até 2005

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Ano 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Quantidade 

93 

99 

57 

62 

38 

42 

41 

25 

17 

37 

45 

Volume 
(US$ milhões) 

7.483 

8.307

6.993 

8.352 

3.598 

4.752 

6.584 

4.697 

1.756 

3.305 

17.107  
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Assim como o mercado de ações, o mercado de debêntures também sofreu re-
dução acentuada nos anos em que houve crise econômica. O volume financeiro 
(em dólares) registrado em 2005 é, aproximadamente, dez vezes maior do que a 
captação mediante oferta pública de ações, o que comprova a eficácia desse ins-
trumento como alternativa de financiamento para empresas.

A utilização de recursos públicos à inovação pode ocorrer, por sua vez, de forma 
direta e/ou indireta. A primeira se dá por financiamento direto para firmas requi-
sitantes via agentes e órgãos públicos designados para tal fim. A segunda ocorre 
por meio de subsídios e incentivos fiscais. Se, de um lado, a forma direta permite 
maior focalização de recursos e maior controle sobre resultados, pois normal-
mente está ligada à apresentação de um projeto; por outro lado o apoio indireto 
é normalmente extensível a todas as firmas de um setor, ou mesmo de toda a 
cadeia produtiva, desde que obedecidos os requisitos legais. A seção 5 apresenta 
as principais formas de atuação do setor público brasileiro, além de descrever os 
principais programas e montantes envolvidos. Por ora, a análise se concentrará 
nos aspectos teóricos que norteiam a questão.

O setor público fornece, de sua parte, uma série de incentivos fiscais para a 
inovação. Mais recentemente, a Lei do Bem (Lei nº 11.196/2005) e a Lei de 
Inovação (Lei nº 10.973/2004) introduziram incentivos adicionais. Morais (2007) 
e Guimarães (2006) discutem em pormenores os aspectos fiscais e regulatórios 
da política de inovação, abordando temas como a Lei de Inovação, os incentivos 
fiscais e a origem dos fundos do governo. Na próxima seção, este capítulo se 
concentrará na descrição das principais características do financiamento público 
à inovação no Brasil. 

3  FINANCIAMENTO PÚBLICO À INOVAÇÃO NO BRASIL

Abordagens mais recentes das políticas de desenvolvimento tecnológico tratam a 
inovação como um fenômeno sistêmico, em que participam diversas instituições 
e organizações. Ao conjunto de agentes econômicos responsáveis pela criação 
e implementação de inovações dá-se o nome de Sistema Nacional de Inovação 
(SNI). A idéia básica contida no conceito é a de que o desempenho de inovação 
depende não apenas do volume de recursos financeiros dirigidos ao sistema, mas 
também de como eles interagem. 

No Brasil, as diretrizes da política nacional de desenvolvimento científico e tec-
nológico são formuladas pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT): 
órgão de assessoramento (criado em 1996) do Poder Executivo para a formula-
ção e a implementação da política de Ciência e Tecnologia (C&T), na qual que se 
insere a política de inovação.
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O atual governo lançou, em novembro de 2003, a nova política industrial e de co-
mércio exterior, com o objetivo de aumentar a eficiência econômica, bem como 
de desenvolver e de difundir tecnologias com maior potencial de indução do 
nível de atividade e de competição no comércio internacional (Diretrizes de Po-
lítica Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior – PITCE, 2003). A PITCE 
está focada no aumento da eficiência da estrutura produtiva, da capacidade de 
inovação das empresas brasileiras e das exportações. No Brasil, a capacidade de 
investimentos públicos sofreu, em todas as áreas, acentuada queda nos últimos 
anos. A necessidade de administrar a dívida pública e de manter o controle da 
inflação impôs restrições à oferta de crédito e, portanto, foi necessário encontrar 
mecanismos alternativos de financiamento. A tendência atual é formular parce-
rias com o setor privado para aumentar as possibilidades de investimento.

No Brasil, a trajetória dos investimentos públicos em C&T4 foi marcada por forte 
instabilidade, em especial na década de 1990. Como mostra a Tabela 8, a seguir, 
somente a partir de 2000 os investimentos federais e estaduais passaram a crescer 
com regularidade.

TABELA 8
Investimentos em C&T
(Em R$ milhões)

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT); disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/

view/9472.html>;  acesso em: 23 de maio de 2007.

Ano Federais Estaduais Total 

2000 5.795,40 2.855,80 8.651,30 

2001 6.276,00 3.287,10 9.563,10 

2002 6.522,10 3.473,30 9.995,40 

2003 7.392,50 3.705,70 11.098,20 

2004 8.688,20 3.894,60 12.582,70 

Do total de investimentos públicos em C&T, grande parcela se refere a gastos 
em P&D: 75%, em 2000, e 79% em 2003.  Como proporção do Produto Interno 
Bruto (PIB), os investimentos públicos e privados diminuíram na comparação de 
2000 e 2003 (ver Tabela 9).

4 Incluem as atividades de p&D, o treinamento e a educação técnica e científica, bem como os serviços científicos e 
tecnológicos.
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TABELA 9
Investimentos nacionais em P&D, em relação ao total de 
P&D e ao PIB – 2000/2003

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/
view/9472.html>. Acesso em: 23 de maio de 2007.
1 Os valores apurados pela Pintec foram computados com "atividades internas de P&D" e "aquisição externa de 
P&D"; incluem, também, estimativas dos dispêndios das instituições privadas com cursos de pós-graduação 
reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação 
(Capes/MEC).

Setores 

P&D  
em R$ milhões 

%  
em relação 

ao total de P&D
 

% P&D  
em relação

ao PIB
 

2000 2003 2000 2003 2000 2003 

Dispêndios públicos 6.495,3 8.824,8 58,7 58,7 0,55 0,52 

Dispêndios federais 4.007,6 5.801,3 36,2 38,6 0,34 0,34 

Dispêndios estaduais 2.487,7 3.023,6 22,5 20,1 0,21 0,18 

Dispêndios empresariais (1)  4.576,6 6.217,3 41,3 41,3 0,39 0,37 

Total 11.071,9 15.042,2 100,0 100,0 0,94 0,88 

Vale salientar que a parcela referente a investimentos em P&D atende a dife-
rentes finalidades. Aproximadamente, 60% desses investimentos são relativos a 
“dispêndios com instituições de ensino superior”, enquanto a parcela investida 
em “desenvolvimento tecnológico e industrial”, por exemplo, correspondeu a 
apenas 5,1% do total em 2004. Apesar de a trajetória de investimentos nesse 
último item ser crescente no período em análise, dada a relativa rigidez de gastos 
orçamentários não há expectativa de grandes mudanças nesse quadro (ver Tabela 
10).
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TABELA 10
Distribuição percentual da estimativa dos investimentos públicos(¹) em 
P&D, por objetivos socioeconômicos – 2000-2004

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT); disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/
9472.html>; acesso em: 23 de maio de 2007.
1 Inclui, no objetivo “dispêndios com as instituições de ensino superior”, a estimativa dos recursos públicos 
destinados à pós-graduação.
2 Pesquisa não orientada para uma área específica.
3 Atividades que não se enquadram em nenhum dos outros objetivos.

Objetivo socioeconômico 2000 2001 2002 2003 2004 

Dispêndios com as instituições
de ensino superior (1) 60,4 57,2 61,6 59,6 57,9 

Agricultura 12,1 11,5 10,8 10,5 11,3 

Pesquisas não orientadas(2) 11,5 13,0 11,7 9,7 8,7 

Saúde 6,3 6,1 4,8 5,1 7,5 

Desenvolvimento tecnológico industrial 1,8 2,0 3,0 4,3 5,1 

Infra-estrutura 0,4 2,3 2,8 3,5 3,0 

Espaço civil  2,3 1,9 1,4 1,4 1,7 

Energia 2,1 2,2 1,3 1,7 1,6 

Defesa 1,6 1,6 1,1 1,0 1,2 

Exploração da terra e atmosfera 0,9 1,1 0,9 1,2 0,8 

Controle e proteção do meio ambiente 0,5 1,0 0,5 1,2 0,7 

Não especificado(3) 0,0 0,0 0,1 0,4 0,4 

Desenvolvimento social e serviços 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 

Total
(R$ milhões)  6.495 7.457 7.760 8.824 9.329 

Analisando-se a Tabela 11, a qual apresenta a distribuição de investimentos por 
ministério, percebe-se que a execução da política de P&D é bastante descentrali-
zada. O MCT ocupa um papel central na implementação das estratégias de P&D, 
e é o ministério com maior participação no total de investimentos. O Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep), que fazem parte de sua composição, respondem 
por boa parte da operação dos recursos. 

O setor de agricultura, com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa), tem também importante participação. Vinculada ao Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), trata-se de uma empresa pública de 
direito privado altamente reconhecida por sua contribuição para o aumento da 
produtividade da agricultura brasileira, a qual conta hoje com 8.619 empregados 
e 38 Centros de Pesquisa espalhados pelo País para atender aos mais variados 
ambientes ecológicos. 
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Excluindo-se o dispêndio com cursos de pós-graduação, a participação do Mi-
nistério da Educação cai um pouco e fica próxima à do Ministério da Saúde, em 
especial em sua atuação pertinente a fármacos e a medicamentos. 

O Ministério das Comunicações (MC), por meio do Fundo para o Desenvol-
vimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), o Ministério da Defesa 
(MD) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) têm também destacada atuação 
em investimentos em P&D.  

TABELA 11
Investimentos do governo federal em P&D(¹) por órgão – 2000-2005
(Em R$ milhões)

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT); disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/
9472.html>;  acesso em: 23 de maio de 2007.
1 Não inclui estimativas dos dispêndios das instituições federais com cursos de pós-graduação, motivo da diferença 
com a Tabela 10.

Órgão 

Ministério da Ciência 
e Tecnologia 

Ministério da Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento 

Ministério da Educação 

Ministério da Saúde 

Ministério da Defesa 

Ministério das Comunicações 

Ministério do Meio Ambiente 

Outros 

Total 

2000 

1.046,8 

577,8 

457,4 

267,3 

95,9 

7,8 

31,3 

2.484,3 

2001 

1.349,5 

627,0 

508,6 

316,3 

103,5 

57,8 

10,1 

10,1 

2.983,0 

2002 

1.223,7 

638,4 

541,0 

354,8 

78,6 

106,3 

9,9 

14,1 

2.966,9 

2003 

1.689,5 

705,7 

574,0 

407,6 

80,1 

153,7 

19,0 

12,6 

3.642,0 

2004 

1.686,6 

802,2 

531,9 

615,4 

83,7 

105,1 

23,7 

26,7 

3.875,2 

2005 

2.029,9 

894,3 

679,5 

611,4 

97,1 

105,4 

27,1 

24,4 

4.469,0 

Isso aumenta o desafio de integrar, eficientemente, os participantes do SNI, ten-
do-se em vista a grande quantidade de interlocutores do governo federal com o 
meio produtivo, sem contar as instâncias estaduais. Dentre os participantes desse 
sistema, destacam-se a Finep e o Banco Nacional de Desenvolvimento Social 
(BNDES), cuja função é financiar projetos de inovação.
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A Finep fornece suporte às firmas de diversas formas. Além de apoiar even-
tos relacionados com C&T, financia projetos de duas formas: não reembolsável 
e reembolsável. Administra o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (FNDTC), o qual conta, desde 1999, com recursos dos fundos 
setoriais, com exceção do Funttel, sob a responsabilidade do Ministério das Co-
municações.

O financiamento não reembolsável é direcionado a instituições públicas (principal-
mente universidades e centros de pesquisa), ou a organizações privadas sem fins 
lucrativos. Contempla projetos de pesquisa de C&T e inovação, bem como even-
tos voltados para o intercâmbio de conhecimento entre pesquisadores. 

Os fundos setoriais de C&T são a fonte de recurso para essa modalidade de 
financiamento. Há 16 fundos setoriais, dos quais 14 são relativos a setores especí-
ficos, e dois são transversais: um voltado para a interação universidade/empresa 
(Fundo Verde-Amarelo – FVA), e o outro  destinado a apoiar a melhoria da infra-
estrutura de ICTs (infra-estrutura).

O financiamento reembolsável, por sua vez, destina-se a qualquer instituição que apre-
sente projeto de PD&I, e tenha condições de arcar com as obrigações do em-
préstimo. Os encargos e a carência desse tipo de financiamento dependem da 
natureza do projeto. Os juros do financiamento padrão são compostos pela Taxa 
de Juros de Longo Prazo (TJLP) acrescidos de margem (spread) de 5% ao ano. Al-
guns programas oferecem redução de juros para determinados tipos de projetos. 
Há, ainda, os programas de capital de risco que fornecem não só apoio financeiro 
do próprio órgão e de seus parceiros, como também orientação empresarial.

Dada a diversidade de opções, a Finep aponta a falta de conhecimento dos em-
presários em relação ao tipo de financiamento mais adequado para atender às 
suas necessidades. Para tanto, investe maciçamente na implantação de uma cultu-
ra de inovação, com a oferta de cursos de capacitação em inovação para empresá-
rios de diversas regiões do País. São recorrentes as situações em que o empresário 
resiste, por exemplo, em aceitar o aporte de recursos que implique divisão de 
controle da empresa quando essa seria a melhor alternativa para expandir seus 
negócios.

Porém, a separação entre tipos de inovação e fontes de financiamento nem sem-
pre é tarefa simples. A complexidade de determinados projetos pode demandar 
vários financiadores, cada qual sendo mais apropriado para a fase em que os pro-
jetos se encontram. Um financiamento reembolsável se ajusta mais às inovações 
incrementais que demandam menor quantidade de recursos. Quando se trata de 
inovações mais radicais, normalmente feitas por pequenas empresas, o capital de 
risco deve ser utilizado. A Tabela 12, a seguir, busca justamente sistematizar essa 
relação. 
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TABELA 12
Fases de um projeto de inovação e respectivos provedores de recursos

Fonte: Elaboração dos autores.

Financiador 

Fundos  
de VC

X 

X 

Governo 

X 

X 

X 

Fases do projeto 

Pesquisa 

Desenvolvimento 

Produção e comercialização 

Expansão 

Maturidade 

Tipo  
de recurso 

Não reembolsável 

Não reembolsável 

Reembolsável 

Reembolsável 

Reembolsável 

Bancos 

 

 

X 

X 

X 

Mercado de capitais 

 

X 

Nas fases iniciais, em que o risco é maior e a oferta de recursos é menor, o finan-
ciamento deve ser prioritariamente não reembolsável por meio de fundos de ca-
pital de risco público ou privado. À medida que o projeto avança, a percepção de 
risco dos investidores diminui. Com isso, a melhor opção passa a ser a modalida-
de reembolsável. Nesse caso, as condições de taxas de juros, a carência e a garan-
tia necessitam de ser amoldadas ao perfil do solicitante, ao cronograma de de-
sembolsos do projeto, bem como à quantidade de recursos envolvida. Os bancos 
comerciais assumem o papel principal de financiamento e o governo comple-
menta suas ações. Finalmente, na fase madura, o aporte de capital mediante lan-
çamento de ações torna-se viável.

O BNDES, por sua vez, tem financiado a inovação por intermédio de programas 
específicos, como o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produti-
va Farmacêutica (Profarma) e o Programa para o Desenvolvimento da Indústria 
Nacional de Software e Serviços Correlatos (Prosoft). Em 2006, o BNDES revi-
sou as diretrizes operacionais ampliando o conceito de inovação, a partir de então 
não mais restrito a segmentos tecnologicamente sofisticados da indústria. O ban-
co aumentou a previsão de recursos do Fundo Tecnológico (Funtec), fundo de 
apoio direto na modalidade não reembolsável, para R$ 153 milhões, o qual tem 
origem no lucro dele (recursos próprios), BNDES, e não no Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT). 

Ademais, o BNDES criou também dois novos fundos de apoio à inovação: Ino-
vação: PD&I e Inovação: Produção. O primeiro destina-se a projetos que con-
centrem grandes esforços em PD&I, e conta com taxas de juros de 6% ao ano, 
acrescidas de taxa de risco de crédito. O segundo apóia projetos que resultem em 



políticas de Incentivo à Inovação tecnológica no Brasil

247

inovações incrementais e em expansão de capacidade de produção. Nesse caso, o 
banco cobra TJLP acrescida de taxa de risco de crédito. Em ambos os casos há 
dispensa de garantias reais em operações abaixo de R$ 10 milhões, e os prazos 
são de 12 e de 10 anos, respectivamente. O banco destinará um total de R$ 1 bi-
lhão dividido igualmente entre os programas. Além desses mecanismos, há ainda 
os de renda variável, como o Programa Criatec, que é um fundo de Investimen-
to com a “finalidade de capitalizar as micros e pequenas empresas inovadoras 
de capital semente, e de provê-las de um adequado apoio gerencial”. O Criatec 
enquadra-se na categoria de capital de risco, e para ele são direcionados alguns 
empreendimentos, especialmente os de pequeno porte.

A definição de um conceito mais preciso de inovação é apontada pelo BNDES 
como um dos principais desafios nessa modalidade de financiamento. Normal-
mente associada aos setores tecnológicos, atualmente é mais comum generalizar 
tal definição dos setores da economia da forma apresentada a seguir: “É a intro-
dução no mercado de produtos, processos, métodos ou sistemas não existentes 
anteriormente ou com alguma característica nova e diferente da até então em 
vigor”5. 

Em primeiro lugar, a inovação deve estar ligada necessariamente à introdução 
de seu produto final no mercado, ou seja, trata-se de um ciclo que somente é 
finalizado com a comercialização do objeto inovador. Também é interessante 
notar que o resultado do processo de inovação é abrangente: produtos, proces-
sos, sistemas e métodos, com cada um desses fatores tendo papel importante 
na melhoria do processo produtivo. A Pintec, por exemplo, inclui compra de 
máquinas e equipamentos: atividade em que o BNDES já investia fortemente, 
nessa definição. 

De um lado, portanto, há a dificuldade natural de o BNDES enquadrar as de-
mandas às linhas de inovação, dada a recente implantação das novas diretrizes; e, 
de outro, o desejo do empresário de encaixar os projetos de forma que atendam 
os pré-requisitos dessas mesmas linhas, que são vantajosas em termos de custo 
financeiro. Com isso, em diversas ocasiões há um amplo espaço de incertezas de 
ambos os lados, o qual atrapalha a alocação ótima dos recursos.

Internamente, o BNDES está investindo na capacitação de seus funcionários no 
que se refere ao tema inovação e formação de grupos de trabalho, cujo objetivo é 
obter uma proposta clara para orientar o enquadramento de projetos.

Assim como na Finep, portanto, a variedade de instrumentos reforça a necessi-
dade de estreitamento na comunicação entre empresas e agentes financiadores. 
Nas empresas, é comum encontrar profissionais responsáveis por PD&I que 
desconhecem parte dos atuais incentivos governamentais, ou mesmo todos eles, 
concedidos para a realização de atividades de inovação. As entidades regionais 

5 a definição de inovação é da Finep, e está disponível em seu endereço eletrônico: <www.finep.gov.br>.
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de apoio à inovação cumprem um papel importante na tarefa de promover a 
proximidade com os demandantes de recursos. Cabe a todos os envolvidos no 
processo estreitar esse relacionamento. 

O BNDES atua mais fortemente com financiamento reembolsável. O banco tem 
uma dificuldade natural de emprestar para start-ups e greenfields, projetos nos quais 
o risco é grande e há poucas garantias reais. Quando concede empréstimos, faz 
isso por meio de seu departamento de renda variável. Ademais, possui limitação 
para aplicar recursos não reembolsáveis. E a Finep, por sua vez, tem mais condi-
ções de apoiar por meio de recursos não reembolsáveis, mediante os fundos seto-
riais, e de capital de risco, o que tem feito via projeto Inovar e ações correlatas. 

Contudo, essa aparente “divisão” de tarefas não evita completamente eventuais 
superposições, o que requer articulação entre as políticas de inovação dos órgãos 
com as diretrizes da PITCE e do CCT. Uma maior articulação evitaria duplicação  
futura de esforços e ineficiência na alocação de recursos, aumentando, assim, a 
eficiência e a qualidade dos gastos públicos.

Quanto às pequenas e médias empresas (PMEs)6,  essas contam também com o 
apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e 
de cooperativas de crédito, para viabilizar seus negócios. A preocupação com a 
capacitação de recursos humanos é suprida, por sua vez, em parte por recursos 
de órgãos federais, como CNPq e a Capes, e em parte por órgãos estaduais por 
meio das  Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs).

O cenário brasileiro ainda se configura, portanto, com um baixo investimento 
em inovação, com investimentos em P&D de cerca de 0,9% do PIB (em 2003);  
uma cultura empreendedora crescente, mas ainda incipiente; e com uma grande 
dificuldade de acesso a investimento, principalmente para as micros e pequenas 
empresas (PMEs). 

Em contrapartida, o Brasil tem uma participação expressiva na publicação de 
artigos científicos em âmbito mundial, além de um alto índice de formação anual 
de doutores (mais de 10 mil/ano, média dos últimos três anos). Nesse processo, 
uma das características que chama a atenção é o fato de mais de 70% dos douto-
res e dos mestres brasileiros estarem lotados em universidades e em centros de 
pesquisa, diferentemente da situação dos países mais desenvolvidos, onde cerca 
de 80% dos doutores e dos mestres fazem parte dos quadros de P&D de em-
presas dos diversos setores. Soma-se a isso a fragilidade da política intelectual do 
País, com baixo índice de pedidos de patentes, uma alta taxa de mortalidade de 
empresas, assim como uma cultura frágil no que se refere aos mecanismos de 
transferência de tecnologia.

6 uma descrição mais detalhada dos principais programas públicos de apoio a pequenas e médias empresas pode ser 
encontrada em Morais (2007).
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Na seqüência, avaliaremos os mecanismos de financiamento em outros países.  
A pergunta natural que surgirá é: que experiências do exterior são mais interes-
santes? E quais delas seriam factíveis no Brasil?

4  FINANCIAMENTO PÚBLICO À INOVAÇÃO NO EXTERIOR

O papel do Estado varia muito dependendo do país-membro. Apesar de sua 
importância relativa ter perdido fôlego ao longo do tempo, ele continua sendo 
fundamental fonte financiadora. Em países como a França, o Reino Unido, a Es-
panha e os Estados Unidos os investimentos em P&D como parte do orçamento 
para a defesa representam uma parcela importante. Contudo, a participação do 
setor público varia muito na amostra de países. No Brasil, na Argentina, no Méxi-
co, na Rússia e em Portugal, por exemplo, ela se situa na faixa dos 60%. No outro 
extremo, o setor público de países como Israel e Japão é responsável por 24,4% e 
17,7%, respectivamente, dos investimentos em P&D (ver Tabela 13). 

TABELA 13
Distribuição percentual dos dispêndios nacionais em P&D, segundo setor
de financiamento – países selecionados em anos mais recentes disponíveis

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT); disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/

9472.html>;  acesso em: 23 de maio de 2007.

País Ano Governo Empresas 

Alemanha  2003 31,1 66,1 

Argentina  2003 68,9 26,3 

Austrália  2002 44,4 46,4 

Brasil  2004 57,9 39,9 

Canadá  2004 35,4 46,2 

China  2003 29,9 60,1 

Cingapura  2002 41,6 51,6 

Coréia  2003 23,9 74,0 

Espanha  2003 40,1 48,4 

Estados Unidos  2003 31,2 63,1 

França  2002 38,4 52,1 

Israel  2000 24,4 70,1 

Itália  1991 49,6 44,4 

Japão  2003 17,7 74,5 

México  2001 59,1 29,8 

Portugal  2001 61,0 31,5 

Reino Unido  2003 31,3 43,9 

Rússia  2003 59,6 30,8 
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Em termos absolutos, os Estados Unidos lideram os investimentos em P&D, por 
contar com mais de US$ 280 milhões. Israel e Japão, fortemente financiados por 
fontes privadas, são os que mais investem em P&D na proporção em relação ao 
PIB. Na mesma comparação, e estando acima do México e da Argentina, mas 
atrás da Rússia, da China, da Espanha e da Itália, o Brasil investe 0,83% de seu 
PIB (ver Tabela 14).

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT); disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/

9472.html>;  acesso em: 23 de maio de 2007.

País 

Alemanha  

Argentina  

Austrália  

Brasil  

Canadá  

China  

Cingapura  

Coréia  

Espanha  

Estados Unidos  

França  

Israel  

Itália  

Japão  

México  

Portugal  

Reino Unido  

Rússia  

Ano 

2003 

2003 

2002 

2004 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2001 

2002 

2003 

2003 

215.567,7 

66.711,0 

127.980,0 

158.792,4 

166.120,0(4) 

98.152,0 

11.815,0 

161.179,0 

119.230,0 

225.640,0(2) 

201.234,0(4) 

… 

248.429,0 

168.819,0 

165.624,0 

103.080,0 

212.981,0 

34.722,0 

57.065,3 

1.825,7 

9.165,1 

13.494,0 

18.709,2 

84.618,3 

2.239,0 

24.379,1 

11.031,6 

284.584,3 

37.514,1 

6.611,2 

17.698,6 

114.009,1 

3.623,7 

1.827,1 

33.579,1 

16.926,4 

Dispêndios 
em P&D 

(US$ milhões
correntes de PPC)

2,55 

0,41 

1,62 

0,83 

1,94 

1,31 

2,13 

2.64 

1,10 

2,60 

2,19 

4,93 

1,16 

3,15 

0,39 

0,94 

1,89 

1,29 

Dispêndios
em P&D em

relação ao PIB

Percentual 

691,5 

49,6 

463,9 

74,3 

591,5 

65,6 

520,6 

508,7 

270,3 

977,7 

609,6 

986,7 

305,2 

893,4 

36,2 

176,2 

563,8 

118,0 

Dispêndios 
em P&D 

per capita 

(US$ correntes 
de PPC por 
habitante) 

Dispêndios em 
P&D por 

pesquisador 
(em equivalência 

de tempo integral) 

(US$ correntes 
de PPC por 

pesquisador) 
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A necessidade de intervenção, ou não, do governo na economia é um dos temas 
mais controversos do pensamento econômico. Economistas alinhados com o 
paradigma neoclássico são avessos a intervenções governamentais, ao passo que 
acadêmicos heterodoxos de variadas correntes admitem diferentes níveis de ação 
estatal. Entretanto, mesmo economistas avessos à intervenção admitem que im-
perfeições de mercado abrem a possibilidade de atuação governamental.

Conforme Stiglitz (2003 e 2004), as falhas do mercado financeiro de países em 
desenvolvimento são um fato notório. Intermediários financeiros podem sofrer 
de falta de informação, especialmente de pequenos tomadores e em projetos 
tecnológicos de risco elevado. Forças de mercado podem ser capazes de prover 
algumas soluções, mas o governo pode ser chamado a fornecer recursos em 
alguns casos. 

Nesse contexto, o financiamento público de firmas inovadoras é uma prática 
adotada na maioria dos países desenvolvidos, cuja premissa é a de haver insu-
ficiência de capital privado para novas firmas. Lerner (1996) realizou um estu-
do sobre a eficácia do programa Small Business Innovation Research (SBIR).  
O SBIR é um programa norte-americano de capital de risco com fundos públicos. 
Os resultados indicaram que as firmas bem-sucedidas se localizam em regiões 
que possuem financiamento privado. A conclusão mais importante do trabalho 
é aquela segundo a qual a simples alocação de recursos não resolve o problema, 
uma vez que os recursos públicos devem ser complementares aos privados.

Existem vários programas de capital de risco com verbas públicas. Lerner (2002) 
levanta uma série de considerações que devem ser levadas em conta na imple-
mentação desses programas; entre as quais ressalta os potenciais problemas com 
as atividades governamentais. O primeiro desses problemas é o risco de captu-
ra dos representantes de agências públicas que, conforme sugerido pelo autor, 
pode ser minimizado com a dispersão dos tomadores de decisão. Outro risco é 
a possibilidade de os agentes públicos selecionarem firmas que têm um grande 
potencial de sucesso, para as quais a contribuição marginal dos fundos públicos 
é muito pequena.

Como o objetivo é formular políticas públicas, buscamos, aqui, comentar al-
gumas experiências internacionais no tema. Nesse ponto, cabe discutir que  
experiências do exterior são mais interessantes e factíveis para o caso brasileiro.

Em primeiro lugar, a focalização das iniciativas é condição essencial para solucio-
nar a questão da falta de uma eficiente alocação de recursos. A escolha tanto de 
PMEs dos Estados Unidos como de países da União Européia não é aleatória. 
Além de seu importante papel na absorção de trabalhadores e no nível de renda, 
esse tipo de empresa naturalmente encontra dificuldade em obter financiamento 
no mercado privado, como se isso minimizasse a possibilidade de ocorrer o efei-
to de simples substituição do investimento privado pelo público. 
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A exigência de garantias é normalmente apontada como grande entrave ao crédi-
to para PMEs. Seguindo-se o exemplo da França, por meio do programa francês 
Sofaris, e o de Portugal, no âmbito do Programa de Incentivos à Modernização 
da Economia (Prime), uma possível solução para tal entrave seria a implantação 
de um sistema de garantias públicas.

A avaliação contínua dos programas, praticada com bastante rigor nos Estados 
Unidos, é outro ponto que pode servir, parcialmente, como modelo. O objetivo 
primordial do financiamento é, em um primeiro momento, apoiar as iniciativas de 
maior destaque para que, no futuro, trilhem seus caminhos de forma autônoma, 
recorrendo ao mercado para futuras captações. Para o poder público, portanto, 
interessa não só controlar as fases iniciais do projeto como também a evolução 
das firmas ao longo do tempo. Nos Estados Unidos, esse controle é feito tanto 
por meio de pesquisas de campo como via indicadores de inovação, tais como 
quantidade de patentes e citações na literatura. Esse último ponto teria de ser 
mais bem explorado no Brasil em razão da demora na concessão de patentes, 
bem como da necessidade de maior integração e disponibilidade das informações 
sobre as firmas brasileiras.

Quanto ao problema fiscal brasileiro, que limita a disponibilidade de recursos, 
uma alternativa de solução é recorrer a parcerias público-privadas (PPPs), como, 
segundo informa  Guimarães (2006), o fazem alguns países da OCDE. O princi-
pal objetivo dessa parceria é estreitar os laços entre a iniciativa privada e os órgãos 
públicos, como universidades e institutos de pesquisa, em que algumas inovações 
se originam. Como em qualquer parceria, os riscos e as decisões são compartilha-
dos entre os agentes, o que requer um desenho institucional bem estruturado, de 
modo que diferencie esse investimento de suas formas mais tradicionais.

Na seqüência, apresentamos um breve resumo das políticas de financiamento à 
inovação que auxiliaram a formulação das propostas anteriormente destacadas, 
e, quando necessário, também detalhes de programas específicos que merecem 
a nossa atenção.

4.1 União Européia

Assim como o Brasil, os países da União Européia oferecem incentivos fiscais à 
inovação. Por tratar-se de tema tão peculiar de cada país, uma vez que a  aplicação 
desses incentivos depende da legislação nacional, não entraremos em detalhes a 
esse respeito. Focaremos somente o financiamento público nas modalidades de 
capital de risco e de empréstimo reembolsável.

A esse respeito, parece haver uma clara divisão entre os membros da União Eu-
ropéia. Os países cujo mercado de capitais é mais desenvolvido, como é o caso 
da Alemanha e do Reino Unido, privilegiam o capital de risco; enquanto outros, 
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como Portugal e Espanha, priorizam o empréstimo reembolsável. Tal constata-
ção, porém, deve ser mais bem contextualizada, uma vez que, em geral, os países 
possuem tamanha diversidade de programas a ponto de isso impedir uma linha 
de raciocínio assim tão objetiva. O que é certo, no entanto, é somente o fato de 
as PMEs serem o foco das políticas públicas de inovação, em especial dos progra-
mas de financiamento. Para esse fim, contam não só com recursos orçamentários 
de cada país-membro, mas também com a ajuda de fundos estruturais da União 
Européia.

No âmbito da União Européia, o Banco Europeu de Investimento (BEI), fun-
dado em 1958, financia investimentos que promovem o desenvolvimento balan-
ceado da Europa, além de obter recursos por meio de lançamentos de títulos no 
mercado de capitais. Em resposta às metas para a inovação, definidas na Agenda 
de Lisboa, o BEI lançou a Innovation Iniciative 2010, que estabelece uma série 
de incentivos a PD&I, assim como a qualificação de pessoal, a qual  inclui a mo-
bilização de € 50 bilhões até 2010. Até novembro de 2005, o BEI contabilizou 
€ 32 bilhões em empréstimos, e € 3 bilhões em capital de risco, este último por 
meio de seu subsidiário: o Fundo Europeu de Investimento (FEI).

O programa Eureka é uma iniciativa de apoio, a PD&, cooperativo no âmbito 
europeu, que conta com a participação de 27 países da União Européia. Tem 
como objetivo impulsionar a competitividade das empresas européias mediante 
o fomento à realização de projetos tecnológicos, com claro interesse comercial 
no mercado internacional e baseado em tecnologia inovadoras. Os projetos têm 
de envolver empresas pertencentes a mais de um país, cada qual assumindo o fi-
nanciamento de seus pares. A firma com projeto aprovado pelo programa recebe 
um “selo de qualidade” que, além de ser um elemento promocional e de reco-
nhecimento do nível tecnológico do empreendimento, a torna habilitada para o 
financiamento público em seu país de origem.

4.1.1 Espanha

A Espanha possui amplo espectro de iniciativas ligadas à inovação. Um dos prin-
cipais programas espanhóis de financiamento reembolsável é realizado pelo Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), ligado ao Ministério da 
Indústria e Energia (Miner). O objetivo do órgão é contribuir para aperfeiçoar 
o nível tecnológico das empresas espanholas, mediante o desenvolvimento das 
seguintes atividades: avaliação técnico-econômica e financiamento de projetos de 
PD&I desenvolvidos pelas empresas; gestão e promoção da participação espa-
nhola em programas internacionais de cooperação tecnológica; e apoio à criação 
e à consolidação de empresas de base tecnológica.

O CDTI avalia e financia projetos de PD&I desenvolvidos por empresas in-
dependentemente do setor de seu projeto e de sua atividade e dimensão.  
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O montante de financiamento oferecido oscila entre os € 240.mil e € 900.mil,  
distribuídos em diversos programas que possuem os principais problemas do 
acesso ao financiamento. Em primeiro lugar, a taxa de juros é baixa e, na maioria 
das vezes, nula. Não demanda garantias reais e, finalmente, é de longo prazo: de 
7 a 9 anos. A origem dos fundos é do próprio CDTI e do Fundo Europeu para 
o Desenvolvimento.

4.1.2 França

Há uma variedade de auxílios para manter a inovação e o desenvolvimento tecno-
lógico e industrial das empresas francesas. Em boa parte dos programas há forte 
cunho regional. Nesse contexto, cabe mencionar os Fundos Regionais de Auxílio 
ao Conselho (Frac), e os Fundos Regionais de Auxílio à Transferência Tecnoló-
gica (Fratt).  As direções regionais da Indústria, da Pesquisa e do Meio Ambiente 
(Drire) geram o programa Atout, o qual se subdivide em vários mecanismos: 
Puce, Puma, Logic e Atout Drop. Esses mecanismos se dedicam a elevar o nível 
tecnológico das pequenas e das médias empresas.

Outros mecanismos franceses de auxílio são complementados por medidas co-
munitárias, como a Cooperation Research Action for Technology (Craft), e a 
European Strategic Program for Research and Information Technology (Esprit).  
Ademais, os organismos de pesquisa e as universidades favorecem a criação de 
incubadoras de empresas inovadoras, disponibilizando, para isso, locais, materiais 
e meios.

O principal operador público no campo da inovação é o Oseo-Anvar. Em 2003, 
esse órgão apoiou 4.086 projetos, o que perfez um total de € 295 milhões. Tem 
marcante presença regional e focaliza as PMEs, apesar de alguns de seus progra-
mas auxiliarem projetos na indústria. Exemplo disso é o programa Aide au Projet 
Innovant, que não cobra juros e é reembolsável somente em caso de sucesso do 
projeto. Um dos componentes do sistema Oseo é o Sofaris, um fundo público 
de garantias.

4.1.3 Portugal

Em Portugal, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTES) é responsável por 
financiar pesquisas em universidades. A inovação privada fica sob a responsa-
bilidade do Ministério da Economia e Inovação (MEI). A Agência de Inovação 
(ADI), órgão governamental subordinado a ambos os ministérios, MCTES e 
MEI,  recebeu a incumbência  de gerir alguns programas estratégicos de financia-
mento e de promoção de PD&I, tais como o Programa de Incentivos à Moder-
nização da Economia (Prime), o Programa Operacional Ciência e Inovação 2010 
(Poci 2010), e o Programa Operacional Sociedade do Conhecimento (Posc).



políticas de Incentivo à Inovação tecnológica no Brasil

255

O orçamento do Prime é de € 8,3 bilhões. Esse montante tem sua origem em três 
fontes: recursos privados, fundos estruturais europeus e recursos orçamentários 
de Portugal. Fazem parte do Prime os seguintes sistemas: o Sistema de Incenti-
vos à Modernização Empresarial (Sime) e o Sistema de Incentivos à Realização 
de Projetos-Piloto Relativos a Produtos, Processos e Sistemas Tecnologicamente 
Inovadores (Demtec).

No Demtec, o apoio assume a forma de incentivo não reembolsável.  
O percentual de participação no projeto varia de 30% (no caso de empresas 
privadas) a 75% (se os investidores forem entidades públicas ou privadas sem 
fins lucrativos). No primeiro caso, a taxa de participação pode ser acrescida de 
algumas majorações. O montante total do incentivo não pode exceder € 750 mil 
por projeto.

O Sime, por sua vez, é um incentivo reembolsável, com exceção do auxílio re-
lativo ao apoio à formação profissional, que assume a forma de incentivo não 
reembolsável. O programa não cobra juros, ou qualquer outro tipo de encargos, e 
o seu prazo de financiamento é de 7 anos, com um período de carência de capital 
de 3 anos. Os projetos de construção, ou de instalação de novos estabelecimen-
tos hoteleiros, e de novas unidades de produção, cujo investimento elegível ultra-
passe os € 2,5 milhôes, têm prazo de 12 anos, ou seja, bem maior, mas possuem 
idêntico período de carência.

Em complemento aos incentivos antes referidos, desde que promovidos por 
PMEs os projetos aprovados podem ainda se beneficiar de um sistema de garan-
tias que cobre até 50% dos empréstimos. Adicionalmente, poderão ainda receber 
um prêmio de realização, na forma de incentivo não reembolsável, em virtude da 
avaliação de seu desempenho, o qual não poderá ultrapassar, porém,  o montante 
do incentivo reembolsável.

4.1.4 Alemanha

As regras para inovação tecnológica na Alemanha são ditadas pelo Ministério da 
Educação e Pesquisa (BMBF). Os recursos públicos para PMEs, por sua vez, são 
originários do Ministério da Economia e do Trabalho (BMWA). Dois progra-
mas ganham destaque nesse cenário: o ERP Start Fund, programa de VC para 
PMEs, e o ERP Innovation Programme, financiamento reembolsável também 
para PMEs. Ambos são agenciados pelo KfW Banking Group: braço financeiro 
do sistema nacional de inovação alemão.

O ERP Start Fund concentra seus recursos em firmas pequenas de base tecnoló-
gica. Para enquadrar-se nessa categoria, a firma deve ter, no máximo, cinco anos 
de existência, e € 125 milhões de faturamento anual. Os aportes nesse programa 
têm um limite de € 3 milhões.
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O ERP Innovation Programme consiste em um empréstimo para PMEs, cuja 
taxa de juros é pré-fixada em 2% abaixo do valor cobrado pelo mercado. O finan-
ciamento é dividido em duas fases. A primeira delas cobre o desenvolvimento do 
produto. Nesse caso, o projeto pode ser 100% financiado, e o montante máximo 
é de € 5 milhões. A segunda fase trata da comercialização do produto inovador. 
O montante máximo é de € 2,5 milhões, e o  limite de 80% do total do projeto 
pode ser financiado.

4.2 Estados Unidos

O sistema nacional de inovação americano é descentralizado, e conta com a par-
ticipação de várias agências, que, aliás, competem entre si. O orçamento para o 
departamento de defesa consome grande parte do que é destinado a projetos 
tecnológicos. Sempre houve, portanto, a preocupação de que os avanços obtidos 
na área de defesa tivessem aplicações na esfera privada. Algumas regulamenta-
ções foram elaboradas justamente para tratar dessa questão, entre as quais se 
destacam:

• Bayle-Dole Act (1980): regulamenta a comercialização dos resultados de pesqui-
sas em agências federais;

• The Federal Technology Transfer Act (1986): torna obrigatória a transferência de tec-
nologia originada em laboratórios federais para indústrias, universidades e outras 
entidades públicas; e 

• National Technology Transfer Competitiveness (1989): permite que a indústria ameri-
cana realize P&D em conjunto com laboratórios federais.

Com o avanço das economias asiáticas, recentemente os Estados Unidos re-
pensaram esse modelo. O Conselho de Competitividade (Council on Compe-
titiveness), organismo que define as diretrizes públicas para a inovação, revisou 
a estrutura de apoio à inovação, com especial atenção à integração dos diversos 
atores do sistema e a possíveis ineficiências em sua estrutura. As recomendações 
foram compiladas no relatório National Innovation Initiative Report: Thriving in a 
World of  Challenge and Change, publicado no fim de 2004.

Entre os programas de apoio tecnológico, destacam-se o Small Business Innova-
tion Research (SBIR) e o Advanced Technology Program (ATP).

O objetivo do SBIR é estimular a inovação tecnológica no setor privado, bem 
como reforçar o papel das pequenas empresas nas áreas de P&D. O Departa-
mento de Comércio reserva uma parcela de seu orçamento (extramural budget) 
para financiar pequenos negócios relacionados à pesquisa. O programa é dividi-
do em três fases, a saber:
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• Fase 1 – Análise de Viabilidade: pesquisa prévia cujo objetivo é demonstrar a 
viabilidade da proposta e sua adequação aos objetivos do programa.

• Fase 2 – Pesquisa e Desenvolvimento: somente as empresas aprovadas na fase 1 
podem obter os recursos da fase 2, cujos montantes serão aplicados no desenvol-
vimento do produto em si. Nessa etapa, a empresa deve apresentar uma proposta 
detalhada de pesquisa e um plano para a comercialização do produto final. 

• Fase 3 – Comercialização: consiste na comercialização do produto final. Os 
recursos para tal não são fornecidos pelo SBIR.

A proposta deve ser feita por uma firma classificada como pequena e com  as se-
guintes características: não ser dominante no setor a que a proposta se refere; ter 
sede localizada nos Estados Unidos; possuir capital majoritariamente americano 
(51%, no mínimo); e ter um número de empregados menor do que 500.

As propostas são apresentadas ao National Oceanic and Atmospheric Adminis-
tration, órgão que estabelece os setores-alvo que devem ser objeto da pesquisa. 
Propostas que não se enquadram nesses setores, ou que representam tecnologias 
já existentes, não são analisadas.

Os desembolsos variam conforme a fase do projeto. Na fase 1, são de, no máxi-
mo, US$ 75 mil, com duração máxima de 6 meses. Na fase 2, são de, no máximo, 
US$ 300 mil, com duração máxima de 24 meses.

Estudo de Lerner (1996) mostra que as firmas que receberam recursos do SBIR 
apresentam incrementos significativos de receita e de emprego. Os resultados, 
porém, não são uniformes. As firmas do setor de alta tecnologia são as que mais 
se beneficiam. Além disso, o desempenho superior foi observado somente em 
localidades em que a atividade de capital de risco está presente.

O programa ATP provê fundos para empresas privadas, para fins que não estão 
relacionados a missões governamentais. São elegíveis todos os tipos de empresas 
ou de entidades de pesquisa. Porém, há diferenças na alocação de custos pró-
prios, como descrito a seguir:

• joint-ventures: 50%;

• grandes empresas (Fortune 500): 60%; e

• pequenas e médias empresas: arcam com uma parcela dos custos indiretos.

Inicialmente, o empresário fornece informações detalhadas, as quais são subme-
tidas à análise para qualificação do mérito científico e tecnológico de sua propos-
ta. Se a proposta submetida for aprovada, o ATP notifica o empresário e requisita 
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informação a respeito do potencial econômico do projeto. Aprovado nessa fase, 
o orçamento e o plano de trabalho completos são solicitados. Com base em todas 
as informações, o ATP seleciona ou não a proposta. Em 2000, os desembolsos 
do ATP totalizaram US$ 1,65 bilhão, e 526 projetos foram contemplados.

O programa foi objeto de pesquisa do National Institute of  Standards and  
Technology (Nist), e os resultados obtidos comprovaram o seu sucesso. Em mé-
dia, para cada três projetos dois resultaram em publicações citadas na literatura. 
Além disso, mais de 30% dos projetos obtiveram maior sucesso em alavancar 
suas operações com outras fontes de financiamento. Finalmente, cabe registrar 
que 54% dos projetos não seriam realizados caso não houvesse o programa.  
A pesquisa indica, também, que os 46% restantes teriam prazo de término mais 
longo, seriam tecnicamente menos inovadores, e teriam gerado resultados técni-
cos piores. Ou seja, não há evidências do efeito crowding out em que se observa a 
expansão de gasto público em detrimento do privado.

5 CONCLUSÃO

Os dados de investimentos em P&D mostram que os recursos próprios são a 
fonte principal de financiamento. A participação de recursos públicos e privados 
se faz mais presente no “financiamento das demais atividades” do que no finan-
ciamento a P&D, o que está ligado ao menor risco e a maior tangibilidade em 
investimentos, como a compra de máquinas e equipamentos, por exemplo. 

Porém, quando se analisa a distribuição de investimentos em P&D em uma com-
paração internacional, vemos que a participação do setor público no Brasil é 
maior do que 60%. Essa aparente contradição se explica ao detalharmos a com-
posição desses investimentos, majoritariamente direcionados a instituições de 
ensino superior.

Ainda que separemos os gastos com educação, outra questão importante se faz 
presente no contexto da eficiência na alocação dos recursos: a descentralização 
na execução da política de P&D, que conta com a participação de vários minis-
térios. A comparação internacional mostra que a descentralização não é peculia-
ridade do Brasil. Essa característica não implica, necessariamente, ineficiência na 
gestão dos recursos. Todavia, o desafio de integrar os participantes desse sistema 
é proporcional à quantidade de interlocutores do governo federal com o meio 
produtivo, sem contar as instâncias estaduais.

Tome-se o exemplo da Finep e do BNDES, duas instâncias fundamentais de 
apoio à inovação. Como vimos, a Finep atua com mais força em investimentos 
não reembolsáveis e no capital de risco. Recentemente, o BNDES implantou  
linhas de financiamento reembolsável específicas para a inovação. Há, no entan-
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to, eventuais superposições de programas, o que requer articulação entre as polí-
ticas de inovação dos órgãos com as diretrizes da PITCE e do CCT. Uma maior 
articulação evitaria tanto a duplicação futura de esforços como a ineficiência na 
alocação de recursos, aumentando, com isso, a eficiência e a qualidade dos gastos 
públicos.

Afora a questão da quantidade de recursos, outro obstáculo que se impõe é a 
falta de conhecimento dos empresários em relação ao tipo de financiamento mais 
adequado para atender às suas necessidades. Em determinadas situações, uma 
cultura de inovação mais voltada para o mercado se faz necessária. Soma-se a 
isso a própria dificuldade em conceituar-se a inovação e, como conseqüência, em 
enquadrar as demandas às linhas de financiamento mais adequadas.

A análise das experiências internacionais permitiu evidenciar que a focalização 
das iniciativas é característica marcante em seus sistemas de inovação. Países da 
União Européia e os Estados Unidos optaram por financiar preferencialmente as 
PMEs e, com isso, minimizaram o risco de crowding out, sem contar os benefícios 
indiretos que obtiveram em razão do papel dessas firmas na absorção de traba-
lhadores e como agentes de transferência de tecnologia do sistema acadêmico e 
do setor produtivo para o mercado e a sociedade. 

Para superar o problema de escassez de recursos para financiamento, Guimarães 
(2006) aponta o fato de alguns países da OCDE estarem recorrendo a parcerias 
público-privadas (PPPs) para financiar a inovação. Vale ressaltar também a ques-
tão do nível de garantias reais exigido nos empréstimos. Boa parte dos ativos 
oriundos da inovação é intangível. Nesse caso, os investidores precisariam modi-
ficar a perspectiva de análise de projetos, adotando uma abordagem mais estra-
tégica, de longo prazo. A participação do setor público é importante no estímulo 
à criação de fundos de recebíveis de pequenas e de médias empresas, experiência 
já adotada em países como a França, por meio do programa Sofaris, e Portugal, 
no âmbito do Prime.

Em suma, o aumento do esforço de inovação depende, fundamentalmente, da 
questão do financiamento. A ação do governo pode ser efetivada de duas formas: 
direta ou indireta. A ação direta consiste na aplicação de recursos de órgãos e de 
agências governamentais em projetos de cunho tecnológico ou inovador. Isso 
inclui a facilidade no acesso ao financiamento e o estabelecimento de regras cla-
ras de seleção de projetos. Ações indiretas consistem na criação de um ambiente 
institucional mais propício aos investimentos de risco privado, em que se insere 
a indústria de capital de risco. Conforme Neves & Neves (2003), um mercado de 
capitais forte e de boa liquidez é premissa básica para a evolução dessa indústria. 
A liquidez propiciaria a possibilidade de realização de lucros e a diversificação do 
risco. Ademais, a diminuição das taxas de desconto dos projetos poderia canalizar 
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recursos da poupança privada para investimentos de maior retorno. 

Com o avanço do sistema brasileiro em termos de marco legal e financeiro nos 
últimos anos7,  faz-se necessário acompanhar a consolidação de todo esse pro-
cesso nos próximos anos. As mudanças recentes mexeram muito com o “estado 
da arte” do sistema e, daqui para frente, deveremos vivenciar um novo modelo de 
atuação institucional e de atribuição das agências já existentes e em estruturação 
nesse novo cenário.

7 podemos citar a implantação dos fundos setoriais, a lei de Inovação, a lei do Bem e a grande diversificação dos 
instrumentos financeiros à disposição das firmas.
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