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Este trabalho contextualiza-se num esforço, inédito no Brasil, de avaliar o im-
pacto de programas públicos de apoio à Ciência e Tecnologia (C&T), no qual se 
busca analisar o impacto de dois programas administrados pela Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep): o programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecno-
lógico da Empresa Nacional (ADTEN), e o Fundo Nacional para o Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (FNDCT).

Particularmente, este capítulo destina-se à avaliação do FNDCT: um fundo não 
reembolsável de apoio à pesquisa científica e tecnológica, gerido pela Finep, que 
desde 1999 busca incentivar a parceria entre universidades e empresas

Para realizar este trabalho, contamos com uma base de dados inédita organizada 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a qual reúne dados da 
Pesquisa Industrial Anual (PIA) e da Pesquisa Industrial sobre Inovação Tecno-
lógica (Pintec), ambas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 
da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério de 
Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDIC); do Censo do Capital 
Estrangeiro (CCE) e do registro de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE), do 
Banco Central (Bacen); do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), 
assim como da Base de Dados de Compras Governamentais do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 
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Esse banco de dados compõe-se por uma amostra de, aproximadamente, 80 mil 
firmas industriais cujo número de pessoas ocupadas é superior a 10, bem como 
por 5 milhões de trabalhadores que nelas trabalham. Tais firmas são responsá-
veis por 95% do valor adicionado na indústria brasileira. O período analisado 
compreende oito anos, pois vai de 1996 a 2003. Com a colaboração da Finep foi 
possível identificar as empresas beneficiárias do FNDCT Cooperativo e realizar 
o trabalho de avaliação desse  fundo. 

As firmas brasileiras ainda possuem indicadores de inovação tecnológica e de 
gastos com pesquisa e desenvolvimento (P&D) bastante inferiores aos obser-
vados nos países desenvolvidos, e mesmo aos de outros países em desenvolvi-
mento. Aliado à escassez de fundos de financiamento adequados a projetos de 
inovação, um dos grandes obstáculos à inovação tecnológica no Brasil1 advém 
do elevado custo e do risco característico de tais projetos. Assim, programas de 
financiamento à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico podem, 
pelo menos potencialmente, ampliar de forma significativa o esforço tecnológico 
e, conseqüentemente, a taxa de inovação no País.

Este estudo procura, portanto, responder a algumas questões específicas. Em 
primeiro lugar, propõe-se a investigar qual é o efeito do FNDCT no esforço 
tecnológico dos beneficiários. Particularmente, procura saber se a existência dele 
incentiva ou desloca os investimentos privados em P&D; efeitos esses que, na 
literatura internacional, são chamados de crowding in e de crowding out, respecti-
vamente. Em segundo lugar, busca responder se esse fundo produz impactos 
significativos na produção científica e tecnológica dos beneficiários, baseados, 
preliminarmente, no registro de patentes dos beneficiários, bem como no desem-
penho econômico das firmas. 

A legislação brasileira não permite a destinação de fundos não reembolsáveis, 
como os do FNDCT, para empresas privadas. É possível, entretanto, que tais 
empresas participem desse programa se associando a universidades e a centros 
de pesquisa, nos chamados projetos cooperativos. 

Portanto, para alcançar os objetivos aqui propostos busca-se avaliar, especifica-
mente, o que se convencionou chamar de FNDCT Cooperativo, caracterizado 
pelo financiamento de projetos executados por universidades e por centros de 
pesquisa em associação com empresas públicas ou privadas. 

Para expor tal avaliação, este capítulo organiza-se da seguinte forma: na próxima 
seção, apresentamos um histórico do FNDCT e suas principais características, 
tais como público-alvo e projetos financiáveis. Na seção 3, procuramos carac-
terizar os beneficiários e avaliar o alcance do FNDCT Cooperativo; na seção 4 

1 os dados da pintec apontam os três principais obstáculos, segundo as firmas, para a realização de inovações 
tecnológicas. São eles: (i) risco econômico dos projetos; (ii) elevados custos; (iii) escassez de fontes de financiamento, 
nessa ordem.
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avaliamos, a partir de dois procedimentos econométricos distintos, os impactos 
desse programa sobre os gastos em P&D das firmas industriais beneficiárias; na 
seção 5, fazemos essa mesma avaliação  com relação à produtividade das empre-
sas; na seção 6, mostramos alguns indicadores do impacto do programa no de-
pósito de patentes, e; na seção 7, apresentamos, por fim, as principais conclusões 
deste capítulo.

 2  O FNDCT2  

O FNDCT foi criado em 1969, pelo governo brasileiro, com o objetivo de finan-
ciar as atividades da pesquisa científica e tecnológica nacional. Desde o início esse 
fundo contábil foi administrado pela Finep, empresa pública vinculada ao MCT. 
Suas fontes de recursos são orçamentárias, incentivos fiscais; doações e emprés-
timos, especialmente aqueles provenientes de instituições multilaterais, como o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

A constituição do FNDCT marcou um avanço nas políticas de incentivo à C&T 
no Brasil, por conceder “autonomia financeira ao sistema nacional de ciência e 
tecnologia ao contemplá-lo com recursos orçamentários e empréstimos do exte-
rior” (Pereira, 2005).

Apesar disso, uma das principais críticas feitas ao sistema brasileiro de finan-
ciamento à C&T diz respeito à instabilidade e à descontinuidade dos fluxos de 
recursos efetivamente alocados no FNDCT, os quais eram muito dependentes 
de fontes orçamentárias (Bastos, 2003; e Pereira, 2005). Tanto essa instabilidade 
como a escassez de recursos a que, comumente, ficava exposto o sistema brasi-
leiro de incentivo à inovação, comprometiam um planejamento de longo prazo 
da produção científica e tecnológica. Essa situação agravou-se nos anos 1980 e 
1990, e, segundo Bastos (2003), “a restrição fiscal afetava não apenas as dotações 
de recursos do Tesouro, mas também os empréstimos externos, pela exigência 
de contrapartida local”. 

A restrição fiscal e os problemas que dela se originavam para o financiamento das 
atividades de C&T no Brasil foram fatores que determinaram o surgimento dos 
fundos setoriais. A partir do diagnóstico segundo o qual  a instabilidade de recur-
sos era um dos grandes problemas do financiamento à C&T no País, buscou-se 
uma fonte de financiamento, para o FNDCT, tipificada em alguma forma de 
tributo passível de vinculação com gastos em C&T, e não sujeita às restrições 
legais desse tipo de vinculação. Foi essa lógica que conduziu à criação dos fundos 
setoriais (FS), cujos recursos seriam alocados no FNDCT e geridos pela Finep. 
A primeira experiência nesse sentido foi a do CT-Petro, cujas fontes de recursos 
estavam assentadas nos royalties do petróleo.

2 Esta seção baseia-se, em grande medida, em Bastos (2003) e em pereira (2005).
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Segundo o MCT, o objetivo dos FS é “garantir a ampliação e a estabilidade do 
financiamento para a área de Ciência e Tecnologia”. Além disso, tais fundos obje-
tivam o fortalecimento de parcerias entre o setor produtivo brasileiro, universida-
des e centros de pesquisa, “visando induzir o aumento dos investimento privado 
em C&T e impulsionar o desenvolvimento tecnológico dos setores considera-
dos”. 

As principais características operacionais dos FS são3: (i) vinculação de receitas, 
isto é, os recursos não podem ser transferidos entre os fundos; (ii) plurianuidade, 
ou seja, os projetos apoiados podem ter duração superior a um exercício fiscal; 
(iii) gestão compartilhada entre representantes de ministérios, agências regula-
doras, comunidade científica e setor empresarial; (iv) fontes diversas de finan-
ciamento; e (v) possibilidade de utilização dos recursos para apoiar projetos que 
estimulem toda a cadeia de conhecimento, desde a ciência básica até as áreas 
diretamente ligadas ao setor produtivo. 

Desse modo, há várias ações que podem ser financiadas pelos fundos, entre as 
quais se destacam: (i) projetos de P&D tecnológicos; (ii) bolsas de estudo para 
a capacitação de recursos humanos associados a projetos de P&D; (iii) promo-
ção de congressos e workshops, entre outros tipos de eventos, os quais possam 
contribuir para a definição de políticas, a análise de mercados, a transferência de 
conhecimentos, a avaliação de tecnologias e o estabelecimento de parcerias e de 
alianças; e (iv) estudos de necessidades e prognósticos de oportunidades realiza-
dos sob encomenda. 

O Quadro 1, a seguir, apresenta uma síntese de todos os FS atualmente existen-
tes, suas fontes de recursos e respectivas datas de regulamentação:

QUADRO 1
Fontes de receita dos fundos setoriais

CT-Petro 30/11/1998

Mínimo de 0,5% do faturamento bruto das 
empresas beneficiadas pela Lei de Informática

20% dos recursos de cada fundo setorial

CT-Info

CT-Infra

20/04/2001

26/04/2001

2% da compensação financeira (Cfem), paga 
por empresas com direitos de mineração

CT-Mineral 16/07/2001

Fundo Data da regulamentação Fonte de recursos

De 0,75% a 1% do faturamento líquido das 
concessionárias

CT-Energ 16/07/2001

(continua)

3 Bastos (2003) e pereira (2005).
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(continuação)

Dos fundos setoriais anteriormente listados, dois possuem características ho-
rizontais e não são estritamente vinculados a um único setor produtivo, ou a 
uma determinada região (como o é, por exemplo, o CT-Amazônia). Um deles 
é o CT-Infra, destinado mais à academia, o qual tem por objetivo modernizar e 
ampliar a infra-estrutura de apoio à pesquisa em instituições públicas brasileiras 
de ensino e pesquisa. O segundo fundo horizontal é o Fundo Verde-Amarelo 
(CT-FVA), particularmente importante no contexto deste trabalho, por incen-
tivar a implementação de projetos de pesquisa cooperativa entre universidades, 
centros de pesquisa e setor produtivo, além de estimular a ampliação dos gastos 
em P&D realizados por empresas. Tradicionalmente, os principais beneficiários 
dos recursos do FNDCT foram as universidades e as instituições de ensino e 
pesquisa, enquanto o financiamento às empresas sempre foi provido pela Fi-
nep, com fontes próprias (Bastos, 2003). Essa negligência à participação do setor 
produtivo comumente foi alvo das críticas feitas à política de financiamento à 
C&T no Brasil. Nesse contexto, os FS marcaram uma mudança nos tradicionais 
mecanismos de financiamento, por estimularem a interação de empresas, univer-
sidades e centros de pesquisa. 

Mínimo de 0,5% do faturamento bruto das 
empresas de informática da Zona Franca de 
Manaus

50% da Cide, 43% da receita do IPI(2) 
incidente sobre produtos beneficiados pela Lei 
de Informática

Fundo Verde Amarelo

CT-Amazônia

4% da compensação financeira recolhida
pelas geradoras de energia elétrica

CT-Hidro 19/07/2001

25% das receitas de utilização de posições 
orbitais; total da receita de licenças e de 
autorizações da Agência Espacial Brasileira

CT-Espacial 12/09/2001

17,5% da Cide(¹)CT-Saúde 25/02/2002

7,5% da CideCT-Biotec 07/03/2002

17,5% da CideCT-Agro 12/03/2002

7,5% da CideCT-Aero 02/04/2002

11/04/2002

10% das receitas do Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes
(contratos para utilização de infra-estrutura de 
transporte terrestre)

CT-Transp 06/08/2002

01/10/2002

Fundo Data da regulamentação Fonte de recursos

Fonte: Pereira (2005). 
1 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de 
petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (Cide).
2 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
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A esse respeito Pereira (2005) ressalta: o “arcabouço legal brasileiro não prevê a 
possibilidade de apoiar as empresas com recursos não-reembolsáveis para a rea-
lização de atividades de CT&I, de modo que a intermediação (...) sempre ficou a 
cargo de universidades e centros de pesquisa”. Diz ainda:

Na perspectiva de adotar uma nova racionalidade para o financiamento da CT&I 
que rompesse com a hegemonia da academia e levasse o Sistema de Inovação a 
abandonar o ofertismo ainda vigente, delegando maior centralidade à empresa no 
processo de inovação, foram introduzidos os FS´s. Há uma clara orientação para 
o desenvolvimento de processos e produtos com potencial competitividade no 
mercado, como mostram os trechos extraídos de suas diretrizes, no que se refere 
a pesquisas que se propõe a financiar (Pereira, 2005).

Assim, os FS prevêem a participação de empresas privadas, especialmente por 
meio dos chamados projetos cooperativos, no âmbito dos quais empresas públi-
cas e privadas podem associar-se a projetos de pesquisa executados por univer-
sidades e instituições de pesquisa públicas ou privadas sem fins lucrativos. Estas 
últimas seriam as intermediárias da negociação entre o setor produtivo, a Finep 
e as executoras dos projetos financiados pelo FNDCT Cooperativo, visando a 
desenvolver, com isso, novos produtos e processos de interesse do setor produ-
tivo. 

As empresas, por sua vez, seriam responsáveis pela contrapartida técnica e finan-
ceira ao projeto,  a qual comumente fica muito próxima do valor financiado pela 
Finep (ver Tabela 1).  

Desde a criação dos FS, em 1999, já foram repassados, em caráter não reembol-
sável,  mais de R$ 2,3 bilhões para financiar projetos de pesquisa de universidade 
e de centros de pesquisa sem fins lucrativos, com ou sem a participação de em-
presas (Tabela 1).

TABELA 1
Desembolsos do FNDCT

Fonte:  MCT, disponível em: <http://www.mct.gov.br/fontes/fundos/Recursos/Recursos_Default.htm>; acesso 

em: 25/01/06. 
1 Em 1999, apenas o CT-Petro estava em operação. 
2 Valores até novembro.

Ano 
Valor corrente

(em R$) 

2002 315.447.090 

Ano 
Valor corrente

(em R$) 

1999(1)   37.240.000 2003 564.261.623 

2000 134.411.665 2004 593.971.911 

2001 315.993.601   2005(2) 403.119.664 
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Salvo raras exceções, não se fez ainda uma avaliação do montante de recursos  
efetivamente aplicado em projetos de cooperação entre as universidades e o setor 
produtivo (os chamados projetos cooperativos). Pereira (2005) procurou avaliar a 
participação empresarial em três dos FS: (i) no Fundo Setorial do Petróleo e Gás 
Natural (CT-Petro); (ii) no Fundo Verde-Amarelo (CT-FVA); e (iii) no Fundo 
Setorial de Energia (CT-Energ). As conclusões desse autor apontam para uma 
participação não desprezível, embora ainda muito pequena, do setor privado nes-
ses fundos, dados os objetivos deles. 

Tal como muito pouco se conhece sobre a efetiva participação do setor produti-
vo nos desembolsos do FNDCT, pouco se conhece também sobre os efeitos dos 
projetos cooperativos no desempenho tecnológico e econômico das firmas que 
deles participaram como intervenientes. Assim, o objetivo das próximas seções 
será avaliar a importância dos projetos cooperativos, no âmbito do FNDCT, bem 
como o seu impacto no desempenho econômico e, especialmente, tecnológico, 
das empresas intervenientes. 

3  ALCANCE DO FNDCT COOPERATIVO4

 
No FNDCT Cooperativo, as empresas privadas, ou as públicas (denominadas 
intervenientes), associam-se a universidades e a centros de pesquisa – públicos 
ou privados e sem fins lucrativos –, em projetos de pesquisa conjuntos. As uni-
versidades e os centros de pesquisa são os executores do projeto, enquanto as 
empresas associadas são responsáveis pela contrapartida técnica e financeira dos 
recursos desembolsados pela Finep.

Entre 2000 e outubro de 2005, 356 intervenientes (empresas públicas ou pri-
vadas, e até órgãos públicos) da amostra selecionada associaram-se a 168 insti-
tuições executoras (universidades e centros de pesquisa) em 693 operações de 
financiamento não reembolsáveis (Tabela 2). Nesses projetos, estiveram envolvi-
dos 483 pesquisadores de universidades e centros de pesquisa. O maior número 
de projetos financiados vis-à-vis o número de empresas intervenientes decorre do 
fato de muitas das empresas beneficiadas pelo programa estarem associadas a 
mais de uma instituição de pesquisa, e/ou a mais de um projeto. O mesmo pode 
acorrer em relação aos executores dos projetos. 

A Tabela 2 mostra também o volume de recursos aportados pela Finep para sub-
sidiar os projetos cooperativos selecionados: R$ 256 milhões entre 2000 e 2005 
(em valores correntes). Muito embora não corresponda ao total de projetos coo-
perativos financiados pela Finep, esse número é um indício da baixa participação 

4 os resultados, aqui apresentados, referem-se a uma amostra de projetos apoiados pelo FNDct cooperativo, 
selecionados por cartas convites, especificamente dos fundos ct-petro, Fundo Verde-amarelo e ct-Energ. De 
qualquer maneira, esses são os FS nos quais é maior a participação dos projetos cooperativos.
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de projetos envolvendo o setor privado no total dos recursos desembolsados 
pelo FNDCT (ver Tabela 1). Ainda que a criação dos FS tenha possibilitado uma 
nova janela de participação do setor privado no financiamento à C&T no Brasil, 
tal  participação é ainda muito pequena se comparada àquela da academia nesses 
fundos. Quando falamos em projetos cooperativos do FNDCT, referimo-nos a 
percentuais que não ultrapassam 20% do total dos recursos desse programa no 
período analisado.  

TABELA 2
Número de operações de financiamento, de instituições e de pesquisadores 
envolvidos, e valor dos financiamentos do FNDCT – 2000 a 2005

Fonte: Finep.

Ano Intervenientes 
(empresas) 

Instituições de 
pesquisa Pesquisadores Operações 

Desembolso da
Finep (em R$)  

 

Contrapartida
(em R$)

2000 19 29 67 77 28.790.976 26.296.737 

2001 11 24 46 61 36.636.358 20.183.446 

2002 140 73 131 183 46.468.896 44.540.208 

2003 32 25 33 41 15.589.119 18.043.038 

2004 157 97 220 277 103.045.432 101.423.073 

2005 39 34 39 54 25.419.375 12.833.494 

Total 356 168 483 693 255.950.156 223.319.996 

Tanto no que se refere a volume de recursos aportados quanto a número de 
empresas beneficiadas, a representatividade do FNDCT na estrutura produtiva 
brasileira é muito pequena. A título de ilustração, vale dizer que em 2000 as fir-
mas industriais brasileiras investiram R$ 3,7 bilhões em P&D interno e, em 2003, 
os seus dispêndios nessa atividade foram de R$ 5,1 bilhões. 

Cabe ressaltar, ainda, que entre os intervenientes não estão apenas empresas pri-
vadas ou empresas do setor produtivo. Há, entre eles, também organizações não-
governamentais (ONGs); fundações públicas de P&D, vinculadas ou não a uni-
versidades públicas; além de órgãos públicos como ministérios ou secretarias dos 
governos estaduais, etc. Assim, e não obstante o FNDCT Cooperativo estimular 
as parcerias universidade/empresa, apenas uma parcela dos seus beneficiários 
é constituída, efetivamente, por empresas envolvidas em atividades produtivas 
(Tabela 3). 



políticas de Incentivo à Inovação tecnológica no Brasil

299

TABELA 3 
Distribuição dos recursos e dos beneficiários, do FNDCT Cooperativo, 
segundo setor da Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) – 2000 a 2005

Fonte: Finep e Rais (2000 e 2003).
1 Expresso em valores correntes do ano em que os financiamentos foram concedidos. 

Setor (CNAE) Interveniente Valor FNDCT  
(em R$)(1) 

Valor contrapartida 
(em R$)(1) 

60 Transporte terrestre 

24 Fabricação de produtos químicos 

75 Administração pública, defesa e seguridade social 

32 Fabricação de material eletrônico e de aparelhos  
e equipamentos de comunicações 

74 Serviços prestados principalmente às empresas 

91 Atividades associativas 

29 Fabricação de máquinas e equipamentos 

72 Atividades de informática e serviços relacionados 

30 Fabricação de máquinas para escritório  
e equipamentos de informática 

73 P&D 

35 Fabricação de outros equipamentos de transporte 

27 Metalurgia básica 

34 Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias 

31 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 

40 Eletricidade, gás e água quente 

Outros setores 

Total geral 

1 

30 

26 

4 

21 

29 

14 

25 

8 

8 

2 

9 

5 

9 

13 

152 

356 

75.272.095 

34.725.747 

17.776.245 

12.789.388 

12.616.794 

12.395.342 

10.838.617 

10.157.337 

9.045.982 

7.279.881 

6.158.619 

4.456.204 

3.804.563 

3.646.937 

3.592.079 

31.394.325 

255.950.156 

87.776.967 

24.301.070 

17.589.630 

9.147.388 

9.823.040 

5.587.402 

8.318.895 

4.887.023 

6.279.675 

7.021.968 

2.400.616 

5.450.411 

2.857.520 

2.354.679 

4.714.967 

24.808.745 

223.319.996 

A Tabela 3 mostra a concentração setorial dos desembolsos do FNDCT coope-
rativo5,  bem como a das instituições/empresas intervenientes. Observa-se que 
boa parte dos recursos e dos beneficiários dessa amostra se concentra nos setores 
de fabricação de produtos químicos e na administração pública. De fato, foram 
26 as instituições públicas, como ministérios ou secretarias de Estado, que, asso-
ciadas a universidades e a centros de pesquisa, participaram, no período, como 
intervenientes dos projetos financiados pelo FNDCT Cooperativo.

Outros setores importantes foram os da fabricação de material eletrônico e de 
equipamentos de comunicação, assim como o setor de serviços prestados a em-

5 Informação obtida a partir do cruzamento da base de dados dos beneficiários do FNDct cooperativo com a Rais.
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presas e o setor de atividades associativas, nos quais estão incluídas ONGs e as-
sociações de classe. Percebe-se, portanto, que a parcela de empresas efetivamente 
envolvida nesses projetos é ainda menor do que se poderia imaginar a partir dos 
dados agregados. Considerando-se apenas a indústria de transformação, dos 356 
intervenientes 135 são empresas industriais, as quais participaram de projetos 
que custaram, à Finep, R$ 97 milhões do total de R$ 256 milhões despendidos 
por essa amostra do FNDCT Cooperativo no período.

Além desse pequeno alcance do FNDCT, observa-se, ainda, uma elevada con-
centração da distribuição de seus recursos em poucos estados brasileiros. Das 
empresas e instituições de pesquisa beneficiadas pelo FNDCT, 84% e 79%, res-
pectivamente, estão localizadas em oito estados. Possivelmente isso não reflete 
uma política da instituição de fomento, mas a própria concentração da estrutura 
de pesquisa científica e tecnológica do País. 

Considerando-se o número de intervenientes, os principais estados receptores do 
FNDCT Cooperativo são: São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio 
de Janeiro. No que diz respeito às instituições de pesquisa beneficiadas, essas se 
localizam, principalmente, nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas 
Gerais e do Rio Grande do Sul. 

TABELA 4
Distribuição das instituições de pesquisa beneficiadas e dos intervenientes, 
segundo Unidade da Federação (UF) 

Fonte: Finep.

Unidade  
da Federação 

Interveniente 
(em %) 

Instituição de pesquisa 
(em %) 

São Paulo 19 21 

Santa Catarina  16 7 

Rio Grande do Sul 13 9 

Rio de Janeiro 12 17 

Minas Gerais 8 9 

Paraná 5 6 

Pernambuco 5 4 

Bahia 5 6 
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Para isso buscou-se, nas bases de dados nas quais se fundamenta este estudo, 
informações sobre as 135 firmas industriais intervenientes nos projetos sele-
cionados do FNDCT. Ao proceder-se a esse cruzamento de dados, a amostra 
de beneficiários se reduziu para 70 firmas da indústria de transformação6, cujas  
características, bem como as das demais firmas da indústria de transformação 
e de dois subgrupos industriais – firmas inovadoras e firmas com depósitos de 
patentes junto ao Inpi – estão descritas na Tabela 5 a seguir.

TABELA 5
Características das firmas industriais beneficiárias e não beneficiárias do 
FNDCT em 2000

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 
(Pintec) 2000. 
Elaboração: Ipea/Diset, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte, e com a incorporação de dados 
fornecidos pelas seguintes instituições: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, Compras Net/MPOG, 
Rais/MTE, e Finep. 
1 Empresas inovadoras são aquelas que realizaram algum tipo de inovação entre 1998 e 2000, ou que possuíam, 
nesse período, projetos de inovação incompletos ou inacabados.

Indicadores Beneficiárias  
do ADTEN 

Não beneficiárias  
do ADTEN 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio

Total Firmas inovadoras(1) Firmas com patentes 

N° de funcionários 5.829 911,8 1.314 2.159 1.969 63,5 102 404 

Produtividade 278.045 161.309 169.296 121.760 156.230 25.183 30.365 51.808 

Exportações  
(em R$ milhões) 

773,8 68,1 85,5 125,9 190,4 4,8 7,6 15,3 

Coeficiente de exportação 7,14 258,1 125 11,21 5,58 24,98 17,38 4,8 

Estoque de patentes 32,4 9,31 10,86 9,31 11,55 2,56 3,16 2,56 

Gastos em P&D  
(em R$ mil) 

136.180 10.955 11.274 19.421 28.108 586 616 2.433 

Gastos em  
P&D/ Receita 

7,11 15,75 21,32 22,25 3,68 0,51 1,31 2,42 

Tempo médio de estudo  2,79 5,21 4,55 2,62 10,08 7,74 8,05 8,84 

Idade da empresa 163,3 258,7 251,8 196,7 288,42 116,4 115,2 214,7 

N 70  84.025  27.840 2.548 

6 Essa redução da amostra já era esperada, especialmente em virtude dos procedimentos amostrais da pintec e do 
fato de essa pesquisa ser censitária apenas para firmas com mais de 500 funcionários.
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Em termos de número de pessoal ocupado, fica claro que o tamanho das firmas 
beneficiárias do FNDCT é extremamente superior ao tamanho médio das firmas 
industriais brasileiras. Sob o ponto de vista tecnológico, ainda que consideremos 
os subgrupos mais dinâmicos na indústria – que são as firmas inovadoras e aque-
las com solicitações de patentes junto ao Inpi –, esse diferencial se mantém.  

Também a produtividade das firmas beneficiárias é bastante superior à das firmas 
da indústria de transformação. O mesmo pode ser observado, em 2000, para o 
valor médio das exportações dessas firmas. Apesar disso, o coeficiente de expor-
tação das beneficiárias é menor que o das demais firmas da indústria, à exceção 
do subconjunto de firmas com patentes.

Em média, as empresas beneficiárias são mais antigas que as demais, além de  
possuírem mão-de-obra mais escolarizada, como mostra a variável que mede o 
tempo médio de estudo de todos os trabalhadores da firma. 

Por fim, uma das principais variáveis a ser analisada nas próximas seções é a do 
esforço tecnológico das firmas. Percebe-se que, tanto em termos absolutos quan-
to em termos relativos (como a proporção da receita líquida de vendas – RLV), as 
firmas beneficiárias demonstram um esforço tecnológico superior ao das não be-
neficiárias. Em média, cada uma dessas empresas gastou R$ 28 milhões em P&D 
no ano de 2000; valor esse que representou 3,68% da sua RLV. Enquanto isso, a 
indústria de transformação brasileira apresenta, em média,  gastos de pouco mais 
de R$ 500 mil por firma, o que equivale a 0,58% da RLV dessas firmas.   

Evidentemente, isso ainda não pode ser apontado como um indício de sucesso 
do programa no que diz respeito ao incentivo aos gastos privados em P&D.  
É possível que haja um viés importante na seleção dos beneficiários do FNDCT, 
na medida em que as firmas já inovadoras, e de maior esforço tecnológico, são as 
principais demandantes de programas de incentivo à P&D. Na próxima seção, pro-
curaremos neutralizar o efeito desse potencial viés de seleção, a fim de avaliar os 
reais impactos do programa sobre o esforço tecnológico das firmas beneficiárias.  

4  IMPACTOS SOBRE O GASTO DAS FIRMAS EM P&D

Ainda que o FNDCT seja de pequeno alcance, é importante saber se ele esti-
mula, ou simplesmente desloca, os investimentos privados em P&D das firmas 
associadas para os projetos financiados. Trata-se essa de uma questão relevante 
para o caso de programas públicos de fomento à P&D que envolvam subsídios, 
muito embora o fato de o FNDCT exigir uma contrapartida financeira das firmas 
intervenientes tenda a reduzir a possibilidade de crowding out.
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Para investigar se o FNDCT provoca efeitos ou de crowding in, ou de crowding 
out, nos gastos privados em P&D, dois procedimentos foram aqui utilizados: o  
propensity score matching (PSM) e um modelo de seleção em dois estágios (Heckman, 
1979). Cabe ressaltar que as firmas beneficiárias incorporadas nessa avaliação são 
aquelas que receberam o FNDCT entre 2000 e 2003. Excluímos da amostra das 
beneficiárias, portanto, as firmas que tiveram acesso ao programa em 2004 e em 
2005, haja vista a informação disponível mais recente sobre os gastos das firmas 
brasileiras, em P&D,  ser de 20037. 

O primeiro procedimento econométrico utilizado neste estudo consistiu, por-
tanto, em encontrar um grupo de controle por meio do PSM, seguindo-se os 
mesmos passos descritos em Aerts e Czernitzki (2004), a saber:

a) Cruzar as informações provenientes da Finep, relativas às firmas beneficiárias 
do FNDCT, com as informações da PIA, da Pintec, da Rais, da Secex, de Marcas 
e Patentes do (Inpi), e do CCE do Bacen.

b) Estabelecer, e estimar, um modelo probabilístico para verificar a probabilidade 
estimada de a firma ser ou não beneficiária do programa em 2003.

c) Calcular, a partir das probabilidades estimadas, a distância de Mahalanobis entre 
cada uma das firmas beneficiárias e todas as não beneficiárias.

d) Escolher, para cada beneficiária, a firma não beneficiária que, por característi-
cas comuns, lhe seja mais próxima, de modo que se obtenha o melhor grupo de 
controle possível. 

Os passos anteriores foram seguidos para a obtenção da amostra total das firmas 
industriais, bem como de duas subamostras: a das firmas industriais inovadoras, 
bem como a das firmas industriais com depósitos de patentes no Inpi.

Assim, o conjunto das firmas beneficiárias teria três grupos de controle: um 
composto a partir da amostra completa, outro a partir da amostra de firmas ino-
vadoras, e um terceiro constituído a partir da amostra de firmas com pedido de 
registro de patentes. Esses seriam, portanto, os três contrafactuais a serem utiliza-
dos no passo seguinte, ou seja: estabelecer um teste de diferenças de médias, en-
tre esses grupos, para variáveis como: gasto em P&D, produtividade, coeficiente 
de exportação e tamanho das firmas em 2000.

As variáveis explicativas selecionadas para o modelo probabilístico foram as se-
guir relacionadas.

7 talvez mesmo para as firmas que receberam o financiamento em 2003 não tenha havido tempo hábil para o 
impacto do programa se manifestar. ainda assim, optamos por não retirar essas observações da amostra.
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a) O tamanho da firma, medido pelo logaritmo do número de trabalhadores 
(pessoal ocupado).

b) O logaritmo da produtividade da firma, a fim de verificar se há um viés de 
seleção, no FNDCT, em prol de firmas mais produtivas, a priori.

c) Dado o grau de endividamento das firmas ser um dos critérios de avaliação 
utilizados pela Finep, para selecionar os beneficiários utilizou-se uma variável que 
mede o gasto com juros como proporção do faturamento das empresas, a partir 
da qual as firmas foram agrupadas nos cinco quintis da relação de gastos com 
juros/faturamento. Portanto, foram utilizadas quatro dummies representativas do 
quintil ocupado pela firma como variáveis explicativas no modelo.

d) Para firmas exportadoras, estrangeiras; para firmas em setores de alta inten-
sidade tecnológica8; e para empresas das regiões Sul e Sudeste, foram utilizadas 
dummies.

e) Por fim, tanto a participação da firma – em termos de faturamento no seu setor 
de atuação – quanto a idade dela também foram utilizadas no modelo.

A Tabela 6, a seguir, mostra os resultados dos modelos probabilísticos utilizados 
no PSM para gerar os grupos de controle. De forma geral, os sinais dos parâ-
metros foram os esperados. Constam, na referida  tabela, os resultados das esti-
mativas para os três modelos: (i) para toda a amostra; (ii) somente para as firmas 
inovadoras; e (iii) apenas para as firmas com depósitos de patentes no Inpi.

(continua)

8 a classificação setorial de intensidade tecnológica baseia-se classificação proposta pela organização para a 
cooperação e Desenvolvimento Econômico (ocDE).

TABELA 6
Estimativas da probabilidade de a firma ser beneficiária do 
FNDCT (mode-los probits): amostra total, firmas inovadoras e 
firmas com patentes – 2003 

Variáveis explicativas Amostra total  

Beta DP  (1)

Firmas inovadoras 

Beta DP  (1)

Firmas com patentes 

Beta DP  (1)

Intercepto -7,29 0,61 *** -6,9 0,66 *** -5,98 0,87 ***

 0,25 0,04 *** 0,21 0,049 *** 0,15 0,06 ** 

Produtividade  0,23 0,04 *** 0,24 0,054 *** 0,32 0,07 ***

 
quintil dos gastos com juros/faturamento) -0,15 0,17ns -0,13  0,191ns -0,04 0,24ns

 
quintil dos gastos com juros/faturamento) 0,11 0,14ns 0,13 0,153ns 0,17 0,19ns



políticas de Incentivo à Inovação tecnológica no Brasil

305

(continuação)

Os modelos mostram que, de modo geral, o tamanho é uma variável relevante na 
probabilidade de a firma ser beneficiária do FNDCT, como já sugeriam, aliás, as 
estatísticas descritivas para as beneficiárias e as não beneficiárias. Características 
de desempenho das firmas – tais como produtividade e inserção no mercado 
externo – também exercem influência significativa sobre o acesso ao programa, 
evidenciando, possivelmente, a existência de auto-seleção na amostra. 

Por outro lado, a idade da firma – variável utilizada em vários estudos como fator 
importante no acesso a programas de financiamento de atividades tecnológicas –  
não se mostrou significativa na determinação de a firma ter acesso ao FNDCT. 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 
(Pintec) 2000. 
Elaboração: Ipea/Diset a partir da transformação dos dados obtidos na fonte, e com a incorporação de dados 
fornecidos pelas seguintes instituições: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, 
Rais/MTE, e Finep.
* Denota variável significativa a 10%.  
** Denota variável significativa a 5%.
*** Denota variável significativa a 1%.  
ns Denota variável não significativa.
1 DP = Desvio-padrão.

Variáveis explicativas Amostra total  

Beta DP  (1)

 

Firmas inovadoras 

Beta DP  (1)

Firmas com patentes 

Beta DP  (1)

 
quintil dos gastos com juros/faturamento) -0,13 0,13ns -0,16 0,16ns -0,22 0,19ns

 
quintil dos gastos com juros/faturamento) 0,09 0,13ns 0,1 0,144ns -0,01 0,17ns

 0,54 0,12 *** 0,53 0,138 *** 0,31 0,17 * 

0,95 0,55 * 0,88 0,585ns 1,15 0,82ns

Idade da empresa 0,002 0,001ns 0,002 0,001ns 0,001 0,002ns

Idade da empresa ao quadrado 0 0ns 0 0 *** 0 0ns

 -0,71 0,16 *** -0,756 0,168 *** -0,86 0,19 ***

 0,46 0,1 *** 0,383 0,107 *** 0,34 0,12 ***

-0,06 0,142ns -0,102 0,151ns -0,58 0,21 ***

R2    0,36 0,33 0,21 

L1   -359,25 -328,92 -254,8 

Beneficiárias 69 69 69 

Não beneficiárias 80.438 27.067 2.500 
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O mesmo ocorreu em relação às variáveis destinadas a captar o grau de endivida-
mento da firma, que é também um elemento utilizado na literatura internacional 
para explicar o acesso a programas de fomento à inovação tecnológica. Uma vez 
que o FNDCT se caracteriza por financiar universidades e centros de pesquisa 
como executores dos projetos, e não as empresas, diretamente; e é um programa 
não reembolsável, a não significância estatística dessa variável parece coerente 
com o perfil dele.

Por fim, empresas estrangeiras possuem uma probabilidade menor de se bene-
ficiarem do FNDCT Cooperativo. O fato de a empresa pertencer a um setor 
intensivo em tecnologia tem, por sua vez, influência positiva sobre o acesso ao 
programa.

Ao estimarmos o modelo apenas para firmas inovadoras, ou somente para aque-
las que possuem pedidos de registro de patentes, o objetivo foi selecionar os gru-
pos de controle a partir de subamostras mais homogêneas de firmas. É razoável 
acreditar que tais firmas constituam um grupo diferente daquele da média da 
indústria, o que tende a tornar mais robustos os resultados. Após o procedimento 
de matching, o próximo passo foi comparar as diferenças entre os grupos de fir-
mas: o das beneficiárias do FNDCT e o grupo de controle, tanto na amostra total 
como em cada subamostra utilizada. Os resultados desses testes estão reportados 
na Tabela 7.

O número de firmas beneficiárias analisadas caiu de 69, constante no modelo 
probabilístico, para 42 nos testes de diferenças de médias na amostra completa; 
para 40, na subamostra das firmas inovadores; e para 29 na subamostra de firmas 
com patentes. Essa redução ocorreu em razão da dificuldade de se encontrar fir-
mas estreitamente similares às beneficiárias, as quais pudessem constituir o grupo 
de controle para elas. Firmas que se diferenciam muito das demais da indústria, 
ou daquelas restantes nas duas subamostras, constituem uma espécie de outlier, e, 
a princípio, não poderiam ser utilizadas no procedimento de matching.

Variáveis Grupo de
controle

Benefi-
ciárias

Grupo de
controle

Benefi-
ciárias

Grupo de
controle

Benefi-
ciárias

Amostra completa  Firmas inovadoras Firmas com patentes 

Pessoal ocupado 0,43 0,83 0,91 1.268 988 944 1.004 795 760 

Produtividade 0,16 0,64 0,09* 95.186 129.066 140.853 119.406 141.026 78.244 
Valor das exportações  
(R$ milhões) 0,59 0,4 0,29 32,9 47,47 25,7 48,7 8,7 21,5 
Coeficiente de exportação (%) 0,91 0,3 0,05** 6,07 5,91 4,67 6,18 2,85 5,45 

(continua)
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(continuação)

Variáveis Grupo de
controle

Benefi-
ciárias

Grupo de
controle

Benefi-
ciárias

Grupo de
controle

Benefi-
ciárias

Amostra completa  Firmas inovadoras Firmas com patentes 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 
(Pintec) 2000. 
Elaboração: Ipea/Diset a partir da transformação dos dados obtidos na fonte, e com a incorporação de dados 
fornecidos pelas seguintes instituições: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, 
Rais/MTE, e Finep.
* Denota variável significativa a 10%.  
** Denota variável significativa a 5%.
*** Denota variável significativa a 1%.  

Estoque de patentes  0,76 0,27 0,16 8,37 7,02 2,21 6,99 2,02 8,92 
Gastos em P&D  
(R$ mil) 0,69 0,14 0,43 2.511 2.937 1.507 3.044 3.170 1.677 

Gastos em P&D/receita (%) 0,69 0,007*** 0,009*** 2,14 2,65 0,43 2,77 0,45 3,55 
Nº de firmas 42 42 40 40 29 29 

Sobre o impacto do FNDCT nos gastos das firmas, com P&D, a Tabela 7 mostra 
que, em termos absolutos, as beneficiárias não se diferenciam significativamente 
daquelas do grupo de controle. Entretanto, quando comparamos o esforço tec-
nológico das firmas, medido por seus gastos em P&D como proporção da RLV, 
observamos que as beneficiárias realizam um esforço tecnológico significativa-
mente superior ao das empresas do grupo de controle nas subamostras de firmas 
com patentes e de firmas inovadoras. Na amostra total, entretanto, o maior esfor-
ço inovador das beneficiárias não parece ser estatisticamente significativo. Talvez 
esses resultados diferentes se expliquem pela elevada heterogeneidade das firmas 
da amostra completa. Todavia, qualquer afirmação mais contundente sobre o 
impacto do FNDCT no esforço tecnológico das firmas necessitará de outros 
procedimentos que confirmem, ou rejeitem, os resultados aqui obtidos. 

O registro de patentes – outra variável importante sobre o desempenho tecno-
lógico das firmas – não apresentou diferenças significativas na comparação dos 
dois grupos de firmas. Apesar de, nas subamostras de firmas inovadoras e de 
firmas com patentes, os resultados apontarem um estoque de patentes superior 
para as beneficiárias, a falta de significância estatística não nos permite, neste 
momento, ser conclusivos a esse respeito.

Por fim, os indicadores de desempenho econômico das firmas, tais como produ-
tividade e inserção em mercados externos, não mostram impactos significativos 
do programa sobre as empresas beneficiárias. Em certa medida, a produtividade 
não deveria, pelo menos em tese, ser diferente para as firmas dos dois grupos, 
haja vista o logaritmo dessa variável ter sido utilizado no modelo probabilístico 
que deu origem ao matching. O fato de a produtividade ser significativamente 
diferente para o grupo de empresas com patentes leva-nos a considerar que um 
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modelo probabilístico para eventos tão raros quanto esse, ou seja, de a firma ser 
beneficiária do FNDCT, mereça ser analisado com cuidado. 

Embora os resultados anteriormente expostos sejam sugestivos de um impacto 
positivo do FNDCT no esforço tecnológico dos beneficiários, seria precipitada 
qualquer conclusão definitiva a esse respeito a partir de um único procedimento 
estatístico. 

Dessa forma, optou-se pela realização de um segundo procedimento metodo-
lógico para testar os impactos do FNDCT sobre os gastos das firmas em P&D. 
Trata-se esse procedimento de um modelo de seleção, em dois estágios, baseado 
em Heckman (1979), e utilizado em Busom (2000) e em Jarmin (1998).

Tal procedimento consiste em estimar, num primeiro estágio, a probabilidade 
de a firma ser participante do FNDCT. Assim como no procedimento anterior, 
adotou-se aqui o critério de selecionar, na indústria brasileira, uma subamostra 
mais homogênea de firmas para calcular as estimativas. Nesse caso, o modelo 
de seleção em dois estágios será realizado apenas para as firmas cujos gastos em 
P&D sejam maiores do que zero. 

No primeiro estágio dos modelos de seleção, estima-se um modelo probabilístico 
para verificar a probabilidade de a firma ser beneficiária do FNDCT. A partir do 
probit, será calculada a razão inversa de Mill’s para cada firma da amostra, segun-
do a seguinte fórmula: 

  

 para as firmas não participantes,                                    

em que  e  são, respectivamente, as funções de densidade normal e cumu-
lativa, geradas pelo modelo probit.

No segundo estágio desse método, estimam-se dois modelos OLS para explicar 
os gastos, em P&D, das firmas: um deles para as beneficiárias, e o outro para as 
não beneficiárias. Nesses modelos, a razão inversa de Mill’s é utilizada como uma 
das variáveis explicativas – o que corrigiria o eventual viés de seleção observado –, 
 e a significância dela, no modelo, indicaria a existência, ou a inexistência, do viés 
de seleção. 

(1)

(2)

para as firmas participantes do FNDCT, e
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A estimativa do efeito do tratamento, ou seja, do impacto do programa sobre os 
gastos das firmas com P&D (variável dependente do modelo), segue o seguinte 
procedimento:

em que:

• Xi denota as observações das firmas que receberam o financiamento;

• B1 denota os parâmetros estimados da equação das firmas que receberão o 
financiamento; 

• B2 denota os parâmetros estimados da equação das firmas que não receberão  
o financiamento;

• σ2e é o parâmetro estimado da inversa de Mill’s para as firmas que não recebe-
ram o financiamento; e

• σ1e é o parâmetro estimado da inversa de Mill’s para as firmas que receberam o 
financiamento.

Em outras palavras: o efeito do tratamento (ETT) consiste em comparar os gas-
tos em P&D, das beneficiárias, com os próprios gastos delas, também em P&D, 
caso não tivessem participado do FNDCT. 

A Tabela 8 apresenta os resultados da estimação do modelo probabilístico que 
será usado no cálculo da razão inversa de Mill’s. As variáveis utilizadas para expli-
car o acesso da firma, ao FNDCT, são: (i) o tamanho, medido pelo faturamento 
da firma; (ii) um indicador de solvência da firma, expresso nas dummies CR1, CR2 
e CR4, que medem a relação entre pagamento com juros e o faturamento da 
firma; (iii) a idade da firma; (iv) o market share; (v) o estoque de patentes da firma 
em 2003; (vi) as dummies para firma que realiza P&D contínuo, tanto para firma 
estrangeira quanto para firma exportadora; e (vii) as dummies para o setor de atua-
ção da firma (setor de bens de consumo duráveis e setor de bens intermediários), 
bem como para firmas localizadas nas regiões Sul ou Sudeste do Brasil.

(3)
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TABELA 8
Estimativas da probabilidade de a firma ser ou não beneficiária do FNDCT 
(modelo probit) – 2003 (para firmas cujos gastos em P&D sejam maiores 
que zero) 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 
(Pintec) 2000. 
Elaboração: Ipea/Diset a partir da transformação dos dados obtidos na fonte, e com a incorporação de dados 
fornecidos pelas seguintes instituições: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, 
Rais/MTE, e Finep.
* Denota variável significativa a 10%.  
** Denota variável significativa a 5%.
*** Denota variável significativa a 1%.  
ns Denota variável não significativa.
1 DP = Desvio-padrão.

Variáveis explicativas Coeficiente  DP(1)   

Intercepto 

Receita total  

s/faturamento) 

 

 

 

Idade da empresa 

o 

Estoque de patentes 

 

 

umo duráveis 

 

as regiões Sul e Sudeste 

-6,61 

0,18 

-0,063 

-0,29 

-0,54 

-0,04 

-0,0002 

1,62 

0,61 

0,47 

-0,9 

0,46 

0,69 

0,22 

0,19 

0,95 ***

0,05 ***

0,24ns

0,24ns

0,22 ** 

0,17ns

0,0006ns

0,88 * 

0,22 ***

0,14 ***

0,21 ***

0,22 ** 

0,22 ***

0,23ns

0,29ns

L1  

Beneficiárias 

Não beneficiárias  

-196,34 

50

5.125 

Antes de tudo, cabe considerar que tanto o número total de observações do mo-
delo quanto o número de empresas beneficiárias caíram em relação ao modelo 
apresentado na Tabela 6, em virtude da restrição de utilização apenas de firmas 
cujos gastos em P&D sejam maiores que zero. Novamente, o modelo apresenta 
os sinais esperados e um bom ajustamento. 
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A partir desse modelo é que se calculou a razão inversa de Mill’s (lambda), ver 
Tabela 9, nos modelos das firmas beneficiárias e não beneficiárias. Essa tabela  
mostra também os resultados de um modelo OLS que utiliza uma dummy para 
firmas beneficiárias do FNDCT. A variável dependente dos três modelos, apre-
sentados nessa tabela, é o valor total dos gastos das firmas em P&D  (em R$ mil) 
no ano de 2003.

TABELA 9
Modelos OLS e Heckman para a os gastos das firmas com P&D 
(em R$ mil) – 2003

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 
(Pintec) 2000. 
Elaboração: Ipea/Diset a partir da transformação dos dados obtidos na fonte, e com a incorporação de dados 
fornecidos pelas seguintes instituições: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, 
Rais/MTE, e Finep.
* Denota variável significativa a 10%.  
** Denota variável significativa a 5%.
*** Denota variável significativa a 1%.  
ns Denota variável não significativa.
1 DP = Desvio-padrão.

Variáveis explicativas
OLS 

Beta DP  (1)

Beneficiárias 

Beta DP  (1)

Não beneficiárias 

Beta DP  (1)

Intercepto 5,96 0,31 *** 13,17 4,22 *** 6,63 0,32 ***  

1,04 0,30 *** – –  – –  

Lambda – –  -1,25 0,71 * -4,23 0,91 *** 

0,71 0,12 *** -0,34 0,81ns 0,60 0,12 *** 

 ns ns 0,04 0,06ns -0,003 0,01ns

2,40 0,93 ** 2,00 2,54ns 0,31 1,15ns 

Idade empresa ns ns 0,002 0,002ns 0,0002 0,0003ns

Estoque de patentes por funcionário ns ns 3,71 35,90ns 1,38 1,51ns 

0,57 0,07 *** 0,25 0,70ns 0,40 0,07 *** 

 ns ns 0,18 0,83ns 0,33 0,12 *** 

ns ns 0,01 0,92ns -0,07 0,11ns

Tempo de estudo 0,18 0,02 *** 0,21 0,16ns 0,15 0,01 *** 

0,82 0,08 *** 0,32 1,04ns 0,69 0,08 *** 

0,61 0,08 *** 0,99 1,10ns 0,50 0,08 *** 

R2 ajustado  0,58 0,69 0,53 

F 199*** 7,89*** 161,45*** 

N 1.714 37 1.690 
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A primeira consideração relevante a ser feita sobre os resultados da Tabela 9 
refere-se ao fato de a significância do parâmetro lambda evidenciar a existência 
de viés de seleção na amostra considerada. O conjunto das variáveis explicativas 
também apresenta os sinais esperados, e grande parte delas é estatisticamente 
significativa nos dois modelos, nos quais os graus de liberdade são maiores. 

Em relação aos impactos do FNDCT sobre os gastos das firmas em P&D, os 
resultados são coerentes com os obtidos no procedimento anterior; ou seja, além 
de não serem observados efeitos de crowding out, decorrentes do FNDCT nos gas-
tos privados em P&D, pode-se verificar também efeitos positivos e significativos 
do programa nesses gastos. 

Os efeitos do tratamento, calculados a partir de um modelo OLS convencional, e 
pelo modelo de Heckman, são reportados na Tabela 10, e mostram que as firmas 
beneficiárias possuem, de fato, gastos em P&D superiores aos das não beneficiárias 
 a elas similares. O efeito do programa será ainda maior uma vez corrigido o viés 
de seleção. 

TABELA 10
Efeito do tratamento para os gastos das firmas com P&D 

Fonte: Elaboração dos autores

*** Denota variável significativa a 1%.

Modelo Impacto do FNDCT 

Heckman (ETT) 3,96 *** 

*** OLS 1,04

5  IMPACTOS SOBRE A PRODUTIVIDADE

Além de mensurar os efeitos do FNDCT sobre os gastos das firmas em P&D, 
este capítulo objetiva também verificar eventuais impactos produzidos por esse 
programa sobre o desempenho econômico dessas firmas, mais especificamente 
sobre a produtividade. 

Assim, optou-se por estimar, novamente, um modelo de seleção em dois está-
gios, para estimar esse impacto. A alternativa seria a utilização de um modelo de 
diferenças em diferenças. No entanto, dada a pequena defasagem de tempo entre 
o acesso das firmas ao programa e as mais recentes informações disponíveis 
preferiu-se o primeiro procedimento.
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Os resultados do modelo probabilístico para a análise do fato de a firma ser ou 
não beneficiária do FNDCT se encontram na Tabela 11. Esse modelo difere-se 
dos probits anteriores por: (i) não usar a produtividade como variável explicativa 
da probabilidade de a firma ter ou não acesso ao programa, dado ser essa a variável 
 resultado que se deseja observar; (ii) não se restringir a utilizar apenas firmas 
cujos gastos em P&D sejam maiores que zero, visto não haver, nesse momento, 
interesse  nos impactos do programa sobre os gastos das firmas em P&D. 

Uma vez mais o modelo probabilístico mostrou um bom ajustamento, com um 
percentual de acertos de 85%. Além disso, as variáveis explicativas mostraram os 
sinais esperados e consistência com os modelos probabilísticos estimados ante-
riormente.  

TABELA 11
Estimativas da probabilidade de a firma ser beneficiária do FNDCT 
(modelo probit) – 2003

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 
(Pintec) 2000. 
Elaboração: Ipea/Diset a partir da transformação dos dados obtidos na fonte, e com a incorporação de dados 
fornecidos pelas seguintes instituições: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, 
Rais/MTE, e Finep.
* Denota variável significativa a 10%.  
** Denota variável significativa a 5%.
*** Denota variável significativa a 1%.  
ns Denota variável não significativa.
1 DP =  desvio-padrão.

Variáveis explicativas Beta DP(1)  
 

L0  -565,68 

L1   -349,47 

R2        0,39 
Beneficiárias 70 
Não beneficiárias 83.258 
% de acertos 85 

Intercepto -3,81 0,28 *** 
Pessoal ocupado 0,15 0,05 *** 

0,26 0,11 *** 
0,69 0,11 *** 

s/faturamento) -0,32 0,18 ** 
 0,17 0,14 ns 

 -0,11 0,15 ns 

 0,04 0,14 ns 

umo não durável -0,45 0,14 *** 
 -0,22 0,11 ** 

 0,57 0,13 *** 
1,92 0,76 ** 

Idade da empresa 0,0003 0,0004 ns 

 -0,617 0,16 *** 

as regiões Sul e Sudeste -0,21 ns 0,13 
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A Tabela 12 traz os resultados do segundo estágio do procedimento: a estimativa 
de modelos OLS, os quais utilizam a correção para o eventual viés de seleção, 
bem como a estimativa de um modelo OLS convencional para o conjunto das 
firmas, com uma variável binária para firma beneficiária do FNDCT. 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 
(Pintec) 2000. 
Elaboração: Ipea/Diset a partir da transformação dos dados obtidos na fonte, e com a incorporação de dados 
fornecidos pelas seguintes instituições: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, 
Rais/MTE, e Finep.
* Denota variável significativa a 10%.  
** Denota variável significativa a 5%.
*** Denota variável significativa a 1%.  
ns Denota variável não significativa.
1 DP =  desvio-padrão.

Variáveis explicativas
OLS 

Beta DP  (1)

Beneficiárias 

Beta DP  (1)

Não beneficiárias 

Beta DP  (1)

 

 

Intercepto 

FNDCT 

Lambda 

 

Tempo de estudo 

om patentes  

Idade empresa 

para setor de bens de consumo
não duráveis

para setor de bens intermediários

R2 ajustado  

F  

N 

0,13 

140 

83.328 

0,8 

19,4 

70 

0,13 

138 

83.258 

as regiões Sul e Sudeste 

8,47 

0,31 

– 

0,05 

0,55 

0,71 

0,07 

0,01 

0,001 

8,8 

-0,64 

-0,21 

0,12 

0,1 ***

0,48 ns 

–  

0,01 ***

0,11 ***

0,04 ***

0,007 ***

0,08 ns 

0,0001 ***

1,35 ***

0,04 ***

0,04 ***

0,03 *** 

9,11 

– 

-0,32 

-0,06 

0,17 

-0,2 

-0,28 

-0,05 

0,002 

0,67 

0,22 

0,72 

-0,48 

1,47 *** 

–  

0,32 ns 

0,09 ns 

0,33 ns 

0,32 ns 

0,04 *** 

0,2 ns 

0,001 *** 

0,77 ns 

0,34 ns 

0,2 *** 

0,23 ** 

8,48 

– 

0,63 

0,05 

0,52 

0,72 

0,06 

0,02 

0,001 

10,55 

-0,64 

-0,21 

0,12 

0,1 *** 

–  

1,54 *** 

0,01 *** 

0,11 *** 

0,05 *** 

0,007 *** 

0,08 ns 

0,0001 *** 

1,7 *** 

0,04 *** 

0,04 *** 

0,03 *** 

Diferentemente do que ocorreu no caso do modelo de seleção em dois estágios 
para os gastos das firmas em P&D, nesse modelo o parâmetro lambda, que indica 
a existência do viés de seleção, não foi significativo. Por essa razão, o impacto do 
programa sobre a produtividade das firmas pode ser medido por uma estimativa 
do parâmetro da dummy para beneficiárias do FNDCT.
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O resultado do modelo OLS, apresentado na Tabela 12, parece apontar impactos 
positivos do programa sobre a produtividade das firmas beneficiárias. Entretan-
to, essa estimativa não pode ser considerada estatisticamente significativa, o que 
sugere resultados não conclusivos a esse respeito; e talvez nem fosse possível 
esperar, de fato, resultados diferentes. Em primeiro lugar porque o intervalo de 
tempo entre o acesso ao FNDCT e a avaliação que procedemos aqui é de, no 
máximo, três anos, e impactos sobre a produtividade das firmas provavelmente 
exigiriam mais tempo para que pudessem ser mensurados; e, em segundo, porque 
o próprio programa não é desenhado para melhorar a produtividade dos bene-
ficiários, e sim para incentivar o seu esforço tecnológico de P&D, bem como a 
inovação de produtos e de processos. Assim, os impactos sobre a produtividade 
seriam muito mais indiretos e, portanto, demandariam um intervalo de tempo 
superior ao que hoje dispomos para que fossem captados. 

6  IMPACTO DO FNDCT NO DEPÓSITO DE PATENTES

Das 356 beneficiárias do FNDCT, 194 foram por ele beneficiadas antes de 2004. 
Portanto, a análise do impacto do programa no depósito de patentes a ser aqui 
empreendida enfocará essas 194 beneficiadas. 

Tal impacto pode ser avaliado de duas formas. Primeiramente, verificando-se se 
houve aumento substancial no número de firmas beneficiárias que depositaram 
patentes junto ao Inpi, e depois a partir da análise do crescimento do estoque 
de patentes das firmas beneficiárias com pedidos de registro de patentes no Inpi 
antes do programa, vis-à-vis ao das firmas não beneficiárias. 

No tocante ao número de firmas/instituições que solicitaram registro de patentes 
(ver Tabela 13), observa-se que, no período de 2000 a 2003, 34 das 194 beneficiárias 
tinham depositado patentes no Inpi no final de 1999. No fim de 2003, esse nú-
mero havia aumentado para 48: um crescimento de 41%, o qual fez que o percen-
tual de beneficiárias com depósitos de patentes no Inpi chegasse a 25%.

TABELA 13
Depósitos de patentes solicitados pelas firmas associadas a projetos 
financiados pelo FNDCT – 1999 e 2003 

Fonte: Finep e Inpi.
1 Entre todas as firmas que possuíam patentes em 1996.

Indicadores das firmas com patentes  Não beneficiárias Beneficiárias 
N° de firmas 48 9.186 

 Estoque total em 1999 930 19.554 
Estoque total em 2003 1.480 31.903 
Crescimento 59% 63% 
Estoque médio em 1999 27,4 3,1 
Estoque médio em 2003 30,8 3,5 
Variação percentual média(1)  28,0 138,7 
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A Tabela 13 mostra que, entre 1999 e 2003, o número de depósitos de patentes 
junto ao Inpi cresceu 59%, ou seja, aumentou de 930 para 1.480. Entre as não 
beneficiárias, esse aumento foi de 63%, pois o número de depósitos de patentes 
passou de 19.554 para 31.903. Esse crescimento é reflexo do aumento do núme-
ro de depósitos, por firma, bem como do aumento no número de firmas deposi-
tantes, e isso tanto no que se refere às beneficiárias quanto às não beneficiárias. 

No que se diz respeito ao crescimento do número de depósitos de patentes no 
Inpi, é clara a diferença entre os dois grupos de firmas, mesmo antes de as be-
neficiárias terem acesso ao FNDCT. Em 1999, antes dos primeiros aportes do 
FNDCT Cooperativo as firmas beneficiárias já tinham um estoque de depósitos 
de patentes bastante superior ao das não beneficiárias, numa média de 27,4 de-
pósitos, por firma, para o primeiro grupo, contra 3,1 depósitos, por firma, do 
segundo grupo. Entretanto, e a despeito das diferenças absolutas anteriores à vi-
gência do programa, o crescimento percentual no número médio de patentes por 
firma foi substancialmente maior entre as beneficiárias: 138,7% contra 28%.

Para avaliar se esse crescimento superior é estatisticamente significativo, o proce-
dimento metodológico utilizado foi um teste paramétrico de diferenças de mé-
dias entre as beneficiárias e as não beneficiárias que já possuíam depósitos de 
patentes em 2000. Nesse caso, compara-se o crescimento percentual médio do 
número de patentes do grupo de controle, constituído de todas as firmas com 
depósitos de patentes em 2000, ao do grupo de tratamento integrado pelas 34 
firmas beneficiárias também com depósitos em 2000. As variáveis a serem ana-
lisadas nesse teste são: (i) a variação absoluta no número médio de depósitos 
de patentes, por firma, entre 1999 e 2003; (ii) a variação percentual no número 
médio de depósitos de patentes, por firma; (iii) o estoque de depósitos em 1999 
e; (iv) o estoque de depósitos em 2003. O teste é realizado mediante a suposição 
de que as firmas possuem variâncias distintas9. 

TABELA 14
Testes de diferenças de médias para beneficiárias versus não beneficiárias
do FNDCT –1999 e 2003(¹)

Fonte: Finep e do Inpi.
1 Entre todas as firmas que possuíam depósitos de patentes em 2000.

Variável Não beneficiárias  
(1) 

Beneficiárias  
(2) 

Dif.
  

(1-2) 

T-Testes

DF 
t 

  
Pr > |t| 

Variação absoluta -14,06 33 -2,33 0,0261 1,1 15,2 

Variação percentual -110,7 33,2 -3,62 0,0010 28 138,7 

Estoque em 1999 -24,3 33 -2,14 0,0397 3,1 27,4 

Estoque em 2003 -38,36 33 -2,26 0,0306 4,2 42,5 

N 6.404 34 

9 para a análise da igualdade de variâncias entre as duas amostras, realizou-se um teste que, por sua vez, rejeitou a 
hipótese nula de variâncias iguais, o qual não é relatado neste capítulo.
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O FNDCT é um fundo destinado, essencialmente, à pesquisa científica e tecno-
lógica realizada no âmbito das universidades e dos centros de pesquisa. Desse 
modo, a participação do setor produtivo no FNDCT restringe-se ao FNDCT 
Cooperativo, o qual representa uma parcela muito pequena dos desembolsos 
totais do fundo.

Com a criação dos FS, em 1999, as diretrizes do FNDCT passaram a privilegiar 
a pesquisa científica e tecnológica voltada aos interesses dos setores produtivos, 
bem como a incentivar as parcerias entre universidade e empresas públicas ou 
privadas. Ainda assim, a participação das empresas no FNDCT continua bastante 
restrita, mesmo no âmbito do FNDCT Cooperativo. 

A despeito disso, os resultados reportados neste capítulo contêm evidências su-
gestivas de um impacto positivo do programa sobre o esforço tecnológico das 
firmas beneficiárias. Ademais, os resultados desse esforço tecnológico – repre-
sentados pelo número de depósitos de patentes junto ao Inpi – parecem ser bem 
superiores entre as firmas que, em associação com universidades e centros de 
pesquisa, tiveram acesso ao FNDCT. 

O mesmo não se pode afirmar, no entanto, em relação aos impactos do programa 
sobre o desempenho econômico das firmas beneficiárias, particularmente sobre 
a produtividade delas, haja vista os resultados não apontarem um desempenho 
significativamente superior, em termos de produtividade, das firmas beneficiárias 
em comparação ao das não beneficiárias. Contudo, tal resultado não é pouco 
previsível, uma vez que aumentos de produtividade não são o foco do programa, 
e para que fosse possível computar impactos indiretos das atividades de P&D 
sobre a produtividade seria necessário focar a avaliação num período de tempo 
de atuação do programa muito maior do que o disponível até o momento.  

Conclui-se, por fim, que as evidências de impactos positivos do FNDCT no 
esforço de inovação do setor produtivo brasileiro só não são maiores em ra-
zão da pequena participação desse setor no total dos desembolsos do FNDCT. 
Além disso, mesmo que  considerássemos a totalidade dos recursos do programa 
observaríamos que representariam uma quantia muito pequena em comparação 
àquela investida pelo setor produtivo brasileiro, em P&D, e uma quantia menor 
ainda em comparação àquela de que a indústria brasileira necessita. 
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