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CAPÍTULO 25

O USO DAS EVIDÊNCIAS NAS POLÍTICAS BRASILEIRAS 
DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Flávia de Holanda Schmidt1 
Adriana Bin2 

Lissa Vasconcellos Pinheiro3 
Fernanda De Negri4

1 INTRODUÇÃO

As expectativas em torno dos resultados das políticas científicas, tecnológicas e de 
promoção da inovação costumam ser altas e, por vezes, ultrapassam os próprios 
objetivos para as quais foram desenhadas. Espera-se que essas políticas gerem 
avanços significativos do conhecimento, mais inovação e, consequentemente, mais 
crescimento econômico e ganhos de produtividade. Não é por acaso, portanto, 
que os resultados efetivamente obtidos pelo gasto público em ciência, tecnologia e 
inovação (CT&I) tenham ganhado centralidade no debate público recente (Dosso, 
Martin e Moncada-Paternò-Castello, 2018).

Avaliar adequadamente os resultados das políticas de CT&I tem alguns de-
safios específicos. Em primeiro lugar, o horizonte temporal de interesse dos policy 
makers tende a ser de curto prazo, em contraste claro com o horizonte de resposta 
dos investimentos das políticas de desenvolvimento científico e tecnológico, cujos 
retornos esperados frequentemente são de longo prazo. Isso torna o ambiente 
institucional pouco compatível com uma agenda governamental de longo prazo 
realmente comprometida com o tema. Em segundo lugar, a própria compreensão, 
pela sociedade, do que é e de como pode ser mensurada a produção de conheci-
mento é limitada, assim como o entendimento dos seus efeitos de longo prazo 
sobre a economia e a qualidade de vida da população. Os próprios elementos que 
fazem parte das políticas ou do mix de políticas de CT&I são complexos, e uma 

1. Técnica de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas de Estado, Instituições e Democracia (Diest) 
do Ipea. E-mail: <flavia.schmidt@ipea.gov.br>.
2. Professora doutora da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (FCA/Unicamp) na área 
de administração; docente permanente dos programas de pós-graduação em administração (PPGAs) da FCA/Unicamp e 
do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências (DPCT/IG) da Unicamp; e coordenadora 
associada do Laboratório de Estudos sobre Organização da Pesquisa e da Inovação (Lab-GeopiI).
3. Mestranda em política científica e tecnológica no DPCT/IG/Unicamp. 
4. Técnica de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura 
(Diset) do Ipea e coordenadora do Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade do Ipea. 
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sociedade precariamente informada sobre o tema é menos capaz de acompanhar 
e cobrar resultados sobre as escolhas feitas por seus representantes. Por sua vez, os 
últimos anos vêm assistindo a um entendimento social mais ampliado da ciência 
como um ator político, mais marcadamente a partir dos debates sobre mudança 
climática. Esse movimento parece ter sido exponenciado desde 2020, a partir da 
pandemia decorrente do Sars-CoV-2.

Constrói-se, então, um cenário em que é razoável supor que as políticas de 
desenvolvimento científico e tecnológico passem a ser discutidas, doravante, sob 
escrutínio maior da sociedade e dos atores políticos, ainda que não necessariamente 
com compreensão mais ampliada e bem informada sobre o tema e a complexidade 
das relações entre essas políticas e seus resultados (Barker, 1994). Ao precário nível 
de informação preexistente, somam-se agora esforços de desinformação, com falsas 
controvérsias e dicotomias inseridas no debate público. 

Outro desafio importante para o avanço da agenda de CT&I no Brasil é 
o cenário arrastado de crise nas contas públicas do país e de restrições ao cres-
cimento. Tradicionalmente, os ciclos econômicos recessivos no Brasil têm sido 
marcados pela desestruturação das atividades inovadoras e científicas, com queda 
nos investimentos mais que proporcionais à queda da renda (De Negri, 2020). 
Esse contexto, como em outras áreas da ação do Estado, aproxima o processo de 
produção de políticas públicas em CT&I do movimento das políticas públicas 
baseadas em evidências (PPBEs).

Este capítulo tem por objetivo analisar como funciona a interação entre a oferta e 
a demanda por evidências na área de CT&I para o caso brasileiro. Inserido no projeto 
O que Informa as Políticas Públicas Federais: o uso e o não uso de evidências pela 
burocracia federal brasileira, esta proposta atende ao marco inicial do projeto (Pinheiro, 
2020a), que sugere que a agenda de pesquisa contemplasse casos de diferentes áreas de 
política, regiões geográficas, instituições, graus de importância na agenda de políticas 
públicas, temporalidades e fases do ciclo das políticas públicas, atores interessados e 
outras. Adicionalmente, iniciativas promotoras da abordagem de PPBEs na área de 
CT&I no país não foram identificadas por Sandim e Machado (2020).

Além desta introdução, este capítulo está organizado em quatro seções. A se-
gunda seção traz um panorama atualizado sobre as políticas adotadas pelo Brasil no 
período recente, com o objetivo de promover a ciência, a tecnologia e a inovação. Na 
terceira, é realizada uma discussão sobre alguns requisitos importantes para o uso de 
evidências no processo de produção de políticas de CT&I: mandato institucional, 
disponibilidade de dados para realização de avaliações e, por fim, uma análise da oferta 
de evidências no campo – com especial ênfase para avaliações. A quarta seção traz 
uma análise sobre os usos de diferentes fontes de evidências pela burocracia que atua 
nas políticas de CT&I. O texto encerra-se com uma seção de considerações finais.



O Uso Das Evidências nas Políticas Brasileiras de Ciência, Tecnologia e Inovação  | 773

2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CT&I NO BRASIL

Antes de analisar o uso de evidências nas políticas públicas de CT&I no Brasil, é 
necessário circunscrever quais são as políticas ou os instrumentos mais relevantes, 
a fim de buscar as evidências disponíveis para tais políticas. 

A descontinuidade das políticas públicas para CT&I é um dos fatores que 
dificulta seu processo de monitoramento e avaliação. A despeito das constantes 
mudanças nos nomes de políticas e programas de suporte à CT&I, os instrumentos 
disponíveis (crédito, subvenção, incentivos fiscais etc.) para essas políticas são rela-
tivamente estáveis e, por isso, são mais propícios a servir de base para essa análise. 

É fato que, nas últimas décadas, o Brasil constituiu um sistema de suporte à ati-
vidade inovativa relativamente amplo. Os instrumentos utilizados pelo país vão desde 
subvenções diretas à pesquisa científica nas universidades e instituições de pesquisa 
ou nas empresas, até incentivos fiscais e crédito subsidiado para empresas inovadoras.

Um dos principais marcos na política de suporte e financiamento à inova-
ção no Brasil foi a criação dos fundos setoriais, em 1999. Os fundos pretendiam 
reduzir a instabilidade dos recursos orçamentários destinados à CT&I, por meio 
da criação de tributos vinculados, arrecadados de vários setores econômicos, para 
o financiamento de suas atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Assim, 
por exemplo, parte dos royalties arrecadados pela exploração de petróleo constituiu 
o primeiro desses fundos, o Fundo Setorial do Petróleo (CT-Petro), cujo objetivo 
era financiar o desenvolvimento tecnológico do setor. Ao longo da primeira me-
tade dos anos 2000, diversos outros fundos foram criados, e os fundos setoriais, 
agregados sob o guarda-chuva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (FNDCT), constituíram-se em uma das principais fontes de recursos 
do orçamento federal para a pesquisa científica e tecnológica no Brasil. 

Embora a concessão de subvenções para a realização de pesquisa científica 
em universidades já fosse relativamente comum no país, apenas em 2004 esse 
instrumento passou a ser utilizado por empresas. A Lei de Inovação, aprovada na-
quele ano, permitiu que o Estado brasileiro concedesse subvenção para a inovação 
tecnológica diretamente para empresas inovadoras. Além disso, a lei possibilitou 
que empresas contratassem projetos de pesquisa de universidades e institutos pú-
blicos de pesquisa no país, regulando, entre outras coisas, a propriedade intelectual 
derivada desses contratos. 

Incentivos fiscais amplos e simplificados para investimentos em P&D somente 
foram criados em 2006, com a aprovação da chamada Lei do Bem. Além de uma 
série de outros estímulos à produção, a lei instituiu um sistema simplificado de 
incentivos fiscais para empresas que investirem em P&D. Além dos incentivos pre-
vistos pela Lei do Bem, existem alguns outros classificados pela Receita Federal do 
Brasil (RFB), como voltados à inovação. O principal destes é a Lei de Informática,  
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cujos objetivos, contudo, são muito mais diversificados e vão desde a geração de 
empregos no setor até o investimento em P&D, passando por requisitos de con-
teúdo local mínimo para a indústria nacional. 

Historicamente, o crédito subsidiado tem sido utilizado como instrumento 
de políticas de desenvolvimento no país, principalmente pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O crédito subsidiado, voltado 
explicitamente para inovação é, contudo, um instrumento mais recente. Em 2013, 
foi lançado um amplo programa de crédito para inovação, operado pela Financia-
dora de Estudos e Projetos (Finep), principal agência de fomento à CT&I no país 
e responsável pela operação do FNDCT e pelo BNDES. 

Além disso, o Brasil estabelece obrigações de investimento em P&D para 
empresas que atuam em setores regulados, particularmente no setor de petróleo e 
no setor elétrico. Embora sejam recursos investidos pelas próprias empresas con-
cessionárias, esses programas são gerenciados pelas respectivas agências regulatórias: 
Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

TABELA 1
Recursos disponibilizados em programas de suporte à inovação no Brasil (2018)
(Em R$ 1 milhão)

Programa Responsável Valor disponível

Crédito subsidiado para inovação

BNDES 1.800

Finep 2.430

Total 4.230

Incentivos fiscais para inovação

Lei do Bem (inovação) 2.131

Lei de Informática 5.745

Total1 10.207

P&D compulsório

Aneel 805

ANP 2.016

Total 2.821

Investimentos públicos em P&D – exceto pós-graduação

Federais 13.502

Estaduais 3.588

Total 17.090

Total geral – recursos disponibilizados para as políticas de CT&I 34.348

Fontes:  Relatório anual do BNDES (2018), disponível em: <https://is.gd/UFXIQp>; Demonstrações financeiras da Finap (2018); 
Indicadores nacionais de C&T do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), da ANP, da Aneel e demonstrativo 
de gastos tributários da RFB (2018). 

Nota: 1 O total inclui outros incentivos fiscais de menor valor, não reportados na tabela.
Obs.: 2018 é o último ano para o qual há informações sobre os orçamentos federal e estaduais em P&D. 

A tabela 1 detalha o volume de recursos disponíveis nos principais instru-
mentos de suporte à inovação existentes no país. O maior volume de recursos é 
constituído pelo orçamento federal aplicado em P&D, que inclui tanto os fundos 
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setoriais como diversos outros programas e instituições criadas ao longo dos últimos 
anos. Nesse orçamento, estão, por exemplo, os recursos destinados aos institutos 
públicos de pesquisa vinculados ao MCTI (dezesseis unidades de pesquisa da 
administração direta e seis organizações sociais regidas por contratos de gestão) e 
a outros ministérios, tais como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A mais recente dessas instituições 
é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), organização 
social (OS) criada em 2014, que funciona como uma espécie de agência de fomento 
e cujo modelo se inspirou na bem-sucedida fundação Fraunhofer, da Alemanha. 
A Embrapii apoia projetos de pesquisa de interesse de empresas, aportando, na 
forma de subvenção, recursos de até um terço do valor do projeto, que deverá ser 
desenvolvido por instituições de pesquisa credenciadas. Embora com orçamento 
relativamente baixo, esse foi um modelo inovador no arcabouço das instituições 
de suporte à P&D no país. 

No orçamento federal, também estão incluídos os recursos destinados a bolsas 
de graduação e pós-graduação, concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes). 

Muitos programas e políticas de suporte à CT&I criados e por vezes extintos 
ao longo dos últimos anos foram financiados com base nesses recursos orçamentá-
rios. O programa Ciência sem Fronteiras, por exemplo, criado em 2011 e extinto 
em 2017, utilizou recursos do orçamento do CNPq e dos fundos setoriais. Assim, 
foram vários outros programas criados ou modificados ao longo de vários governos. 
Esse quadro geral dos recursos disponíveis para a P&D no país fornece, portan-
to, um contexto mais geral para as avaliações de diferentes políticas e programas 
realizadas nos últimos anos. 

Vale notar também alguns instrumentos que são menos frequentes no caso 
brasileiro, embora amplamente utilizados em outros países. O uso do poder de 
compra do governo para estimular a inovação, por exemplo, ainda é incipiente no 
país. As encomendas tecnológicas, embora tenham sido previstas na Lei de Ino-
vação, em 2004, ainda são muito pouco utilizadas.5 A recente mudança pela qual 
passou a lei de licitações criou novos mecanismos pelos quais se pode utilizar as 
compras públicas como instrumento de estímulo à inovação (Rauen, 2021), entre 
os quais: i) as margens de preferência, pelo qual o poder público pode aumentar 
em até 20% os preços de produtos e serviços cujo desenvolvimento tecnológico 
tenha sido realizado no país; ii) diálogos competitivos, que preveem a apresentação 
de soluções diferenciadas para um problema a ser resolvido pelo poder público e; 
iii) os prêmios para inovação. 

5. Para mais detalhes, ver Rauen (2017b).
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Outro instrumento pouco utilizado no país são os investimentos públicos 
diretos em negócios inovadores, por meio de fundos de venture capital ou de 
investimento em participações. A Finep e o BNDES utilizam parte dos recursos 
disponíveis para a inovação em fundos dessa natureza. No entanto, esse tipo de 
investimento ainda é muito baixo em comparação com as políticas de crédito ou 
de subvenção implementadas pelas duas instituições. 

Por fim, é importante considerar os investimentos estaduais em P&D, que 
somaram, em 2018, cerca de R$ 3,6 bilhões. Esses investimentos são predominan-
temente executados por meio das fundações de amparo à pesquisa (FAPs) estaduais 
e são mais relevantes em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 
que respondem por parcela significativa desse orçamento. 

3  REQUISITOS PARA A AVALIAÇÃO E USO DE EVIDÊNCIAS EM POLÍTICAS  
DE CT&I: O CENÁRIO BRASILEIRO

As pesquisas sobre o uso da avaliação em políticas públicas estão amplamente foca-
das nos tipos de uso dessas avaliações, bem como nos fatores e nas condições que 
afetam tal uso. No entanto, a literatura é predominante em políticas e programas 
nas áreas da saúde, educação e serviço social. No que diz respeito aos estudos sobre 
o uso da avaliação em programas e políticas de CT&I, há maior escassez, tendo 
como pano de fundo a própria complexidade da produção dessas avaliações (Edler 
et al., 2012; Streicher, 2017; Milzow et al., 2019).

O apelo por mais evidências sobre eficiência das políticas de CT&I – dado o 
esforço crescente dos diferentes países para desenvolver suas capacidades científicas e 
tecnológicas e de inovação – acelerou a atividade de avaliação no campo. Contudo, 
a política de ciência, tecnologia e inovação é caracterizada por objetivos múltiplos 
e por interações com um portfólio de políticas mais amplo, em vários níveis (policy 
mix) (Edler et al., 2008). Essa característica, combinada com a diversidade de instru-
mentos da política de CT&I, impõe alta complexidade para exercícios de avaliação, 
pois fazer uso de abordagens específicas para avaliar políticas sistêmicas pode ser 
um obstáculo para capturar os efeitos desse policy mix (Magro e Wilson, 2013).

Essa dificuldade intrínseca da avaliação em CT&I é um risco à qualidade e à 
validade dos resultados, podendo ser mais um obstáculo para o uso das evidências 
que a prática avaliativa pode oferecer. Contudo, isso não elimina a existência de 
avaliações robustas e competentes para oferta de evidências. Sobre isso, pesquisas 
conduzidas recentemente apontam para o uso das avaliações de CT&I para alguns 
fins específicos: para alterar o design da política avaliada; para formulação das políti-
cas futuras (Edler et al., 2012); para o aprimoramento da política (Streicher, 2017); 
para legitimar a tomada de decisão sobre as políticas; e para dar direcionamento 
ao planejamento futuro dos programas (Milzow et al., 2019). 
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Apesar dessas considerações, é importante ressaltar que o uso da avaliação é 
apenas mais uma peça no quebra-cabeça de informações e dados que os formula-
dores e implementadores das políticas utilizam para o planejamento e a tomada 
de decisões, como as discussões que se seguem pretendem apresentar.

Nesse sentido, é importante destacar que, para que as políticas sejam avalia-
das de forma sistemática, são necessários ao menos dois requisitos fundamentais. 
Primeiro, é preciso que existam instituições com mandato para realizar esse tipo 
de avaliação. Caso contrário, estas serão realizadas de forma esporádica, como 
resultado do esforço e da iniciativa individual de pesquisadores interessados no 
tema. É preciso, também, que os órgãos formuladores e executores das políticas 
públicas detalhem, no próprio desenho da política, seus objetivos e resultados a 
serem obtidos, para que posteriormente esses resultados sejam analisados pelas 
instituições responsáveis por proceder à avaliação. 

Outro requisito crítico para o processo de avaliação é a existência de indi-
cadores e informações abrangentes e transparentes sobre a política. Informações 
detalhadas a respeito de valores investidos, beneficiários e resultados alcançados 
são parte fundamental do processo de avaliação. Esta seção buscará analisar como 
esses requisitos são preenchidos no caso das políticas de CT&I brasileiras. 

3.1 Mandato institucional para realização de avaliações

A avaliação de políticas públicas passou por diversas evoluções institucionais, 
no Brasil, no período recente, refletindo inflexões dos movimentos do Estado. 
Recupera-se aqui mais marcadamente o período pós-2015, com a instituição, 
nesse ano, da Comissão Especial de Reforma de Estado, com o objetivo de 
propor aos órgãos da administração pública federal medidas para aumentar a 
eficiência na gestão e reduzir os custos administrativos, a subsequente instituição 
do Novo Regime Fiscal, previsto na Emenda Constitucional (EC) no 95/2016 
(Brasil, 2016b), e a simultânea intensificação dos debates sobre governança na 
administração,6 de ordem proeminentemente prescritiva e formal. É nesse contexto 
que foi inicialmente criado, por esse mesmo núcleo de governo, ainda em 2016, 
o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP), por 
meio de Portaria Interministerial, naquele momento ainda denominado como 
Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas.7 

Desde o ciclo de 2020, dezesseis políticas têm sido objeto de avaliação anualmente, 
sendo que oito foram selecionadas entre as executadas por gastos diretos e oito, por 
subsídios da União. Até o momento, o CMAP já promoveu avaliações de algumas das 
principais políticas de CT&I no país; entre estas, a Lei de Informática e o FNDCT.

6. O Decreto no 9.203, de 22 de novembro de 2017 (Brasil, 2017), dispõe sobre a política de governança da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional.
7. Portaria Interministerial no 102, de 7 de abril de 2016.
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Além do CMAP, o decreto de regulamentação do Plano Plurianual (PPA) 
2020-2023 (Brasil, 2020b) define que o fato de os programas constantes do pla-
no poderem ser objeto de avaliação pelo CMAP não desobriga o órgão gestor da 
política pública de realizar outras avaliações das políticas em execução, “com o 
intuito de buscar o seu aperfeiçoamento permanente”.

Na Política Nacional de Inovação, recentemente instituída pelo Decreto no 
10.534, de 28 de outubro de 2020 (Brasil, 2020a), há também a previsão de que 
os planos setoriais e temáticos de inovação devem prever a “metodologia de moni-
toramento e de avaliação de resultados e de impactos, acompanhada da definição 
de indicadores quantitativos mensuráveis” e, analogamente, de que à Câmara de 
Inovação compete estabelecer a “metodologia, os critérios e os indicadores de 
avaliação e de monitoramento da Política Nacional de Inovação e de seus instru-
mentos (Brasil, 2020a, arts. 8o e 10)”. Existe também a definição de que todos os 
programas e instrumentos adotados no âmbito da política devem ter mecanismos 
de avaliação alinhados com as prescrições legais sobre governança pública em vigor 
e adotar como referência os guias de análise ex ante e avaliação ex post.

Há de se destacar que, embora os mecanismos de avaliação previstos na Política 
Nacional de Inovação sejam de grande relevância, não constituem algo inédito. 
Duas tentativas anteriores nessa mesma direção foram o lançamento, pelo MCTI, 
da Política de Monitoramento e Avaliação (Pama) em 2013, ou, mais recentemen-
te, em 2015, a aprovação do Modelo Integrado de Avaliação Global (MAG) do 
FNDCT. Foram esforços importantes para a institucionalização da avaliação de 
políticas de CT&I no país, que trazem um legado importante para o esforço que 
se desenha atualmente nessa direção. 

Na subseção 3.3 deste capítulo, são analisados dados de avaliações revisitadas 
para o período 2006-2020, as quais indicam que, para o período imediatamente 
anterior à formalização do CMAP, tanto os próprios órgãos realizavam interna-
mente avaliações (MCTI e Finep) – em escala bastante menor – ou mobilizavam 
parcerias externas para tanto, quanto avaliações vinham sendo realizadas por livre 
iniciativa em instituições diversas, incluindo-se oito universidades, o Ipea, o Centro 
de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), o BNDES e o Senado Federal.

No contexto desse trabalho, é especialmente importante destacar o papel do 
Ipea e do CGEE. A análise do quadro nacional indica um forte protagonismo, 
no período analisado, do Ipea em relação ao total de avaliações realizadas em 
políticas de CT&I. Sendo uma autarquia atualmente vinculada ao Ministério da 
Economia (ME), o instituto tem como missão “Aprimorar as políticas públicas 
essenciais ao desenvolvimento brasileiro, por meio da produção e disseminação 
de conhecimentos e da assessoria ao Estado nas suas decisões estratégicas”.8  

8. Disponível em: <https://bit.ly/3542Ork>.
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Desde o início dos anos 2000, a agenda de pesquisas sobre políticas de CT&I – 
uma entre diversas áreas de pesquisa da instituição, considerado o principal think 
tank governamental do país – desenvolvida no Ipea tem sido bastante robusta e 
consistente ao longo do tempo.

Além do Ipea, o Brasil conta ainda com o CGEE, uma OS que tem como 
objetivo “a promoção e realização de estudos e pesquisas prospectivas na área de 
ciência e tecnologia e atividades de avaliação de estratégias e de impactos econô-
micos e sociais das políticas, programas e projetos científicos e tecnológicos”,9 cujo 
contrato de gestão é firmado com o MCTI. Originalmente constituído para realizar 
prospecção tecnológica e dar suporte às secretarias técnicas de cada fundo setorial, 
passou – na prática e com o passar do tempo e das reconfigurações do ambiente 
institucional em que se desenrola a política de CT&I – a funcionar mais como 
um think tank vinculado às diretrizes que emanavam do MCTI e menos ligado 
diretamente aos comitês gestores. Com efeito, a missão atual do CGEE – “subsi-
diar processos de tomada de decisão em temas relacionados à ciência, tecnologia e 
inovação, por meio de estudos em prospecção e avaliação estratégica baseados em 
ampla articulação com especialistas e instituições do Sistema Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (SNCTI)”10 – é, em grande medida e de modo focado ao 
interesse do SNCTI, bastante aproximada à do Ipea no que concerne ao foco na 
produção de conhecimento voltado ao assessoramento governamental.

Há, assim, um quadro nacional que, para além das universidades públicas 
e particulares, conta com duas instituições na esfera governamental federal com 
papéis claramente ligados à produção de conhecimento, com o objetivo de subsidiar 
a produção de políticas públicas na área. Adicionalmente, outras instituições do 
governo, como o BNDES, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, além dos 
próprios órgãos do SNCTI (MCTI e Finep), desenvolvem estudos sobre avaliação 
da política de CT&I e de seus instrumentos. 

Considerando-se que a existência dessas instituições indicaria uma condição de 
oferta de evidências, poderia parecer razoável supor que os potenciais demandantes 
(policy makers) estariam assim prontos e ávidos por usar esse conhecimento para 
produzir políticas mais efetivas. Contudo, se a literatura em políticas de CT&I já 
avançou no que concerne ao modelo no qual a transformação do conhecimento 
científico em tecnologia e sua apropriação pela sociedade são concebidas de forma 
linear, analogamente Boswell e Smith (2017) argumentam que esperar esse modelo 
linear no processo de produção de políticas seria simplista e pouco adequado para 
captar a complexidade da relação entre conhecimento e políticas públicas, como 
já discutido na seção 2 deste capítulo.

9. Disponível em: <https://bit.ly/3Hhyd72>.
10. Disponível em: <https://bit.ly/3Hhyd72>.
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Assim, é razoável supor que a existência dessa estrutura e arranjo institucional 
para realização de avaliações são condições necessárias, mas não suficientes, para 
sua plena utilização pelos atores de interesse. Desse modo, investigações mais 
específicas, inclusive de caráter experimental, podem ser usadas para avaliar mais 
especificamente as evidências disponibilizadas.

3.2 Disponibilidade de dados e informações transparentes 

A disponibilidade de dados e informações transparentes, em quantidade e qua-
lidade suficientes, é crucial para as atividades de monitoramento e avaliação das 
políticas públicas. Nesse aspecto, ainda existem enormes desafios para a avaliação 
de políticas de CT&I. 

O primeiro desses desafios diz respeito à própria mensuração dos resultados – ou 
outcomes – das políticas, que nem sempre são tão facilmente mensuráveis. O objetivo 
final das intervenções públicas em CT&I é a produção de conhecimento e inovações, 
bem como a formação de mão de obra altamente qualificada (cientistas e pesquisadores). 
Como se avalia a produção de conhecimento? A literatura costuma utilizar o número de 
publicações científicas como proxy do conhecimento produzido, mas certamente nem 
todo o conhecimento pode ser mensurado por essa variável. Além disso, o impacto e a 
importância desse novo conhecimento também não são facilmente reconhecíveis. Um 
indicador que a literatura especializada utiliza para driblar essa limitação é o número de 
citações dos artigos científicos publicados. Parte-se do pressuposto que quanto melhor 
e mais relevante é o conhecimento produzido, mais este será utilizado – e citado – por 
outros cientistas. 

A despeito dos avanços recentes possibilitados pelas pesquisas de inovação 
ao redor do mundo, a mensuração da atividade inovativa ainda é um desafio. 
Basicamente, a estratégia dessas pesquisas segue o Manual de Oslo, que conceitua 
inovação como o lançamento, no mercado, de um produto ou processo novo 
ou substancialmente aprimorado. A estratégia para identificar e mensurar a 
inovação consiste em perguntar às próprias empresas se estas realizaram algum 
tipo de inovação em determinado período. As patentes também constituem um 
indicador relevante e bastante objetivo de inovação, mas claramente insuficiente. 
O patenteamento costuma ser utilizado para proteger tecnologias cuja replica-
bilidade seria muito simples. Nesse sentido, este é mais fortemente utilizado em 
algumas atividades econômicas, como a saúde, em que os custos de pesquisa são 
muito elevados, e, uma vez desenvolvido um produto ou processo, este pode ser 
facilmente reprodutível pelos competidores. Existe uma infinidade de inovações, 
contudo, que não são patenteadas e que são protegidas de outras formas, como o 
segredo industrial. Outra maneira, talvez mais objetiva, de mensurar a inovação, 
é medindo os esforços realizados pelas empresas para inovar – ou seja, os inves-
timentos empresariais em P&D. Embora o investimento seja um indicador de 
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esforço, do ponto de vista das políticas públicas, muitas vezes este é o resultado 
esperado. Muitas das políticas de CT&I têm como objetivo explícito ampliar os 
investimentos empresariais em P&D.

A formação de pesquisadores e cientistas talvez seja o resultado mais facilmente 
mensurável dessas políticas, por meio da quantificação do número de mestres e 
doutores formados pelas instituições brasileiras em várias áreas. Nesse sentido, o 
resultado da política é seu próprio investimento. O número de bolsas de mestrado 
e doutorado concedidas pelo CNPq todos os anos é, ao mesmo tempo, indicador 
de gasto e resultado. É claro que, pelo número total de mestres e doutores forma-
dos, não é possível inferir a qualidade dessa formação, que também é um aspecto 
relevante na avaliação das políticas. Por sua vez, a qualidade da formação de pessoal 
qualificado também é resultado de diversos outros fatores, tais como as políticas 
educacionais do país e até mesmo do perfil socioeconômico da população. 

De toda forma, aqui já temos um conjunto de indicadores imediatos comu-
mente utilizados para a avaliação das políticas de CT&I, quais sejam: i) número 
de patentes depositadas; ii) número de empresas inovadoras; iii) investimentos 
empresariais em P&D; iv) número de publicações científicas; v) citações – ou im-
pacto – dessas publicações; e vi) número de mestres e doutores formados. De modo 
geral, políticas de CT&I bem-sucedidas terão efeitos em algumas dessas variáveis. 

O segundo desafio diz respeito ao nível em que se espera que a política tenha 
resultados e impactos – ou seja, se a política deve afetar, entre dois extremos, o de-
sempenho dos beneficiários ou do país como um todo. De modo geral, a forma de 
aferir se uma política foi bem-sucedida é comparar o desempenho dos beneficiários 
diretos daquela intervenção com um grupo de controle de não beneficiários. Se o 
desempenho do primeiro grupo for melhor, em qualquer dos indicadores medidos, 
significa que a política teve o efeito desejado. Essa é a opção usual nas avaliações por 
razões óbvias. Ampliar a inovação no país ou sua participação na produção científica 
mundial, por exemplo, depende de múltiplos fatores além da política a ser avaliada. 
Da mesma forma, não se pode esperar das políticas de CT&I que sejam capazes de, 
diretamente, aumentar a competitividade do país no comércio internacional ou a 
produtividade da indústria nacional. Esses resultados não são outcomes diretos das 
políticas avaliadas, e sim efeitos de diversos outros fatores intervenientes, tais como 
a infraestrutura, a taxa de câmbio, o ambiente de negócios etc.

Por fim, o terceiro desafio diz respeito à existência de dados e informações 
sobre a execução da política e seus beneficiários, que deveriam ser transparentes 
e divulgados de maneira consistente, com o objetivo de facilitar o processo de 
avaliação. Os principais indicadores divulgados pelo MCTI, em seu portal, são 
indicadores nacionais, tais como investimentos em P&D (públicos e empresariais), 
produção científica do país, recursos humanos disponíveis, patentes, dados gerais 
sobre inovação, entre outros. São absolutamente necessários, mas não têm o objetivo 
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de fornecer informações úteis para o processo de avaliação das políticas públicas na 
área. Faltam informações sistematizadas sobre a execução das políticas do ministério, 
seus beneficiários, áreas de concentração, entre outros exemplos que seriam funda-
mentais para um processo constante de monitoramento e avaliação dessas políticas. 

Em 2012, já havia o diagnóstico de que era necessário aprimorar a geração 
e o tratamento das informações sobre as políticas de CT&I implementadas pelo 
ministério, consolidando estatísticas sobre beneficiários, recursos aplicados e re-
sultados obtidos pelas políticas (De Negri, 2013). Naquela época, o ministério fez 
uma tentativa de superar esses gargalos por meio de duas estratégias com objetivos 
muito similares: o Monitor de Políticas Públicas de CT&I e a Plataforma Aquarius. 
A ideia do monitor era simplesmente consolidar e disponibilizar estatísticas sobre as 
políticas públicas implementadas pelo MCTI que estavam dispersas nas suas várias 
agências. A Plataforma Aquarius tinha objetivos mais ousados, de ser uma espécie de 
plataforma de business inteligence (BI), em que os dados e os painéis seriam atualizados 
em tempo real, por meio da interconexão de vários sistemas. O ministério, contudo, 
não dispunha – e ainda não dispõe – de sistemas interconectados, o que obviamente 
era um pré-requisito para a criação de uma plataforma como aquela. A relação de 
beneficiários de várias das políticas implementadas é, muitas vezes, armazenada em 
planilhas pela secretaria ou agência responsável pela implementação da política. 

A incapacidade do ministério em sistematizar, organizar e tratar as infor-
mações básicas das políticas implementadas continua sendo um gargalo para o 
efetivo monitoramento e avaliação das políticas de CT&I. As informações sobre 
a execução orçamentária estão disponíveis no Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (Siafi). Em várias políticas, contudo, tais como 
bolsas implementadas pelo CNPq ou projetos apoiados pelo FNDCT, o Siafi não 
evidencia o beneficiário final da política – no caso das bolsas –, ou não traz maiores 
informações sobre os projetos apoiados – a exemplo do FNDCT. 

As estatísticas sobre bolsas concedidas pelo CNPq costumavam ficar disponí-
veis no site da agência. Até 2014, era possível obter um painel relativamente amplo 
de informações sobre os beneficiários das bolsas da agência, bem como a área cien-
tífica, universidade onde o bolsista realizava sua pesquisa no Brasil ou no exterior, 
entre outras informações. Atualmente, informações agregadas sobre a concessão de 
bolsas estão disponíveis no site de indicadores do MCTI.11 Contudo, não existem 
informações públicas sobre os beneficiários, o que é um insumo importante para 
a avaliação das políticas nessa área. Considerando-se essas limitações, um esforço 
recente – mais especificamente, na avaliação de bolsas da Fundação de Amparo 
à Pesquisa no Estado de São Paulo (Fapesp, 2019) – foi justamente o de obter e 
integrar dados de diferentes bases (da própria Fapesp, da Capes, da Relação Anual 

11. Disponível em: <https://is.gd/8ctDNW>.
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de Informações Sociais – Rais, do CV Lattes, do Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial – Inpi, do Google Scholar, do Scopus, do Dimensions e do Altmetrics), 
com o objetivo de mensurar impactos não apenas na produção científica e tecnoló-
gica, mas também na trajetória profissional desses beneficiários – na perspectiva de 
ir além dos indicadores tradicionais. No entanto, a ausência de informações públicas 
torna esse esforço nada trivial, pois envolve concomitantemente a negociação para o 
acesso de bases, o uso de assinaturas institucionais – no caso das bases de produção 
científica – e o web crawling. Pode ser uma solução para uma avaliação pontual, 
mas certamente não é quando pensamos em avaliações sistemáticas. 

Informações sobre projetos apoiados pelo FNDCT, por sua vez, podem ser 
encontrados no site da Finep, inclusive com informações sobre o projeto e o bene-
ficiário. Essas informações, contudo, apenas estão disponíveis a partir de 2015.12 
Anteriormente, esse tipo de informação detalhada estava disponível no site do MCTI. 

No que diz respeito aos incentivos fiscais, os relatórios anuais dos incentivos 
fiscais da Lei do Bem são divulgados anualmente pelo ministério, mas apenas de 
forma agregada. Nesses relatórios, é possível saber apenas o valor dos incentivos 
por setor ou por porte de empresa durante o ano. Nenhuma informação mais 
detalhada é divulgada publicamente. 

Esses são apenas alguns exemplos da inconstância e da incompletude das 
informações disponíveis sobre as políticas de CT&I no Brasil, que tornam muito 
difícil avaliar essas políticas de maneira ampla, sistemática e transparente, bem 
como dificulta a avaliação por equipes externas ao governo. 

3.3  A oferta de evidências em políticas de CT&I no Brasil: mapeamento de 
avaliações entre 2006 e 2020

Esta subseção apresenta uma discussão sobre a oferta de evidências em políticas 
de CT&I no Brasil nos últimos quinze anos (entre 2006 e 2020), com ênfase em 
estudos de avaliação.13 Foram buscados artigos científicos, relatórios de avaliações, 
working papers, entre outros tipos de documentos, desde que contivessem uma 
descrição da metodologia empregada na avaliação, assim como dos achados da 
avaliação realizada. Essa condição é necessária pelo entendimento de que avaliações 
resultam de esforços formais, que se concretizam por meio da aplicação de métodos 
científicos, tendo-se em vista a análise de processos de implementação, resultados 
ou impactos de determinadas intervenções.

12. Disponível em: <https://is.gd/Rq3qNj>.
13. Parte dos achados apresentados nesta subseção é resultado do projeto de pesquisa Avaliação de Políticas de Ciência, 
Tecnologia e Inovação na América Latina, financiado pela Fapesp e pelo CNPq. Tal projeto se valeu de uma parceria 
com uma iniciativa mais ampla, denominada Science and Innovation Policy Evaluations Repository (Siper), que vem 
sendo liderada pelo Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI) da Alemanha, que tem por objetivo 
a construção de um repositório on-line contendo estudos de avaliação de políticas de CT&I e um banco de dados com 
informações descritivas e de análise de tais estudos.
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Optou-se também, para esta pesquisa, por limitar as buscas a avaliações de de-
terminada política de CT&I, excluindo-se avaliações de organizações de pesquisa ou 
de agências de fomento à CT&I. Tal decisão se pautou na natureza significativamente 
distinta desse segundo tipo de avaliação, mais orientada ao planejamento e aprendi-
zado de uma organização que aos insumos para a realimentação do ciclo de políticas.

Os documentos foram buscados em quatro fontes principais, a saber: 

• sites institucionais de ministérios, órgãos governamentais e agências de 
fomento ligadas à CT&I; 

• revistas científicas relacionadas aos temas de políticas de C&T e avaliação 
em CT&I indexadas na Web of Science, Scopus e Scielo, esta última 
tendo em vista a necessidade de consideração de conteúdo local;

• sites de grupos acadêmicos, institutos de pesquisa públicos ou privados, ou 
empresas que se dedicam ao estudo ou à prática de avaliação de CT&I; e 

• world wide web em geral.

Para orientar as buscas, empregaram-se distintas combinações de palavras 
que caracterizam tipos de políticas de CT&I, em consonância com as definições 
da subseção anterior, incluindo-se: incentivos fiscais a P&D e inovação; apoio 
direto a P&D e inovação; capital de risco e crédito a P&D e inovação; formação e 
qualificação, abrangendo-se bolsas; empreendedorismo e inovação; colaboração em 
P&D e inovação; compras públicas; e acordos pré-comerciais para P&D e inovação.

Cada um dos resultados das buscas foi analisado, tendo-se em vista o aten-
dimento das condições descritas. Esse esforço resultou em 54 documentos. Um 
ponto que chamou atenção é o fato de que vários documentos que usam o termo 
avaliação em seus títulos, resumos ou palavras-chave não são de fato avaliações, 
mas análises – igualmente importantes – sobre políticas de CT&I. São documentos 
que geralmente: i) verificam o perfil de indivíduos, empresas ou outras institui-
ções beneficiadas – que pode ser conferido, por exemplo, em Zucoloto (2010), 
Matias-Pereira (2013) e CGEE (2018), sobre a Lei do Bem; ii) realizam síntese 
de avaliações realizadas anteriormente – como é o caso, por exemplo, de Araújo 
(2012), que apresenta e discute, entre outros aspectos, artigos que avaliam o im-
pacto dos instrumentos de apoio direto da Finep; ou iii) discutem a consolidação 
e a evolução de determinada política – consulte-se, por exemplo, Prochnik et al. 
(2015), sobre a Lei de Informática. 

Entende-se que o número obtido é bastante representativo dos esforços de 
avaliação de políticas e programas de CT&I no Brasil para o período considerado, 
especialmente quando se consideram os critérios de inclusão de detalhamento 
metodológico e apresentação e discussão de resultados. No entanto, há de se 
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destacar que o objeto aqui tratado é um alvo móvel, uma vez que novos estudos 
são divulgados de forma contínua, sendo difícil garantir uma análise exaustiva do 
universo real de avaliações.

Ademais, outras três ressalvas são necessárias. A primeira é que nem sempre 
ocorre a divulgação pública de resultados de avaliação, em especial quando estamos 
tratando de relatórios (literatura cinza). A segunda é que por vezes as publicações –  
em especial no caso de artigos científicos – apresentam recortes dos resultados de 
uma avaliação, sem mencionar explicitamente sua relação com um esforço de ava-
liação mais abrangente e estruturado. A terceira é que há um conjunto relevante de 
trabalhos de avaliação apresentados em eventos, mais difíceis de serem rastreados.

Não há nenhuma tendência evidente ao longo do período que possa in-
dicar aumento ou diminuição do número de avaliações por ano. Há três picos 
ao longo do período: sete avaliações em 2008, onze em 2012 e onze em 2019. 
Sobre as políticas estudadas, há grande predomínio de avaliações de políticas de 
financiamento direto a empresas, incluindo-se auxílios, subsídios e crédito – em 
especial, as que têm como objeto programas que usam recursos do FNDCT – e 
de políticas de incentivo fiscal; particularmente, a Lei de Informática e a Lei do 
Bem, fundamentalmente realizadas ex post. Há também um conjunto relevante de 
pesquisas de programas variados da Fapesp, instituição que se destaca não apenas 
em termos de investimentos estaduais em CT&I, mas também em seus esforços 
de sistematização da avaliação de resultados e impactos de seus programas. Um 
detalhamento das políticas estudadas é apresentado na tabela 2.

TABELA 2
Tipo de política avaliada – Brasil (2006 e 2020)

Políticas avaliadas Quantia

Fundos setoriais – incluindo-se subvenção econômica. 13

Crédito subsidiado para inovação (Finep). 2

Outros programas da Finep, como o Programa de Pesquisas em Saneamento Básico (Prosab), o Programa de Apoio à 
Pesquisa em Empresas (Pappe) e apoio à pesquisa em institutos de ciência e tecnologia (ICTs).

4

Incentivos fiscais (Lei do Bem e Lei de Informática). 10

Programas do BNDES, como o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Farmacêutica (Profarma), 
o Programa para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços de Tecnologia da Informação 
(Prosoft) e o Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico (Funtec).

3

Programas da Fapesp, como o Programa Equipamentos Multiusuários (EMU), Programa de Pesquisas em Caracteri-
zação, Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade (Biota), Programa Pesquisa Inovativa na Pequena e Micro 
Empresa (Pipe), Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria para a Inovação Tecnológica (Pite), Programa Políticas 
Públicas (PPP), Programa de Apoio ao Jovem Pesquisador (JP) e acordos de cooperação internacional.

8

Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica 1

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) 1

Embrapii 1

(Continua)



Políticas Públicas e Usos de Evidências no Brasil:  
conceitos, métodos, contextos e práticas

786 | 

Políticas avaliadas Quantia

Compras governamentais 1

Mix de políticas para inovação em empresas 2

Bolsas (iniciação científica, mestrado e doutorado) 3

Programa Ciências Sem Fronteiras 2

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Empresa Nacional (Adten) 2

Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) 1

Fonte: Dados do projeto Avaliação de Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação na América Latina. 
Elaboração das autoras.

São achados compatíveis com as conclusões de Rauen (2017a), em sua tentativa 
de caracterizar um conjunto recente – dos últimos cinco anos – de esforços federais 
destinados à avaliação das políticas de inovação no país. O autor aponta que há 
lacunas em termos de frequência de avaliações, assim como de seu escopo, uma 
vez que não cobrem todo o espectro de políticas que vêm sendo implementadas 
no país, havendo predominância de avaliações do FNDCT, da Lei de Informática 
e da Lei do Bem.

No que concerne à condução dos exercícios de avaliação, chama atenção 
o caráter externo e independente das equipes responsáveis: 56% das avaliações 
enquadram-se nessa categoria – ou seja, avaliadores e respectivas instituições de 
vínculo não são diretamente relacionados com os processos de gestão da política 
avaliada e não fazem parte do governo.

São avaliações conduzidas por docentes e pesquisadores de universidades, 
entre as quais se destacam a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
responsável pela condução de dezessete avaliações entre as 53 identificadas, a 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), encarregada de cinco avaliações no 
conjunto identificado, e a Universidade de São Paulo (USP), com três avaliações.

Em uma categoria intermediária (26% das avaliações), enquadram-se ava-
liações conduzidas por equipes externas à gestão da política, mas que possuem 
vínculo com o governo. O destaque aqui fica por conta do Ipea, que aparece na 
autoria de nove das avaliações identificadas no período, além do Centro de Gestão 
e Estudos Estratégicos (CGEE), do Senado Federal, e do CMAP – já no escopo 
das iniciativas recentes destacadas na subseção 3.1.

No outro extremo, há um conjunto de avaliações (19% do total) que foi con-
duzido por equipes internas e diretamente vinculadas à gestão da política avaliada, 
a saber: BNDES; Finep (seja de forma autônoma ou em parceria com o Ipea, o 
CGEE e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RJ); MCTI 
(com a Universidade do Estado de Santa Catarina – Udesc); e Rede Nacional de 
Ensino e Pesquisa – RNP (com a Unicamp).

(Continuação)
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De acordo com Weiss (1998a), a vantagem da avaliação realizada inter-
namente é o acesso aos dados necessários e, também, uma possibilidade maior 
de uso dos resultados da avaliação. Por sua vez, a avaliação conduzida externa-
mente tem como vantagem a própria independência na condução do exercício 
avaliativo, o que reduz a possibilidade de vieses. Essa é a situação mais comum 
no caso brasileiro, reflexo da institucionalização ainda incipiente da avaliação 
de políticas de CT&I.

Conforme destacado anteriormente, a participação efetiva das instituições com 
mandato institucional para avaliações de políticas públicas e, mais especificamen-
te, para políticas públicas de CT&I é tímida nos estudos analisados – há alguma 
participação do CGEE e, mais recentemente, da Controladoria-Geral da União 
(CGU), por meio do CMAP, além do Ipea, que vem assumindo papel importante 
na execução de avaliações. Reforça-se, nesse sentido e conforme colocado por De 
Negri (2013) e Rauen (2017a), a ausência histórica de um sistema de avaliação de 
políticas de CT&I no país, com estrutura de governança definida, a despeito de 
iniciativas passadas nessa direção.

Entende-se que há iniciativas atuais importantes nessa direção já mencionadas 
(a avaliação no âmbito do CMAP e a obrigatoriedade de definição da metodologia, 
dos critérios e dos indicadores de avaliação e de monitoramento da Política Na-
cional de Inovação e de seus instrumentos, prevista pelo Decreto no 10.534, de 28 
de outubro de 2020). No entanto, ainda é cedo para determinar em que medida 
essas iniciativas vão efetivamente modificar o quadro aqui apresentado, tanto em 
termos das instituições responsáveis pela condução dos exercícios de avaliação, 
quanto na relação das políticas avaliadas.

Outro ponto que chama atenção é o fato de que as avaliações têm caráter 
mais somativo, de análise e “julgamento”, que formativo, de apoio ao processo de 
implementação e gestão. Assim, estão focadas bem mais na mensuração de resul-
tados e impactos, sendo menos frequente a discussão sobre a adequação da teoria 
da mudança que sustenta a política, incluindo-se seus objetivos e instrumentos. 
Nesse sentido, a implementação da análise ex ante também no âmbito do CMAP 
é uma experiência a ser acompanhada.

Os resultados e os impactos mensurados nas avaliações revisitados nesta sub-
seção concentram-se em aspectos científicos e tecnológicos e econômicos (mais de 
50% das avaliações consideram impactos dessa natureza), embora haja também, 
em menor grau, preocupação com aspectos sociais – incluindo-se aqui a criação 
de empregos – e de geração de competências. Por sua vez, há pouquíssimas ava-
liações que consideram em seu escopo indicadores relacionados a mobilidade de 
pessoal e carreira (cerca de 7%), gênero, minorias e impactos ambientais (menos 
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de 2%). Essa constatação indica necessidade de ampliar o escopo dos esforços 
de avaliação de políticas de CT&I no Brasil, com o objetivo de incluir temas 
relevantes para a realidade do país, complementando e indo além dos indicadores 
mais tradicionais.

Referente ao desenho das avaliações, sobressaem-se os quase-experimentais 
(quasi-experiments) com 50%, seguidos pelos não experimentais (39%) e, final-
mente, por uma combinação entre esses desenhos (11%). Trata-se de tradição de 
avaliação muito influenciada pelos padrões do Banco Mundial e do Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID), que disseminam as práticas de avaliação 
quase-experimentais como “padrão ouro”, e bastante distinta da prática europeia, 
bem centrada em desenhos não experimentais e estudos de casos. Disso decorre 
também a predominância de métodos econométricos de análise de dados, além 
do uso da estatística descritiva. A participação do BID, além da Fundação Getulio 
Vargas (FGV) e do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) no CMAP 
como executores de questões de avaliação – iniciado em 2021 –, pode reforçar essa 
predominância de desenhos quase-experimentais.

Em relação à coleta de dados, a ênfase é no uso de bases de dados existentes 
da política avaliada – muitas vezes, organizada para uso na avaliação –, tanto in-
ternas quanto externas, com ênfase na Pesquisa de Inovação do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (Pintec/IBGE) e Rais do ME. Há ainda um conjunto 
expressivo de avaliações que empregam questionários e, em menor grau, entrevistas. 
Embora mais trabalhosas, são estratégias necessárias quando a informação buscada 
não está disponível nas bases existentes ou até mesmo quando há dificuldade de 
acesso às bases.

Reforça-se, nesse sentido, o argumento da subseção 3.2 de que, para além 
dos aspectos de institucionalização e governança, outra limitação dos esforços de 
avaliação em âmbito nacional se refere à disponibilidade de dados. Bases internas 
das políticas de CT&I, que trazem informações relevantes sobre os beneficiá-
rios – e muitas vezes sobre os não beneficiários que de alguma forma tentaram 
usufruir da política –, em especial para a construção da linha de base de avalia-
ções, raramente são disponibilizadas publicamente, sendo o acesso geralmente 
restrito à equipe que conduz a pesquisa. Por sua vez, bases externas – entendidas 
como aquelas construídas para outras finalidades que não a avaliação, mas que 
podem ser empregadas por estas –, quando existentes, são limitadas em termos 
de acesso e possibilidades de integração. Essa é a razão para o uso recorrente de 
algumas bases – como as mencionadas Pintec e Rais – e o pouco uso de outras 
bases para fins de avaliação, tal como dados CV Lattes ou até mesmo do Inpi, o 
que contribui sobremaneira para o escopo também restrito das avaliações, como 
discutido anteriormente.
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4 O USO DE EVIDÊNCIAS POR PARTE DOS POLICY MAKERS

Como parte da pesquisa do projeto em que se insere este trabalho, um survey14 foi 
conduzido com servidores públicos federais da administração pública direta, com o 
objetivo de compreender as diferentes evidências utilizadas pela burocracia federal, 
bem como contextos e fatores relativos à sua utilização. Nesta seção, analisaremos os 
dados de um recorte de respondentes do survey que atuam em políticas de CT&I.

Ressalta-se aqui que, embora a discussão predominante deste trabalho tenha focado 
no uso de avaliações como evidências para o processo de produção de políticas públicas, 
dado que estas são um dos principais focos de atenção dos policy makers em CT&I 
(Molas-Gallart e Davies, 2006), o survey analisado não se restringe apenas ao uso de 
avaliações, mas também de outras fontes de informação, estudos e pesquisas científicas. 

A amostra completa contou com 2.180 questionários respondidos entre outu-
bro e dezembro de 2019. Os dados foram coletados por meio da aplicação de um 
questionário on-line, na plataforma LimeSurvey, enviado por e-mail a uma amostra 
previamente selecionada do público-alvo da pesquisa. Todos os detalhes sobre a 
construção do instrumento, a amostragem e a coleta dos dados estão apresentados 
em Koga et al. (2020), assim como o modelo analítico adotado na pesquisa.

4.1 Perfil funcional

Para a construção do recorte analisado nesta subseção, optou-se por analisar as 
respostas de 96 servidores que informaram atuar no programa Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, do PPA 2016-2019. Ainda que na base completa houvesse 197 
servidores do então MCTIC,15 a opção das autoras justifica-se pelo objetivo de 
avançar na compreensão de como ocorre o uso de evidências no processo finalístico 
de produção da política de CT&I e pelo reconhecimento do caráter transversal 
da política. Assim, ainda que um número maior de servidores estivesse ligado ao 
que pode ser considerado o principal órgão gestor da política, nem todos os ser-
vidores do ministério podem ser diretamente associados ao processo de produção 
de políticas de CT&I.

Cerca de 80% dos respondentes faziam parte do Plano de Carreiras para a 
Área de Ciência e Tecnologia, e 35% ocupavam algum cargo de confiança (direção 
e assessoramento superior – DAS ou função comissionada do Poder Executivo – 
FCPE). Entre os respondentes, 85,4% trabalham no MCTI.

14. O planejamento e a aplicação do survey foi coordenado pela Diest/Ipea e por pesquisadores das demais instiuilções 
que são parceiras no projeto (Escola Nacional de Administração Pública – Enap, Companhia de Planejamento do Distrito 
Federal – Codeplan-DF, cluster de governança do Institute of Development Studies – IDS do Reino Unido, e Lee Kuan 
Yew School of Public Policy da National University of Singapore – LKY/NUS).
15. À época da coleta dos dados, o MCTI ainda era nomeado MCTIC, tendo tido em junho de 2020, pela Medida 
Provisória (MP) no 980/2020, suas competências cindidas com a recriação do Ministério das Comunicações (MC), para 
onde foram remanejadas as antigas Secretaria de Radiodifusão e Secretaria de Telecomunicações. A MP no 980/2020 
foi posteriormente convertida na Lei no 14.074/2020.
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 No que diz respeito ao nível de escolaridade, mais de 80% dos responden-
tes possuíam algum tipo de pós-graduação, sendo que a predominância era de 
pós-graduação stricto senso (mais de 70% do total). Esse percentual de mestres e 
doutores é mais que o dobro do que o observado na amostra ampla, que foi de 31%.

GRÁFICO 1
Escolaridade (PPA-CT&I) 
(Em %)
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Mestrado Doutorado ou 
pós-doutorado

Fonte: Ipea. 
Elaboração das autoras.

Outro aspecto bastante diferenciado sobre a formação dos servidores que 
atuam no programa de CT&I é sobre a área de formação. Enquanto 62,7% dos 
respondentes da amostra ampla possuem seu mais alto título em ciências sociais 
aplicadas ou ciências humanas, nesse segmento ora analisado, 62% estão nas ciências 
duras (hard sciences).

O tempo médio de atuação na carreira é de quinze anos, o que sinaliza uma 
razoável experiência acumulada dos respondentes em políticas de CT&I. Mais 
uma vez, nesse aspecto, o perfil específico em análise difere o perfil geral: 55,2% 
atuam em CT&I há mais de dez anos, em contraste com os 40% da amostra ampla.

Outra questão desse bloco se dedicava a investigar quais as funções desempe-
nhadas pelos servidores respondentes no âmbito da política. Entre a lista apresentada 
no gráfico 2, das quatro desempenhadas em maior intensidade pelos respondentes, 
três estão no que pode ser classificado como atividades de assessoramento e análise: 
elaborar relatórios e notas técnicas para subsidiar a tomada de decisões, com 66% dos 
participantes tendo afirmado realizá-la sempre ou frequentemente; realizar assessoramento 
de dirigentes (51,6%); e coletar e analisar dados relacionados à política pública (49,5%). 
A segunda atividade mais intensamente desempenhada, e que está fora desse bloco, 
é a de coordenar equipes (64,9%), que pode ser enquadrada no bloco relacional.
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GRÁFICO 2
Funções desempenhadas no âmbito da política pública (PPA-CT&I)
(Em %)
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Fonte: Ipea.
Elaboração das autoras.

O gráfico 3 analisa as respostas a respeito dos atores e organizações com 
os quais o burocrata interage. Se na amostra geral as respostas a esse quesito 
apontaram para um “forte tendência ao ‘ensimesmamento’ por parte do Execu-
tivo federal, de modo que os maiores índices de interação ocorrem com pares 
e os menores índices, com outros poderes e a sociedade civil em geral (Koga et 
al., 2020, p. 46)”, no caso dos burocratas que atuam em CT&I revelaram que 
as interações mais intensas, novamente medidas pela soma das respostas sempre 
e frequentemente, ocorrem com Universidades, institutos de pesquisa, professores 
e pesquisadores (69,3%), com ampla vantagem sobre as categorias subsequentes 
Outras áreas do meu ministério ou entidade (43,5%) e Outros ministérios ou en-
tidades do governo federal (25%), que está em percentual bastante próximo de 
Setor privado e empresas públicas (22,8%).

GRÁFICO 3
Atores/organizações com os quais o servidor interage (PPA-CT&I)
(Em %)
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Fonte: Ipea. 
Elaboração das autoras.

4.2 Uso de informações e evidências científicas

Os dados do survey para os respondentes que atuam nos programas de CT&I 
analisados até aqui mostram que se trata de burocracia com bastante experiência 
e estabilidade de atuação na política, altamente qualificada e especializada, visto 
que pertence de forma muito predominante a carreiras de CT&I. Em relação às 
atividades desempenhadas, situam-se predominantemente em atividades de as-
sessoramento e análise e de coordenação de equipes, e – diferentemente do perfil 
da burocracia ampla – interagem principalmente com o mundo acadêmico. Isso 
posto, nesta subseção, analisaremos o core do survey, em que as questões investigam 
as práticas e os padrões de uso de informações e evidências científicas.

Nesse bloco, os respondentes foram solicitados inicialmente a indicar a fre-
quência com que utilizavam determinados tipos de informação no trabalho com 
política pública. Reforça-se aqui o disclaimer feito na extensa análise de Koga et 
al. (2020), sobre a indicação, na lista de informações, de modo mais amplo de 
possíveis fontes, e não apenas fontes reificadas como estritamente científicas.

A fonte frequentemente mais adotada pelos respondentes foi a consulta a colegas 
de trabalho, com 77% de respostas entre sempre e frequentemente, percentual muito 
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próximo ao observado na amostra ampla (76,3%), em que, contudo, a fonte mais 
frequente foi leis e normas (82%). A segunda categoria mais usada segundo as respostas 
foi Artigos, capítulos ou livros produzidos por pesquisadores, indicada como sempre ou 
frequentemente usada por 71,9% dos burocratas de CT&I. Esse resultado contrasta 
fortemente com o relatado na amostra ampla, em que essa fonte informacional para 
o trabalho foi apontada como de intensa utilização por apenas 30,46% da burocracia 
respondente. Entre as quinze categorias apresentadas como opções (não excludentes), 
duas das principais apontadas (Artigos, capítulos ou livros produzidos por pesquisadores 
e Relatórios de pesquisa científica) sinalizam que há incidência muito mais intensa da 
produção científica sobre o trabalho dos servidores com políticas públicas na área de 
CT&I que na burocracia como um todo, dado que podem ser consideradas fontes 
“acadêmicas”. Esses resultados parecem afastar, para o caso da burocracia em análise, 
a hipótese de não uso apontada na seção 2 deste trabalho, pois sugere que há um 
consumo direto de insumos de natureza científica no trabalho da política. 

GRÁFICO 4
Tipos de informação utilizados no trabalho com políticas públicas (PPA-CT&I) 
(Em %)
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Fonte: Ipea. 
Elaboração das autoras.
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Indagados especificamente sobre como acessar os estudos científicos usa-
dos no trabalho na política de CT&I, os servidores apontaram como principais 
fontes: Em eventos ou congressos científicos (78,7%); Google ou outras ferramentas 
de busca (76,6%); Portal de periódicos ou banco de teses (75,5%); Por citações em 
estudos acadêmicos (68,1%); e Por busca em sites de instituições de pesquisa (60,6%), 
sendo que as três principais fontes aparecem com frequências bastante próximas.  
A análise dessas respostas aponta para o uso prevalente, nesse recorte específico aqui 
analisado, das fontes tidas como mais convencionais de acesso ao conhecimento 
científico. Mesmo se considerando os altos índices de resposta da opção Google ou 
outras ferramentas de busca, é necessário destacar que atualmente tais mecanismos 
de busca são considerados intermediários amplos no acesso à informação e que, 
no caso do Google, há a opção Google Scholar, que – a despeito das conhecidas 
dificuldades de mensuração precisa de extensão – já foi apontada recentemente 
como o buscador acadêmico existente com mais alcance (Gusenbauer, 2019).

TABELA 3
Fontes de acesso a pesquisas e estudos científicos (PPA-CT&I)
(Em %)

Fonte de acesso Simples1

Em eventos ou congressos científicos 78,7

Google ou outras ferramentas de busca 76,6

Portal de periódicos ou banco de teses 75,5

Por citações em estudos acadêmicos 68,1

Por busca em sites de instituições de pesquisa 60,6

Indicação de conhecidos 51,1

Sites de organismos internacionais 45,7

Imprensa 41,5

Por busca presencial ou em sites de bibliotecas 38,3

Redes sociais – por exemplo, Facebook e WhatsApp 19,1

Plataformas de áudio e vídeo (Youtube etc.) 19,1

Fonte: Ipea. 
Elaboração das autoras.
Nota: 1 O respondente poderia marcar mais de uma opção.

A mensuração da contribuição dos estudos acessados ao seu trabalho na 
política foi feita por uma questão que adotava uma tipologia criada por Beyer 
(1997), que diferencia os usos entre: conceitual (esclarecimento), instrumental 
(ações concretas) e simbólico (confirmação de escolhas prévias). Assim como 
na amostra ampla, não foi possível extrair diferenciações significativas da 
contribuição das pesquisas entre os três usos. Vale ressaltar, entretanto, que os 
percentuais de concordância (concordo totalmente mais concordo) das duas pri-
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meiras opções, que apontam para o uso conceitual e instrumental, foram iguais 
(92,7%) e superiores ao uso simbólico (83,4%). Esses resultados tão próximos 
e tão positivos sobre o uso conceitual e instrumental indicam a existência de 
ambiente organizacional favorável, em que, como posto por Weiss (1998b), o 
uso conceitual pode concretizar o uso instrumental. Soma-se a isso o fato de 
que o percentual de usos conceitual e instrumental foi, entre os burocratas de 
CT&I, muito maior que o da amostra geral (73,7% e 67,2%, respectivamente). 
Ainda no campo da comparação entre os dois grupos, observa-se nos resultados 
que, ainda que próximos, o percentual de respondentes que indicaram concordar 
totalmente com os usos foi superior aos que indicaram a opção concordo, com 
percentuais bastante distintos do observado na amostra ampla, em que a con-
cordância se manifestou de forma muito mais intensa com a opção concordo e 
não em concordo totalmente. Ainda assim, mesmo que em magnitude inferior, 
foi alta a indicação do uso simbólico.

TABELA 4
Contribuição do uso de pesquisas e estudos científicos no seu contexto de trabalho 
(PPA-CT&I) 
(Em %)

Tipo de pesquisa
Concordo 
totalmente

Concordo Indiferente Discordo
Discordo 

totalmente
Não sei

O uso de pesquisas e estudos científicos 
serve para esclarecer situações

47,9 44,8 6,3 0,0 0,0 1,0

O uso de pesquisas e estudos científicos 
leva a ações concretas

45,8 46,9 5,2 1,0 0,0 1,0

O uso de pesquisas e estudos científicos 
serve para confirmar escolhas já feitas

43,8 39,6 1,5 2,1 1,0 2,1

Fonte: Ipea. 
Elaboração das autoras.

Um aspecto frequentemente discutido tanto na literatura de PPBEs quanto 
na literatura precedente de knowledge utilization é sobre que características das evi-
dências (fontes de informação) teriam impacto no seu uso ou não pelos burocratas 
e policy makers. Os fatores mais decisivos apontados no segmento analisado foram 
Credibilidade e prestígio da fonte e a Pertinência e aplicabilidade da informação, que 
foram apontados por, respectivamente, 76% e 68,4% dos respondentes como 
decisivos ou muito relevantes. Esses dois pontos apontam para achados similares à 
análise feita por Blair (2021) para o caso norte-americano, em que credibilidade e 
adequabilidade seriam características centrais das evidências para que seu uso fosse 
efetivo entre os demandantes. Nessa questão, o perfil observado nas respostas dos 
servidores que atuam em CT&I não foi, em relação ao ordenamento de relevância 
dos fatores, diferente da amostra ampla. As diferenças foram observadas apenas nos 
percentuais de resposta obtidos.
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GRÁFICO 5
Fatores determinantes na utilização de pesquisas e estudos científicos (PPA-CT&I) 
(Em %)
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Fonte: Ipea. 
Elaboração das autoras.

Outro ponto investigado sobre o uso das fontes de informação foi sobre os 
aspectos individuais e organizacionais que impactam nas práticas de utilização de 
pesquisas. A questão listava uma série de situações ligadas à atuação do indivíduo 
ou da organização a que está vinculado, e cabia ao respondente indicar a frequência 
com que cada situação ocorria. Novamente nessa questão, e em contraste com o 
caso anteriormente analisado, tanto o ordenamento quanto os percentuais foram 
muito diferentes da amostra ampla. Todas as situações relatadas tiveram altos per-
centuais de respostas sempre ou frequentemente (entre 59,4% e 66,7%) no recorte 
para CT&I, exceção feita ao item Durante minha jornada de trabalho, há tempo 
suficiente para leitura de pesquisas e estudos científicos relevantes, apontando assim 
para a existência de condições favoráveis ao uso de pesquisas e estudos científicos 
não apenas no nível organizacional, como também no individual. Tome-se por 
referência, por exemplo, a situação proposta Na minha rotina de trabalho, eu faço 
pessoalmente esforços para entrar em contato com pesquisadores e acadêmicos: na amostra 
ampla, nesse sentido, 65,28% dos respondentes afirmaram que não sabiam ou nunca 
ou raramente faziam esforços pessoais para entrar em contato com pesquisadores 
e acadêmicos, o que indica um significativo afastamento entre os membros dos 
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campos burocrático e acadêmico. No recorte de CT&I, 59,4% declararam que 
faziam esses esforços individuais sempre ou frequentemente. 

Feita a ressalva de que achados aqui discutidos podem não ser representativos 
da burocracia envolvida, cabe destaque para o fato de que, como os principais usu-
ários das políticas (a academia) e a burocracia envolvida no processo de produção 
dessas políticas são um grupo com perfil de formação próximo, somado aos achados 
dessa questão em relação aos níveis de ação individual e ambiente organizacional, 
a hipótese de lógicas ou comunidades distintas não parece apropriada para carac-
terizar as políticas de CT&I.

GRÁFICO 6
Aspectos individuais e organizacionais e sua relação com a utilização de pesquisas e 
estudos científicos (PPA-CT&I) 
(Em %)
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Fonte: Ipea. 
Elaboração das autoras.

Focando-se especificamente em uma variável específica do nível organi-
zacional, buscou-se a seguir mapear com os respondentes sobre a existência de 
unidade especializada na utilização de pesquisas no órgão/ministério no qual o 
burocrata trabalha e as atribuições dessa unidade, caso exista. Merece destaque  
o fato de que, se 42% dos respondentes disseram que contavam com essa estrutura 
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no ministério em que atuam, 34% informaram que não sabiam se unidade com esse 
propósito existia na estrutura da organização, o que sugere que, ainda que existente, 
essa estrutura não parece ser intensamente mobilizada pelos servidores que atuam 
na política de CT&I. Ponderando-se que a amostra em análise é predominante-
mente de respondentes da mesma organização (MCTI), esses resultados indicam 
um entendimento interno bastante heterogêneo sobre qual seria essa unidade.

Ainda se tratando sobre unidade especializada na utilização de pesquisas, na 
premissa da pesquisa de que tais estruturas voltadas ao estímulo e à disseminação da 
PPBE na burocracia federal seriam importantes no uso de evidências, perguntou-se 
a seguir, para os respondentes que haviam confirmado a existência de tal unidade, 
quais seriam as atribuições. Os resultados não foram substantivamente diferentes da 
amostra ampla, tendo indicado, contudo, percentuais mais baixos para as atribuições 
de Contratar pesquisas (47,5% na amostra ampla versus 33% em CT&I) e Traduzir os 
resultados de pesquisa em recomendações (37,3 versus 33,1%). Reforça-se que a disper-
são das respostas também aponta, como na questão anterior, para uma compreensão 
internamente pouco compartilhada sobre a existência e as atribuições dessa unidade.

TABELA 5
Atribuições da unidade especializada (PPA-CT&I)
(Em %)

Atribuições Válido1

Disseminar os resultados de pesquisas 76,9

Prospectar pesquisas realizados 66,7

Produção de pesquisas 64,1

Contratar pesquisas 33,3

Traduzir os resultados de pesquisa em recomendações 23,1

Fonte: Ipea. 
Elaboração das autoras.
Nota: 1 O respondente poderia marcar mais de uma opção.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como funcionam a oferta e a demanda por evidências sobre políticas voltadas para 
o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil? Buscou-se aqui ir além de 
uma abordagem prescritiva de tipo ideal sobre o “como deveria ser”, para, a partir 
de um olhar realista sobre as características da política e do ambiente institucional 
em que esta está inserida, avançar no entendimento sobre a interação entre a oferta 
e a demanda por evidências em CT&I.

O foco do trabalho, ao revisitar a literatura e analisar a oferta de evidências, 
foi nas avaliações de políticas e instrumentos de políticas. Analisou-se um recorte 
de uma base de dados inédita produzida para o projeto maior em que este capítulo 
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se encaixa (Koga et al., 2020), como insumo para avançar na compreensão do uso 
de evidências pela burocracia envolvida no processo de produção de CT&I. A 
análise da demanda foi feita sob lentes ampliadas, que incorporaram outras fontes 
de informação e estudos científicos além das avaliações.

A análise da oferta de evidências foi feita considerando o ambiente institucional 
para a avaliação de políticas públicas no governo federal, a disponibilidade de dados 
e informações transparentes sobre políticas públicas e, por fim, a disponibilidade 
de avaliações de políticas publicadas entre 2006 e 2020.

Em relação ao ambiente institucional, a análise aponta para um momento 
favorável à produção de mais avaliações, ao considerar especialmente o consistente 
movimento de institucionalização da avaliação de políticas públicas em âmbito 
federal. Esse movimento é inserido em tendência mais ampla, observada desde 
2016. No âmbito do CMAP, por exemplo, entre as principais políticas de CT&I 
no país, foram contempladas a Lei de Informática, no ciclo de 2019, e o FNDCT, 
selecionado para o ciclo de 2021. 

Até mesmo antes da instituição e configuração mais atual do CMAP, contudo, 
o país contava com instituições que já atuavam de forma consistente na avaliação 
de políticas de CT&I, como o Ipea e o CGEE, vinculados à estrutura do Executivo 
federal e com competências diretamente ligadas à produção de conhecimento para 
subsidiar a produção de políticas públicas. Trata-se de condição que, como sugere 
a literatura, é necessária, mas não suficiente para sua plena utilização pelos atores 
de interesse e tomadores de decisão.

No entanto, como ficou evidenciado pelo levantamento de avaliações de po-
líticas de CT&I no país entre 2006 e 2020, grande parte dos exercícios realizados 
decorreu de esforços pontuais protagonizados por universidades. O quanto esse 
quadro vai efetivamente se modificar nos próximos anos ainda é uma incógnita. 
No momento da elaboração deste trabalho, ainda não foi possível, pela ausência de 
tempo decorrido, avaliar se a realização de mais avaliações no âmbito do CMAP e 
diretamente ligadas aos movimentos do Estado aqui descritos terão impactos reais 
na formulação, na reformulação ou até mesmo na extinção de políticas.

Outro aspecto a ser considerado nesse sentido é o fato de que os critérios e 
as operacionalizações respectivas adotados em 2020 e 2021 pelo conselho para 
a seleção de políticas tendem a privilegiar a realização de políticas que já foram 
avaliadas em momentos anteriores, sem que tais avaliações tenham resultados 
em aperfeiçoamentos substantivos das políticas. Tal situação apenas confirma a 
tendência anterior evidenciada no levantamento das avaliações no período até 
2020, de preponderância de avaliações dos mesmos instrumentos de políticas 
(notadamente, subvenção econômica, Lei do Bem e Lei de Informática). 
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Cabe ainda destacar as limitações em termos de indicadores e dados em-
pregados nas avaliações. Trata-se de ciclo vicioso em que a ausência de dados leva 
ao uso recorrente das mesmas bases – pois são as disponíveis – e também ao uso 
dos mesmos indicadores. Se, por um lado, o uso de indicadores tradicionais traz 
possibilidades de comparação – com outros estudos no país e no exterior –, por 
outro, limita as possibilidades de identificação de resultados e impactos mais abran-
gentes, tampouco esperados, das políticas. Assim, é preciso evoluir, para além da 
institucionalização da avaliação de políticas de CT&I, na direção de construção de 
teorias de mudança sólidas e também transparentes a estas associadas, no desenho 
de indicadores mais diversos e complementares aos usualmente empregados e, final-
mente, na construção, disponibilização e integração de bases de dados relevantes.

Sob o ponto de vista da demanda, a análise das respostas do recorte do 
survey para aqueles burocratas que atuam no programa governamental de CT&I 
do PPA indicou perfil, atitudes e ambiente organizacional que, em grande me-
dida, diferem da amostra ampla da burocracia analisada em Koga et al. (2020). 
São servidores pós-graduados e, portanto, egressos do mundo acadêmico, com 
titulações predominantemente situadas no campo das ciências duras. Possuem 
estabilidade de atuação na política, são na maior parte constituídos de cargos 
da carreira de C&T e suas principais funções desempenhadas estão nos campos 
de assessoramento e análise e de coordenação de equipes. Estes apontam, tanto 
comparativa como absolutamente, para um intenso uso de evidências científicas 
no trabalho. Os resultados analisados afastam, para essa burocracia de CT&I 
ouvida no survey, a hipótese de distanciamento entre comunidades com lógicas 
e racionais distintos.

No entanto, os dados obtidos suscitam algumas dúvidas sobre o conhecimento 
efetivo desses burocratas sobre as condições existentes para o uso de evidências: 34% 
dos respondentes afirmaram não existir uma unidade especializada na utilização 
de pesquisas na estrutura do ministério, enquanto 42% afirmam o contrário. Há, 
portanto, percepções diferenciadas sobre as atribuições das unidades organizacionais 
da estrutura do ministério, o que indica a necessidade de tornar a prática do uso 
de evidências mais explícita e institucionalizada.

Diante dos achados, vale ainda acrescentar outra dimensão de análise para 
além da oferta e demanda de evidências. Trata-se da discussão sobre a forma de 
uso das evidências e, em última instância, para a reflexão sobre em que medida 
esse uso resulta em políticas mais efetivas. Parte significativa das respostas apon-
ta para o uso simbólico das evidências – ou seja, os burocratas são capazes de 
identificar e acessar fontes e de se relacionar com a comunidade científica, mas 
tendo como um desdobramento importante confirmar escolhas já feitas. Em-
bora também sejam reportados os usos conceitual e instrumental, é importante 
reforçar que mudanças efetivas no desenho de políticas existentes ou até mesmo 
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sua descontinuidade dependem de outros aspectos que não apenas as evidências. 
É preciso considerar a política na política (a politics na policy), uma vez que são 
vários os atores e os grupos de interesse que se colocam na arena de discussão que 
resulta nessas definições. Repetidas avaliações de uma mesma política no contexto 
nacional e que apontam problemas em seu desenho e/ou implementação não 
têm sido suficientes para alterações de rotas. Isto é, evidências são fundamentais, 
mas não são garantia para reorientação de rumos, como a literatura e a prática 
cotidiana revelam. 

Algumas limitações deste trabalho precisam, entretanto, ser consideradas. 
Primeiramente, a impossibilidade de afirmarmos que os respondentes do survey 
são uma amostra representativa da burocracia envolvida nos processos de produção 
de políticas públicas de CT&I, dado que inexiste, até onde temos conhecimento, 
censo de servidores por área de atuação em políticas públicas. Adicionalmente, 
é possível que o próprio tema da pesquisa e do questionário tenha atraído, no 
universo de interesse, respondentes com perfil mais “acadêmico” e interessados 
no tema de PPBEs. 

Outro aspecto importante, e bastante central, é o aspecto não monolítico 
dos diversos atores envolvidos na produção de políticas públicas: como destaca 
Pinheiro (2020a), há, entre policy makers, burocratas, públicos-alvo, pesquisa-
dores acadêmicos e cidadãos, diferenciações acentuadas no que se refere ao uso 
das evidências. As análises feitas neste trabalho contam com a perspectiva dos 
burocratas, sem recorte específico para níveis decisores. Foi aplicado pela Diest/
Ipea e demais parceiros do projeto um survey para ocupantes de cargos comissio-
nados no Executivo federal em níveis mais altos, mas os dados resultantes dessa 
coleta de dados ainda estavam sendo tratados por ocasião da elaboração deste 
capítulo. Futuros trabalhos podem usar esse novo survey para novas análises, 
complementares a este trabalho.

Sugere-se que investigações futuras considerem adotar a perspectiva não 
apenas dos níveis decisores no Executivo, como, especialmente, dos policy makers 
no Legislativo. A análise das exposições de motivos e justificativas dos diversos 
atos legislativos ligados à política de CT&I também pode ser feita, com o objeti-
vo de avaliar o quanto as evidências disponíveis são aproveitadas como insumos 
ao processo legislativo e em que medida os atos de iniciativa do Executivo e do 
Legislativo diferem nessa dimensão.
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