
ANTECEDENTES E AGRADECIMENTOS

Entre 2008 e 2009 o Ipea desenvolveu, a pedido do então Ministério de Ciência 
e Tecnologia (atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI), um 
amplo diagnóstico sobre o funcionamento e a efetividade dos fundos setoriais, que 
constituem o maior fundo público para o suporte à ciência e tecnologia (C&T) no 
Brasil. Um dos fundos analisados naquele momento foi o fundo de infraestrutura 
(CT-Infra), criado para viabilizar a modernização e ampliação da infraestrutura 
de pesquisa no país. Uma das dificuldades no processo de avaliação do CT-Infra e 
de seus efeitos sobre a modernização da infraestrutura de pesquisa foi a completa 
ausência de informação sobre a infraestrutura disponível no país. 

Essa lacuna de dados dificulta tanto o processo de avaliação das políticas pú-
blicas quanto a sua formulação e planejamento. Todos os anos, a Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) lançam editais para apoiar investimentos em infraestrutura 
de pesquisa sem qualquer orientação quanto a prioridades, tampouco avaliação 
sobre quais seriam as necessidades mais urgentes de investimento. Pesquisadores 
e empresários, por sua vez, dependem unicamente de sua rede de contatos para 
saber quais seriam os laboratórios qualificados para realizar determinadas atividades 
(experimentos, análises, projetos de pesquisa etc.).  

A fim de tentar suprir tal lacuna, a primeira etapa deste projeto (etapa piloto) 
foi realizada em 2012, a partir de um levantamento sobre a infraestrutura disponível 
nas instituições de pesquisa vinculadas ao MCTI.1 Este primeiro levantamento tinha 
o objetivo de fazer um diagnóstico sobre as instituições vinculadas ao MCTI e de 
testar e validar o questionário que seria posteriormente aplicado a um conjunto 
maior de instituições de pesquisa. 

Esse projeto piloto deu origem a um trabalho mais extenso de diagnóstico 
da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica disponível no país, que foi 
então articulado em 2013 entre o MCTI, o CNPq e a Finep, em parceria com o 
Ipea. Dentro desse esforço mais amplo, o mapeamento da infraestrutura do país foi 
realizado incorporando, além das unidades de pesquisa do MCTI, universidades 
e centros de pesquisa públicos e privados.

1. A elaboração do questionário e a realização do levantamento foram feitos no âmbito da Assessoria de Acompanhamento 
e Avaliação (ASCAV) da Secretaria Executiva do ministério. Os resultados dessa etapa piloto foram apresentados em: De 
Negri, F. et al. Infraestrutura de pesquisa no MCTI: um diagnóstico das instituições de pesquisa vinculadas ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2012. Mimeografado; e De Negri, F.; 
Cavalcante, L. R.; Alves, P. Relações universidade-empresa no Brasil: o papel da infraestrutura pública de pesquisa. Brasília: 
Ipea, 2013. (Texto para Discussão, n. 1901). Disponível em: <http://goo.gl/F7nuVj>. 
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Nesse sentido, as informações utilizadas neste trabalho são resultado de uma 
articulação institucional muito vasta e profícua que envolveu, durante mais de 
dois anos, vários profissionais nos três órgãos envolvidos. O MCTI elaborou a 
primeira versão do questionário e o testou junto aos institutos de pesquisa vincu-
lados ao ministério. O CNPq desenvolveu todo o sistema informatizado utilizado 
para coletar e armazenar as informações dos laboratórios – no novo diretório de 
instituições –, e o Ipea ficou responsável pelo levantamento das instituições que 
participariam da pesquisa, pelo acompanhamento e suporte ao preenchimento 
do formulário, e pelo tratamento final e análise das informações coletadas. 
Ademais, as três instituições participaram de todo o processo de elaboração dos 
conceitos que norteariam o desenvolvimento do projeto, assim como das questões 
que fariam parte do questionário. Esta nota é a primeira entre várias análises 
que serão realizadas com base nessas informações. Nesse sentido, os resultados 
apresentados aqui são fruto do esforço de toda a equipe técnica envolvida no 
projeto: i) no MCTI, Gustavo Vasconcelos, Flavio Bittencourt, Públio Ribeiro, 
Márcio Bezerra e Sergio Britto; ii) no CNPq: Geraldo Sorte, Viviane Alves e 
Anna Karina Andrade; e iii) no Ipea: Fernanda De Negri, Flavia Schmidt Squeff, 
Lenita Turchi, João Maria de Oliveira, Marcos Arcuri, Fabio Fernandez, Debora 
Penha, João Renato Falcão e Paulo Dourado, além dos pesquisadores que farão 
análises específicas utilizando as informações coletadas no projeto. 

Importante registrar também os agradecimentos a todas as unidades de 
pesquisa do MCTI que participaram do teste da primeira versão do questioná-
rio, ainda em 2012, bem como a todos os pesquisadores que preencheram as 
informações solicitadas no diretório de instituições do CNPq durante o segundo 
semestre de 2013.


