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1 INTRODUÇÃO

O projeto Sistema de Inovação e Infraestrutura de Ciência,Tecnologia e Inovação 
no Brasil, uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Ipea, pretende coletar infor-
mações e produzir dados que possam servir de base para análises de potencialidades 
e limitações do Sistema Nacional de Inovação (SNI) brasileiro, tendo como foco 
os laboratórios e os institutos de ciência e tecnologia (ICTs) em atividade no país. 
Os resultados dessas análises subsidiarão ações do Estado para o desenvolvimento 
econômico do país no longo prazo. Entre os objetivos específicos do projeto, estão 
alguns direcionados à análise das políticas públicas para a infraestrutura de ciência, 
tecnologia e inovação (CT&I), tais como: 

• subsidiar os formuladores de políticas com informações e análises detalha-
das, que possam guiar os investimentos governamentais em infraestrutura 
de pesquisa científica e tecnológica no país; e 

• fornecer, por meio das informações coletadas e dos estudos realizados, 
elementos para a avaliação e o acompanhamento das políticas voltadas à 
ampliação e à recuperação da infraestrutura de pesquisa.

Para contemplar esses objetivos e fornecer informações que levem à concre-
tização do objetivo geral do projeto, este capítulo tem como propósito descrever a 
atuação das políticas públicas para o desenvolvimento da infraestrutura de CT&I. 
Especificamente, serão realizadas: i) a identificação de metas e prioridades das 
políticas públicas de CT&I nacionais; ii) a comparação das políticas públicas para 
infraestrutura de CT&I do Brasil com as de outros países com sistemas de inova-
ção consolidados; e iii) a descrição do financiamento público para infraestrutura 
de ciência e tecnologia (C&T) por meio das informações coletadas na pesquisa.

1. Pesquisador da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) do Ipea.
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Este trabalho é orientado pela seguinte pergunta de investigação: o modelo 
de financiamento público para a C&T no país dá o suporte necessário para o 
desenvolvimento da infraestrutura de C&T?

Na seção 2, com o propósito de contextualizar as análises e estabelecer os 
principais conceitos sobre o tema tratado, será feita uma revisão bibliográfica en-
tre artigos, pesquisas e publicações de governos. Em seguida, será realizada uma 
comparação com políticas de outros países selecionados por sua liderança em 
CT&I. A caracterização do financiamento público às infraestruturas de CT&I 
participantes da amostra do projeto será feita na seção 4. Ao final, são apresentadas 
as considerações finais do autor. 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA

Desde uma perspectiva histórica recente, o motor do desenvolvimento econômico e 
social dos países mais bem-sucedidos, em termos de bem-estar social e participação 
no mercado global, tem sido a inovação e todo o conhecimento gerados em um 
país para produzi-los (Freeman, 1995). As economias com maior produção de bens 
tecnológicos e alto nível de qualidade de vida em suas cidades estão em países que 
traçaram uma trajetória de políticas públicas e práticas culturais voltadas para a 
ciência e tecnologia. Em outras palavras, a atuação do governo e do setor produtivo, 
e não apenas das instituições de ensino e pesquisa, no fomento da C&T é decisiva 
para a formação e o desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento. 
No entanto, a busca pelo desenvolvimento das atividades de C&T e a consolidação 
do SNI envolvem a elaboração de soluções para problemas particulares de cada 
cenário institucional, econômico e político de um país. A identificação desses pro-
blemas, ou gargalos, que impedem o crescimento das instituições de C&T e dos 
setores da economia intensivos em tecnologia, é o primeiro passo para a atuação 
do governo por meio da formulação de políticas públicas. 

A intensidade da inovação produzida em um país depende, portanto, de uma 
série de fatores. Um dos principais é a interação entre os três atores responsáveis pela 
inovação: governo, universidade e indústria. De acordo com Henry Etzkowitz, esses 
três atores interagem entre si formando um modelo de hélice tríplice, cuja principal 
característica em relação ao modelo linear de produção do conhecimento – que 
pressupõe que o caminho da produção do conhecimento científico se inicia na 
pesquisa básica realizada na academia, passa pelo desenvolvimento em instituições 
públicas ou privadas e culmina na aplicação e/ou comercialização de um produto2 
– é a transformação dos antigos e rígidos papéis na gestão da inovação exercidos 

2. O modelo linear aqui mencionado foi difundido no notório relatório Science, the endeless frontier, de Vanevar Bush, 
destinado ao governo norte-americano em 1945 (Bush, 1945). O relatório descreve o modelo linear de produção de 
ciência e tecnologia (C&T) e defende a importância dos investimentos na pesquisa básica, como estopim para a geração 
de avanços tecnológicos.
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pelos três atores em questão em novos papéis que possibilitam um intercâmbio de 
funções e aumentam a intensidade de suas relações. Nesse sentido, a universidade 
está mais preocupada com as aplicações do conhecimento que produz, a indústria 
propõe cada vez mais questões para investigação, e o governo torna-se mais ativo 
na promoção da relação entre essas duas partes (Etzkowitz, 2009).

O fortalecimento das instituições de ensino e pesquisa e da geração de co-
nhecimento também pelo setor produtivo foi fator decisivo para a consolidação 
de economias baseadas no conhecimento. A produção industrial que vigorou até 
meados do século XX, baseada na capacidade de produção em escala, nos equi-
pamentos, nas máquinas, nas plantas industriais e no volume da força produtiva, 
é remodelada pela crescente importância que o conhecimento e a inovação têm 
atualmente (Freeman, 1995). Nesse contexto, surge a concepção de SNI como 
meio para compreender e interpretar os processos que levam à inovação tecnoló-
gica e seu impacto nas sociedades. O conceito de SNI usado por Freeman (1995) 
se refere à rede de instituições dos setores público e privado, cujas atividades e 
interações promovem, importam, modificam e difundem novas tecnologias. Para 
que o SNI produza satisfatoriamente a inovação em uma sociedade, o governo e 
seus órgãos responsáveis pelo tema devem realizar esforços para fortalecer as insti-
tuições de ensino e pesquisa e criar as condições para que o conhecimento gerado 
nessas instituições flua para o setor produtivo, provocando aumento da produção 
de novas tecnologias (op.cit.). 

A competitividade de um país no mercado internacional também depende 
de vários fatores ligados à conjuntura econômica desse mercado, a ações de seu 
governo e ao estágio de seu mercado interno. Freeman (2004) analisa o grau de 
importância da infraestrutura de C&T para o desenvolvimento da economia de 
uma nação e sua posição no mercado internacional. O desequilíbrio de desem-
penho comercial e riqueza entre as economias nacionais inseridas no mercado 
global é, frequentemente, apontado como uma anomalia do sistema, que deve 
ser corrigida por meio de intervenções diretas do governo na economia, seja na 
alteração das taxas de câmbio, seja na regulação dos impostos sobre o comércio 
e a indústria. Este autor identifica esse desequilíbrio entre as nações como uma 
consequência de características das políticas de seus governos e do sistema econô-
mico que rege o mercado entre elas. Como frisa o autor, o desequilíbrio está mais 
próximo de ser uma regra que uma exceção. Isso se deve à distância entre o grau 
de desenvolvimento político-econômico dos países, distância essa que é definida 
pelas condições e capacidades de produção de setores como indústria, educação 
(ensino e pesquisa) e comércio. Analisando esses fatores, Freeman (2004) investiga 
um ponto específico dessas condições: a influência da infraestrutura de C&T na 
competitividade internacional, particularmente na organização e na mudança dos 
sistemas nacionais de inovação.
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 Para que os SNIs tenham êxito, é preciso que seja produzida inovação no 
âmbito acadêmico e na indústria. Os fatores necessários para que ocorra inovação, 
segundo Freeman (2004), são os seguintes:

• assimilação (de mudanças tecnológicas, produção e mercados);

• criação (de novos produtos, processos, sistemas e indústrias);

• clustering (de grupos de inovações relacionados); e

• enfrentamento dos riscos (de natureza técnica e de mercado ligados 
à inovação).

Em casos específicos, a análise desses fatores realizada pelo autor o leva a con-
cluir que a sua existência e da consequente competitividade dos países no mercado 
internacional depende primordialmente de políticas governamentais para o desen-
volvimento de infraestrutura de CT&I. O sucesso dos países líderes no mercado 
internacional de tecnologia está diretamente relacionado às políticas de longo prazo 
sustentadas por décadas, em vez da manipulação da taxa de câmbio ou de ações de 
curto prazo. Do contrário, em países onde não houve esses investimentos, há uma 
permanente busca pela assimilação do estado da arte em tecnologia e insuficiência 
na criação própria de inovação (processo de catching up).

2.1 O contexto brasileiro

A condição de colônia de exploração, na qual o Brasil foi fundado e na qual 
permaneceu por séculos, não permitiu a formação de instituições científicas ou 
destinadas ao ensino – ou seja, o regime de desenvolvimento dependente da me-
trópole e a ausência de uma classe empreendedora que financiasse iniciativas em 
C&T foram fatores determinantes para o surgimento tardio de universidades e 
instituições de pesquisa no Brasil (Velho, 1996). A ciência desenvolvida no país até 
o começo do século XX não era organizada em instituições padronizadas, como as 
universidades, e a pesquisa científica era realizada por indivíduos que se dedicavam 
a essas atividades por interesses pessoais. Numa perspectiva econômica, o tardio 
desenvolvimento de universidades e instituições de pesquisa pode ser justificado 
pelo modelo de produção de bens primários e a quase inexistência de outras ati-
vidades econômicas que não fossem de extração e comércio. A escravidão, em sua 
prolongada existência, foi responsável por uma série de distorções sociais, como o 
impedimento do desenvolvimento de um contingente de trabalhadores assalariados 
suficiente para formar um mercado consumidor interno e a consequente ausência 
de demanda por formação técnica de profissionais e oferta de instituições de ensino. 
Dessa forma, as demandas da sociedade brasileira agrário-exportadora e escravista 
não se referiam a qualquer outro conteúdo que escapasse dessa área de interesse, 
limitando o desenvolvimento da pesquisa científica no país e a consolidação de 
seu SNI (Suzigan e Albuquerque, 2011). 
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Somente a partir da década de 1920, são criadas algumas universidades pelo 
país afora, culminando, em 1934, com a fundação da Universidade de São Paulo 
(USP), primeira instituição consolidada com plenas características de uma universi-
dade. Desde então, as instituições de ensino e pesquisa têm avançado na produção 
de ciência, tecnologia e inovação, mas sua interação com o setor produtivo nunca 
foi plenamente consolidada. Os casos de sucesso dessa interação têm raízes históricas 
e sólidas em que houve parcerias de longo prazo entre universidades, instituições 
de pesquisa, indústria e empresas. Áreas como ciências da saúde, ciências agrárias, 
mineração, engenharia de materiais e metalurgia e engenharia aeronáutica são 
exemplos dessa interação consolidada construída ao longo do tempo (Suzigan e 
Albuquerque, 2011). 

Mesmo assim, essa interação, por mais pontual que tenha sido, foi responsá-
vel por grandes avanços tecnológicos e produtivos em alguns setores da economia 
nacional e, portanto, não deve ser subestimada. O desafio dos futuros governos é 
formular políticas públicas de CT&I que criem soluções criativas para consolidar 
as instituições de pesquisa e sua relação com o setor produtivo, acelerando o pro-
cesso de catching up em que se encontra o país (Suzigan e Albuquerque, 2011).

Apesar de se encontrar em um estágio intermediário de desenvolvimento 
de seu SNI, o Brasil ocupava, na década de 2000, uma posição mais avançada 
que Coreia e Taiwan na década de 1970, quando iniciaram um intenso processo 
de modernização de seus setores produtivos. Para que o Brasil também siga essa 
trajetória de sucesso em seu processo de catching up, seria preciso aumentar sua 
capacidade de C&T, a começar por um grande aumento no número de profissionais 
envolvidos em atividades dessa natureza (Albuquerque, 2003).

Nas últimas décadas, no âmbito do governo, o reconhecimento da inovação 
como principal elemento para o desenvolvimento socioeconômico resultou na cria-
ção de programas para o apoio a instituições de ensino e pesquisa, como os fundos 
setoriais (FSs) de C&T, o Programa de Apoio a Núcleos de Excelência (Pronex), 
o Projeto Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq e o Programa Institutos do 
Milênio. Essas novas medidas foram executadas por meio da criação de um novo 
quadro jurídico e institucional relativo à área de C&T (Motoyama, 2004).

O foco na inovação reverberou também em outros âmbitos do governo, 
como na formulação de políticas setoriais e na adequação e formulação de leis de 
incentivo ao setor produtivo. Como exemplo, podem ser citadas a elaboração da 
Política de Ciência, Tecnologia e Inovação (PNCT&I), em 2003, o lançamento 
da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (Pitce), em 2004, a 
retomada de políticas setoriais (energia, informática, saúde etc.) e a instauração de 
um novo ambiente regulatório, no qual se destaca a criação da Lei do Bem, da Lei 
de Inovação, da Lei de Biossegurança, entre outras. A marca desse novo período é a 
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concentração dos esforços no fomento às atividades de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) nas empresas e o incentivo à intensificação das relações entre universidades, 
empresas e ICTs (Bagattolli, 2008).

Apesar disso, estudos sobre a execução desse modelo para a produção de inova-
ção no Brasil apontam que ainda existem barreiras estruturais para sua consolidação 
(CGEE, 2010a). As políticas de C&T, considerando exemplos internacionais, que 
obtiveram resultados positivos na transformação de um modelo linear (ciência 
básica-pesquisa aplicada-produção-comercialização/aplicação) para um novo modo 
de produção do conhecimento, conseguiram imprimir mudanças profundas nas 
microestruturas institucionais de pesquisa – ou seja, em toda a sua estrutura organiza-
cional e de execução do trabalho científico (CGEE, 2010b). Segundo Balbachevsky 
(CGEE, 2010b), há uma premente necessidade de uma revisão dos conceitos e 
das práticas aplicadas à produção do conhecimento e na formulação de políticas 
para o setor. Sem a adoção de novos parâmetros para avaliar e fomentar práticas 
inovadoras nas universidades e empresas do país, haverá sempre obstáculos e atrasos 
na promoção de crescimento econômico e desenvolvimento social. 

Com a criação dos FSs, no final da década de 1990, o governo pretendia 
criar um mecanismo de financiamento à C&T que provesse recursos constantes 
e suficientes para o desenvolvimento de setores específicos. Entre os fundos, fo-
ram criados dois para contemplar áreas estratégicas transversais de amplo alcance 
dentro do setor de C&T nacional, o CT-Infra e o CT-Verde Amarelo, destinados, 
respectivamente, à ampliação e à modernização da infraestrutura de C&T/P&D de 
instituições públicas de ensino e pesquisa e ao fomento da relação entre universidade 
e empresa em projetos de C&T. Além desses dois fundos, existem ainda as ações 
transversais, destinadas a apoiar os objetivos da Política Industrial, Tecnológica e 
de Comércio Exterior (Pitce), com porcentagem dos recursos não contingencia-
dos dos demais fundos. As ações transversais também supriam a necessidade de 
concentrar recursos em ações prioritárias e evitar sua pulverização. No entanto, 
devido ao grande número de projetos ao longo dos anos e à amplitude dos temas 
de editais, cartas-convites, chamadas públicas etc., essas ações transversais não 
tiveram o impacto esperado, considerando seus objetivos. 

Nascimento e Oliveira (2013) investigaram o desempenho dessas ações 
transversais, comparando seus projetos com seus objetivos. Analisando dados de 
seus orçamentos, projetos contemplados com as chamadas públicas e a execução 
financeira, os autores investigaram sua atuação. Na comprovação das hipóteses, 
identificaram que não houve nenhum redirecionamento dos recursos a temas es-
tratégicos não contemplados pelos fundos de ciência e tecnologia (CTs) verticais, 
nem a redistribuição dos recursos entre os CTs existentes, e tampouco uma maior 
indução à participação de empresas nos projetos apoiados.
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O CT-Infra, por sua vez, tem seus recursos aplicados unicamente em 
projetos para o benefício da infraestrutura laboratorial e de pesquisa em insti-
tuições públicas e é, talvez, a maior fonte de financiamento público para essa 
área. Junto a ele, outras instituições, agências e empresas públicas do governo 
têm linhas de financiamento ou ações específicas focadas na infraestrutura de 
C&T nacional. Os FSs e o CT-Infra, em especial, serão descritos com mais 
detalhes na próxima seção. 

3 POLÍTICA NACIONAL DE CT&I E COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS

A diferença entre as políticas de CT&I nacionais pode definir o avanço ou a estag-
nação dos países em um aspecto econômico, como visto na seção anterior. Países 
que tiveram governos focados nessa área por longos períodos obtiveram melhores 
resultados de desempenho em seus SNIs. Apesar das particularidades de cada país 
em termos de recursos naturais, mercado interno e organização política, essa é uma 
característica compartida entre países líderes no mercado global. Realizando esforços 
para conduzir investimentos de médio e longo prazo que visam à consolidação do 
SNI brasileiro, foram elaborados conjuntos de ações do governo a serem executadas 
nos próximos anos. Destacam-se a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (ENCTI) (2012-2015) e o Plano Brasil Maior3 (2011-2014). 

A ENCTI estabelece as prioridades do governo federal para o investimento 
em CT&I, destaca os desafios para o desenvolvimento das atividades dessa na-
tureza e os objetivos a serem alcançados para promover o desenvolvimento do 
SNI. A ENCTI foi baseada nas recomendações para o setor de CT&I contidas no 
Livro Azul, resultado da IV Conferência Nacional de CT&I, realizada em 2010. 
No documento de apresentação da estratégia, há o reconhecimento das questões 
apresentadas na seção anterior deste trabalho sobre os fatores determinantes para 
o desenvolvimento de um SNI, o que aponta o alinhamento do governo brasi-
leiro com as tendências internacionais; principalmente, as observadas em países 
líderes no mercado global, como Estados Unidos e China e na União Europeia 
(UE). No entanto, há também o reconhecimento das particularidades do país em 
termos de recursos naturais e conjuntura econômica, que são levadas em conta 
para alcançar soluções singulares em CT&I. Para concretizar esses objetivos, 
foram definidos os seguintes eixos de sustentação e linhas de ações, conforme 
demonstrado no quadro 1.

3. O Plano Brasil Maior é um programa do governo federal que tem por objetivo aumentar a competitividade da indústria 
nacional, por meio da intensificação da inovação tecnológica na indústria. Ele estabelece as orientações das políticas 
industrial, tecnológica, de serviços e de comércio exterior. As metas estabelecidas para o plano envolvem medidas de 
desoneração dos investimentos e das exportações para enfrentar a apreciação cambial, o avanço do crédito e o aper-
feiçoamento do marco regulatório da inovação de fortalecimento da defesa comercial e ampliação de incentivos fiscais 
e facilitação de financiamentos, para agregação de valor nacional e competitividade das cadeias produtivas. Para mais 
informações, ver o site disponível em: <http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/>. Acesso em: 31 out. 2014.
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QUADRO 1 
Eixos de sustentação da estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação (2012-2015)

Desenvolvimento 
sustentável

CT&I como eixo estruturante do desenvolvimento do Brasil

Enfrentamento dos 
desafios

Redução da defa-
sagem científica 
e tecnológica que 
ainda separa o 
Brasil das nações 
mais desenvolvidas

Expansão e 
consolidação da 
liderança brasileira 
na economia do 
conhecimento 
natural

Ampliação das 
bases para a 
sustentabilidade 
ambiental e o 
desenvolvimento 
de uma economia 
de baixo carbono

Consolidação do 
novo padrão de 
inserção interna-
cional do Brasil

Superação da 
pobreza e redução 
das desigualdades 
sociais e regionais 

Fortalecimento da 
base de susten-
tação da política 
de CT&I

Promoção da 
inovação

Formação e capacitação de recursos 
humanos

Fortalecimento da pesquisa e da infraes-
trutura científica e tecnológica

Aperfeiçoamento 
dos instrumentos 
da política de CT&I

Aperfeiçoamento 
do marco regula-
tório de fomento à 
inovação

Novo padrão de financiamento do 
desenvolvimento científico e tecnológico

Fortalecimento do sistema nacional 
de CT&I

Fonte: ENCTI, 2012 (Brasil, 2012).

Entre esses eixos, o que se dedica ao fortalecimento da base de sustentação da  
política de CT&I contém a linha de ação para o fortalecimento da pesquisa e  
da infraestrutura científica e tecnológica, que concentra o plano do governo para o 
fortalecimento da infraestrutura de C&T nacional. O reconhecimento de que a 
pesquisa científica básica e a infraestrutura são imprescindíveis para o desenvol-
vimento econômico está claro na ENCTI. O objetivo para o tema foi definido 
como: “Fortalecer a pesquisa e a infraestrutura científica e tecnológica, de modo 
a proporcionar soluções criativas às demandas da sociedade brasileira e uma base 
robusta ao esforço de inovação” (Brasil, 2012, p. 49).

Sendo assim, o MCTI apoia o desenvolvimento e a expansão da infraestrutura 
de C&T, por meio de investimentos diretos nos institutos nacionais e na infraestrutura 
laboratorial de universidades federais e estaduais. Esforços recentes para a ampliação 
dessa infraestrutura por parte do MCTI foram a aquisição e a adaptação de dois navios 
para estudo da plataforma continental (biodiversidade, piscicultura em alto-mar e 
minerais), e a parceria com a Petrobras e a Vale na aquisição de um navio de pesquisa 
multiusuário que poderá atender a demandas de pesquisa do setor de petróleo e gás e 
mineração. Ocorreu, além disso, um aumento expressivo nos valores de recursos anu-
ais dedicados ao apoio à infraestrutura, que passaram de R$ 360 milhões, em 2010, 
para R$ 720 milhões, em 2012 (Brasil, 2012). Além do MCTI, outros investimentos 
significativos são realizados nessa área, destacando-se a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Centro de Pesquisas 
em Energia Elétrica (Cepel), a Petrobras – com a expansão do Centro de Pesquisas e 
Desenvolvimento (Cenpes) e suas redes de pesquisa –, a Vale – com a criação de novos 
centros de pesquisa – e diversas empresas privadas que criaram ou incrementaram 
instalações de P&D. 
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Além dos laboratórios das universidades federais e estaduais e das universidades 
e empresas privadas, compondo parte importante da infraestrutura laboratorial do 
país, os institutos nacionais de C&T têm um papel imprescindível na produção 
de P&D nacional. Ligados ao governo federal e, mais diretamente, ao MCTI, 
essas instituições dedicam suas pesquisas a temas de interesses estratégicos para o 
benefício social e econômico do país. São eles: 

•  Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF);

•  Centro de Tecnologia Mineral (Cetem);

•  Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene);

•  Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI);

•  Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT);

• Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM);

• Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa);

• Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa);

•  Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe);

•  Instituto Nacional do Semiárido (Insa);

•  Instituto Nacional de Tecnologia (INT);

•  Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA);

•  Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC);

• Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast);

• Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG); e

•  Observatório Nacional (ON)

O governo federal brasileiro, seguindo as diretrizes e os objetivos de 
seus planos e suas estratégias, aplica seus recursos para C&T por meio de 
seus ministérios – principalmente, o MCTI e o Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) – e suas agências – como 
a Finep, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) do Ministério da Educação (MEC) e o CNPq. O gasto de em-
presas, privadas e estatais, também é de grande impacto no setor de C&T.  
Os dados apresentados na tabela 1, compilados e organizados pelo MCTI, mos-
tram a evolução dos gastos desses dois atores (governo e empresas) em atividades 
de C&T em pouco mais de uma década. 
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TABELA 1
Dispêndio nacional em C&T, por setor institucional (2000-2012)
(Em R$ milhões correntes)

Ano PIB

Dispêndios em C&T

Públicos Empresariais

Total
Federais Estaduais Total

Empresas privadas 
e estatais

Outras empresas 
estatais federais

Total

2000 1.179.482,0 5.795,4 2.854,3 8.649,7 6.066,8 1.122,5 7.189,3 15.839,1

2001 1.302.136,0 6.266,0 3.287,1 9.553,1 6.525,2 1.577,3 8.102,6 17.655,6

2002 1.477.822,0 6.522,1 3.473,3 9.995,4 7.271,0 2.490,3 9.761,3 19.756,7

2003 1.699.948,0 7.392,5 3.705,7 11.098,2 8.343,0 2.837,5 11.180,5 22.278,8

2004 1.941.498,0 8.688,2 3.900,5 12.588,6 9.526,3 3.322,8 12.849,1 25.437,7

2005 2.147.239,0 9.570,1 4.027,3 13.597,4 11.388,1 3.194,3 14.582,4 28.179,8

2006 2.369.484,0 11.476,6 4.282,1 15.758,6 11.895,9 2.886,4 14.782,3 30.540,9

2007 2.661.344,0 14.083,5 5.687,4 19.770,9 14.231,5 3.465,7 17.697,3 37.468,2

2008 3.032.203,0 15.974,5 7.138,0 23.112,5 17.430,1 4.878,1 22.308,1 45.420,6

2009 3.239.404,0 18.475,2 8.424,8 26.900,0 17.787,2 6.711,2 24.498,4 51.398,4

2010 3.770.085,0 22.577,0 10.201,8 32.778,7 22.033,6 7.411,0 29.444,6 62.223,4

2011 4.143.013,0 23.469,0 11.871,6 35.340,7 23.493,2 9.362,3 32.855,6 68.196,3

2012 4.392.094,0 26.394,7 13.650,6 40.045,3 24.451,7 11.969,3 36.421,0 76.466,3

Fonte: MCTI. Disponível em: <http://goo.gl/dt3qsr>.

TABELA 2 
Dispêndio nacional em C&T em relação ao total e ao produto interno bruto (PIB), por 
setor institucional (2000-2012)
(Em %)

Ano

Em relação ao total Em relação ao PIB

Públicos Empresariais Públicos Empresariais Total

2000 54,61 45,39 0,73 0,61 1,34

2001 54,11 45,89 0,73 0,62 1,36

2002 50,59 49,41 0,68 0,66 1,34

2003 49,82 50,18 0,65 0,66 1,31

2004 49,49 50,51 0,65 0,66 1,31

2005 48,25 51,75 0,63 0,68 1,31

2006 51,60 48,40 0,67 0,62 1,29

2007 52,77 47,23 0,74 0,66 1,41

2008 50,89 49,11 0,76 0,74 1,50

2009 52,34 47,66 0,83 0,76 1,59

2010 52,68 47,32 0,87 0,78 1,65

2011 51,82 48,18 0,85 0,79 1,65

2012 52,37 47,63 0,91 0,83 1,74

Fonte: MCTI. Disponível em: <http://goo.gl/dt3qsr>.
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Os gastos públicos são, na grande maioria, mais altos que os empresariais.  
No entanto, as empresas estatais no Brasil têm um grande peso nos gastos em 
CT&I, como é o exemplo da Petrobras, na qual está o Cenpes, uma das maiores 
infraestruturas laboratoriais da América do Sul (Turchi, De Negri e De Negri, 2013). 
Como mencionado anteriormente, outras empresas estatais, como a Embrapa, têm 
atuação importante em atividades de P&D. Considerando essa característica do 
cenário brasileiro, os gastos públicos, sejam eles de governo, sejam por meio de 
empresas estatais, podem ser apontados como a principal fonte de recursos para 
C&T no país. Pelos dados apresentados na tabela 2, também é possível notar um 
aumento, mesmo que não seja dramático, dos gastos em C&T em relação ao pro-
duto interno bruto (PIB) ao longo dos anos, como pode ser observado no gráfico 1.

GRÁFICO 1 
Dispêndio nacional em C&T em relação ao PIB, por setor (2000-2012)
(Em %)
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Fonte: MCTI. Disponível em: <http://goo.gl/dt3qsr>.

O governo, além de seguir as prioridades estabelecidas em seus planos e  suas 
estratégias, orienta seus gastos em C&T de acordo com as necessidades de cresci-
mento econômico ou de ajuste de variações em setores da economia. Dessa forma, 
podem surgir alterações nos planos de investimento ou gastos mais expressivos em 
um determinado setor para um determinado ano. Com relação à infraestrutura de 
C&T, foi necessário um esforço específico do governo federal para que se alcançasse 
um patamar minimamente competitivo em relação a outras nações. A seguir, os 
gastos públicos para P&D discriminados por objetivos socioeconômicos para o 
intervalo de 2005 a 2011.
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TABELA 3 
Dispêndios públicos em P&D, por objetivos socioeconômicos (2005-2011)

Objetivo socioeconômico

2005 2006 2007 2008

Valor  
(R$ milhões 
correntes)

(%)
Valor  

(R$ milhões 
correntes)

(%)
Valor  

(R$ milhões 
correntes)

(%) 
Valor  

(R$ milhões 
correntes)

(%)

Total 10.371,2 16.152,96 11.911,1 15.913,78 15.184,8 21.402,71 17.680,7 30.308,97

Agricultura 1.188,2 1.850,52 1.265,1 1.690,20 1.509,6 2.127,71 1.779,6 3.050,64

Controle e proteção do meio 
ambiente

102,4 159,48 109,9 146,81 123,2 173,58 116,2 199,23

Defesa 123,7 192,73 73,3 97,97 82,5 116,26 110,4 189,28

Desenvolvimento social e serviços 107,7 167,79 60,0 80,16 54,6 77,02 191,6 328,41

Desenvolvimento tecnológico 
industrial

478,4 745,13 551,9 737,37 863,0 1.216,41 1.129,0 1.935,37

Dispêndios com as instituições de 
ensino superior 1 5.814,2 9.055,50 6.689,5 8.937,42 8.844,5 12.466,10 10.272,2 17.609,06

Energia 164,2 255,69 215,5 287,95 212,1 298,99 200,7 344,07

Espaço civil 160,3 249,61 158,9 212,27 165,3 233,00 149,6 256,46

Exploração da terra e atmosfera 64,2 100,00 74,8 100,00 70,9 100,00 58,3 100,00

Infraestrutura 319,7 497,85 412,7 551,37 582,6 821,13 514,9 882,59

Pesquisas não orientadas 2 1.112,0 1.731,90 1.301,6 1.738,96 1.499,2 2.113,03 1.949,0 3.341,11

Saúde 669,0 1.041,93 893,3 1.193,43 1.059,4 1.493,26 1.066,3 1.827,81

Não especificado 3 67,3 104,81 104,7 139,86 117,9 166,21 142,9 244,95

Objetivo socioeconômico

2009 2010 2011

Valor  
(R$ milhões 
correntes)

(%)
Valor  

(R$ milhões 
correntes)

(%)
Valor  

(R$ milhões 
correntes)

(%)

Total 19.498,1 21.086,71 23.039,2 33.297,53 26.382,6 40.239,65

Agricultura 2.336,1 2.526,40 2.501,2 3.614,80 2.680,4 4.088,27

Controle e proteção do  
meio ambiente

137,0 148,21 183,4 265,10 156,1 238,06

Defesa 168,1 181,81 164,4 237,58 197,3 300,90

Desenvolvimento social e serviços 66,8 72,20 17,6 25,49 12,2 18,66

Desenvolvimento tecnológico 
industrial

1.470,7 1.590,53 1.689,0 2.441,05 1.744,2 2.660,32

Dispêndios com as instituições de 
ensino superior 1 10.797,7 11.677,43 12.994,8 18.780,82 16.076,0 24.519,61

Energia 168,0 181,74 213,4 308,40 110,8 168,97

Espaço civil 183,4 198,39 232,2 335,65 209,2 319,10

Exploração da terra e atmosfera 92,5 100,00 69,2 100,00 65,6 100,00

Infraestrutura 491,2 531,17 660,4 954,38 563,8 859,89

Pesquisas não orientadas 2 2.103,8 2.275,24 2.783,8 4.023,25 2.918,7 4.451,75

Saúde 1.270,2 1.373,70 1.277,2 1.845,91 1.408,2 2.147,78

Não especificado 3 212,6 229,89 252,6 365,10 240,2 366,35

Fonte: MCTI. Disponível em: <http://goo.gl/JNdb3O>.
Notas: 1  Inclui estimativas dos investimentos das instituições federais com cursos de pós-graduação reconhecidos pela Capes/

MEC, como aproximação dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento das instituições de ensino superior.
2 Pesquisa não orientada para uma área específica.
3 Atividades que não se enquadram em nenhum dos outros objetivos.
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O principal gasto, de acordo com a tabela 3, é o dispêndio com instituições de 
ensino superior, que, no intervalo apresentado, representa mais de 50% dos gastos 
em todos os anos. Pode ser justificada a concentração de recursos públicos nesse 
objetivo, devido ao grande número de instituições federais e estaduais no país e à 
elevação desse número nos últimos anos. A infraestrutura recebe uma porcentagem 
pequena se comparada ao gasto com universidades públicas; no entanto, uma parcela 
significativa dos gastos com instituições públicas se destina à infraestrutura de P&D. 

3.1 Fundos setoriais e o CT-Infra

Os FSs de ciência e tecnologia constituem uma política de incentivo a projetos de 
C&T que se diferem de outros modelos prévios elaborados pelo governo brasileiro, ao 
longo das últimas décadas. A diferença dos FSs para seus antecessores consiste em seu 
modelo de financiamento e no foco desse financiamento. Como saída para um dos 
problemas mais frequentes da área de C&T no Brasil, os FSs constituem uma fonte 
de financiamento estável para os setores que abrange. Até sua criação, a instabilidade 
de financiamento público e privado para C&T no país se constituía um entrave ao 
desenvolvimento das instituições de ensino e pesquisa e empresas atuantes nessa área. 

Os FSs rompem com as concepções anteriores de financiamento à C&T 
ainda em outro aspecto, no tipo de projetos que se propõem a financiar. Ao con-
trário de tendências anteriores em políticas de C&T baseadas no modelo linear 
de inovação, o foco dos fundos é o fomento de projetos que envolvam os atores 
participantes simultaneamente em sua realização. A proposta é integrar as ações 
do Estado, da universidade e da empresa, de maneira que seja fortalecido o SNI, 
e, como consequência dessa integração, impulsionar a inovação por meio da in-
teração entre as universidades, os ICTs e o setor privado. Esse objetivo define a 
forma como se configura o modelo de gestão dos FSs, que é constituído de um 
comitê gestor central para todos os fundos e de um comitê exclusivo para cada 
fundo. Nos comitês, participam membros dos três atores envolvidos na produção 
de ciência e tecnologia: o Estado, a universidade e a empresa.

Para que fosse firmado o novo modelo de financiamento, foram definidos os 
requisitos para consolidar sua estrutura de funcionamento.4 Como solução para o 
problema de instabilidade e/ou sazonalidade dos aportes de recursos do Estado às 
atividades de C&T, foram definidas fontes de receita vinculadas diretamente ao 
orçamento da União e que seriam transformadas em financiamentos não reembol-
sáveis a essas atividades. As principais fontes são: i) a parcela dos royalties incidentes 

4.“definição de um mecanismo de funding que pode variar de acordo com o setor e/ou área de conhecimento; nomeação 
de um comitê gestor, que reflita os interesses do governo e da sociedade (meio empresarial, comunidade científica e 
tecnológica etc.); formatação de um aparato legal e institucional para o funcionamento do programa, como por exemplo 
uma secretaria executiva; estruturação das normas do programa, como a definição de suas diretrizes básicas, sua área 
de atuação e seu regulamento operacional” (Pacheco, 2007, p. 219).
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sobre a produção de petróleo e gás natural; ii) as contribuições das empresas sobre os 
resultados da exploração de recursos naturais pertencentes à União, como mineração 
e energia elétrica; iii) o valor de 0,5% do faturamento das empresas beneficiadas pela 
Lei de Informática; e iv) a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
(Cide) incidente sobre as remessas ao exterior para pagamento de royalties, assistência 
técnica e serviços técnicos, com alíquota de 10% (Morais, 2008). 

Além da premissa de prover recursos estáveis à C&T, os fundos têm como 
característica original de seu modelo a definição de áreas com potencial de de-
senvolvimento e contribuição para o crescimento econômico e social do país.  
A concepção de delimitar áreas estratégicas de maior importância foi traduzida 
pela criação de dezesseis fundos, quatorze referentes a setores produtivos e dois de 
atuação transversal. Os quatorze fundos ligados a setores específicos da atividade 
econômica, os chamados fundos verticais, estão descritos no quadro 2.

QUADRO 2 
Fundos verticais

Aeronáutico Hidro

Agronegócio Informática

Amazônia Mineral

Aquaviário Petróleo e gás

Biotecnologia Saúde

Energia Telecomunicações

Espacial Transporte terrestre

Fonte: MCTI. Disponível em :<http://goo.gl/aB4Vy7>.

À exceção do fundo de telecomunicações, gerido pelo Ministério das Comu-
nicações (MC), a gestão dos fundos se dá no âmbito do MCTI; razão pela qual, 
por vezes, se faz referência a esses fundos com a sigla CT antecedendo seu nome. 

Os chamados fundos transversais, que financiam projetos que abrangem mais 
de um setor específico ou projetos de infraestrutura para C&T, são: infraestrutura 
e verde amarelo.

Os projetos apoiados pelos FSs são enquadrados em categorias, de modo 
que se distribuam em cada área de prioridade nos planos do governo. O conjunto 
de dados sobre os FSs a ser apresentado foi elaborado e organizado pelo MCTI e 
viabilizado por meio da plataforma Aquarius.5 Os dados têm seu início em 1997 
e foram consolidados em 10 de janeiro de 2014. Na tabela 4, seguem os projetos 
discriminados por categoria e valor.

5. Para mais informações, ver o site disponível em: <http://aquarius.mcti.gov.br/>.
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TABELA 4 
Projetos e valores por categoria (1997-2014) 

Distribuição dos projetos por categoria

Categoria Total de projetos
Valor médio 

(Em R$ milhares)
Valor contratado 
(Em R$ milhões)

Pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas 24.454 225,24 5.508,03

Infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica 2.086 1.920,54 4.006,25

Subvenção 989 2.317,05 2.291,56

Ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social 2.522 341,05 860,14

Apoio à inovação tecnológica nas empresas 1.281 595,52 762,86

Tecnologia para a inovação nas empresas 523 1.018,44 532,64

Formação de recursos humanos para CT&I 700 619,01 433,30

Consolidação institucional do sistema nacional de CT&I 512 595,00 304,64

Incentivo à criação e consolidação de empresas intensivas 
em tecnologia

187 788,39 147,43

Eventos 1.835 70,08 128,60

Fonte: MCTI. Disponível em: <http://goo.gl/TKgW1i>.

O valor destinado à infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica é o segundo 
maior, atrás apenas de pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas, que 
é o principal objetivo dos FSs. No entanto, os projetos de infraestrutura têm uma 
participação muito menor em números e valor médio de projetos que a categoria 
que a supera em valor. Esses projetos são mais robustos, limitando o número de 
beneficiados; porém, são um dos pontos fortes dos FSs.

O CT-Infra é o fundo com maior participação na categoria de projetos de 
infraestrutura de C&T; ocupa a segunda posição entre os fundos em valor contra-
tado. A tabela 5 apresenta o valor contratado por fundo setorial. 

TABELA 5 
Valor de projetos financiados por fundo setorial e por ação transversal (1997-2014)

(Em R$ milhões)

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) Valor contratado 

CT-Transversal 3.269,12

CT-Infra 3.207,84

FNDCT 2.620,47

Subven 2.397,09

CT-Petro 934,62

CT-Energ 488,85

Verde e amarelo 417,07

CT-Agro 366,46

(Continua)
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Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) Valor contratado 

CT-Hidro 267,76

CT-Saúde 244,27

CT-Biotec 166,90

CT-Info 149,13

CT-Aero 137,21

CT-Aquaviário 134,41

CT-Amazônia 92,89

CT-Mineral 60,79

CT-Espacial 16,57

CT-Transporte 4,01

Fonte: MCTI. Disponível em: <http://goo.gl/S4m1il>.

O CT-Infra é responsável por aproximadamente 22% do valor total contra-
tado em projetos. Seu caráter transversal justifica sua magnitude, visto que atende  
a todas as áreas dos fundos verticais. 

GRÁFICO 2 
Projetos contratados no âmbito do FNDCT por fundo setorial (1997-2014)

(Em %)
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Fonte: MCTI. Disponível em: <http://goo.gl/xNnYOZ>.

(Continuação)
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Os projetos dos FSs destinados à infraestrutura de pesquisa científica e tecnoló-
gica são focados na melhoria e na expansão das instalações de universidades públicas 
nacionais. No entanto, ao fazê-lo, melhoram não só as infraestruturas de C&T, mas 
também o potencial das universidades e dos centros de pesquisa para a cooperação 
com o setor produtivo. Um quadro mais completo e atualizado de equipamentos e 
melhores condições para o trabalho da equipe do laboratório são fatores atraentes 
para empresas, o que pode ser considerado uma externalidade positiva dos projetos 
dos FSs e uma indicação do papel das universidades no SNI (Ipea, 2009). 

3.2 Comparações internacionais

Os gastos de cada país com CT&I variam de acordo com a grandeza de sua economia, 
com os setores fortes de sua indústria e com as políticas públicas para as atividades 
dessa natureza. A comparação desses investimentos entre os países deve respeitar 
essas diferenças; no entanto, ainda é um indicativo válido sobre o quão importante 
são ciência e tecnologia para os governos. Os dados a seguir foram organizados pelo 
MCTI, com base em informações de estudos da Organização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Econômico (OCDE), e fazem uma comparação entre os gastos 
orçamentários dos países em atividades de pesquisa e desenvolvimento.

TABELA 6 
Dotação orçamentária governamental em P&D de países selecionados (2006-2012)
(Em US$ milhões correntes de PPC)1

País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alemanha 21.001,2 22.513,8 24.261,3 26.682,0 28.389,5 29.234,2 30.174,2

Argentina 1.226,6 1.529,4 1.754,6 2.172,4 2.342,1 2.570,6 -

Austrália 3.956,7 3.810,2 3.846,6 4.542,2 4.606,1 4.753,5 4.759,6

Brasil 8.537,2 10.578,8 11.621,4 12.061,9 13.345,0 14.590,0 13.700,9

Canadá 6.885,2 7.550,2 7.933,5 8.438,3 8.500,3 - -

Coreia 9.329,1 10.589,5 11.895,0 13.096,6 14.408,6 15.660,3 17.209,5

Espanha 9.148,0 10.963,7 11.684,6 12.195,2 11.522,4 10.104,7 11.610,0

Estados Unidos 136.019,0 141.890,3 144.391,0 164.292,0 148.962,0 144.379,0 140.568,0

França 16.156,5 15.798,7 19.214,2 20.229,9 18.829,3 19.422,2 20.042,9

Itália 10.905,0 12.165,3 12.602,6 12.477,6 11.939,6 11.166,5 10.712,5

Japão 28.625,9 29.207,8 30.559,9 30.631,7 31.925,6 33.529,2 34.871,2

México 2.677,7 2.864,8 3.597,0 3.737,5 4.737,7 4.824,5 -

Portugal 1.683,7 1.927,8 2.420,9 2.752,2 2.779,5 2.769,2 2.507,3

Reino Unido 14.062,8 14.240,3 14.400,7 14.745,3 14.049,5 13.280,0 14.081,3

Rússia 7.705,5 9.496,0 11.304,2 15.401,1 15.177,1 18.021,2 17.720,4

Fonte: MCTI. Disponível em: <http://goo.gl/eEklLc>.
Nota: 1 PPC: paridade do poder de compra.
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À primeira vista, é possível observar a evolução dos investimentos governamen-
tais de cada país em termos absolutos. É fato que questões cambiárias e adversidades 
das economias nacionais podem interferir no planejamento de C&T desses países, 
mas, pelo aumento ou pela diminuição do orçamento de C&T, nota-se a importância 
que essas atividades têm para os governos. Ao observar a evolução do orçamento, fica 
clara a diferença no volume de recursos entre os países. É preciso considerar o PIB 
de cada um, bem como o grau de industrialização e o quanto suas economias são 
baseadas em bens intensivos em tecnologia. Salta aos olhos o discrepante orçamento 
dos Estados Unidos em relação aos demais países, que se justifica pelo tamanho 
de seu orçamento federal e pelo peso que a inovação tem em sua economia. Mas é 
notável o aumento de seu orçamento para P&D no intervalo de tempo mostrado 
na tabela 5. Em alguns anos, o aumento chega a ser maior que U$$ 10 bilhões entre 
um ano e outro. O que não é o caso de outros países, como Reino Unido e França, 
que tiveram uma diferença não tão expressiva entre o orçamento de 2006 e o de 
2012. É claro que deve ser levada em consideração a atuação da UE no aporte de 
recursos para seus países-membros, o que redireciona o orçamento nacional desses 
países em razão dos recursos provenientes de programas internacionais. A tabela 7 
aponta a diferença de valores entre os orçamentos governamentais para um período 
mais extenso, de 2000 a 2012, dos países selecionados. 

TABELA 7 
Diferença entre os valores de dispêndios em P&D pelos países (2000-2012)
(Em milhões de US$ correntes de PPC)

País Diferença

Alemanha 13.365,5

Argentina 1.734,2

Austrália 1.917,0

Brasil 6.962,7

Canadá 3.926,0

Coreia 12.184,8

Espanha 6.435,3

Estados Unidos 56.955,5

França 5.302,7

Itália 1.342,3

Japão 13.697,4

México 2.707,4

Portugal 1.487,7

Reino Unido 3.722,2

Rússia 13.039,2

Fonte: MCTI. 
Elaboração do autor.
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3.2.1 Estados Unidos

Os Estados Unidos aplicam e gerenciam seus recursos para C&T pelas agências 
governamentais, que são responsáveis por definir as áreas prioritárias e orientar 
o governo federal na elaboração do orçamento anual. O órgão responsável pela 
definição do orçamento para CT&I, o Office of Science and Technology Policy, 
definiu os seguintes direcionamentos para o orçamento de 2011:

• encorajar a inovação;

•  prover incentivo para que a indústria norte-americana continue inves-
tindo em inovação;

•  investir em descobertas científicas para superar os desafios da economia, 
da saúde, da energia, do clima e da segurança;

•  dobrar o orçamento de três principais agências de ciência: a National 
Science Foundation (NSF), o Department of Energy (DOE), o Office 
of Science  e o National Institute of Standards and Technology (Nist);

• alcançar liderança em pesquisa biomédica;

• aumentar o comprometimento em pesquisas sobre mudança global;

• investir em habilidades e educação do povo norte-americano;

• investir em tecnologia para promover o crescimento econômico (OSTP, 2010).

Os investimentos desse mesmo orçamento anual do governo federal norte-
-americano para a infraestrutura de pesquisa somaram U$$ 4,6 bilhões. A missão 
desses recursos “é dar suporte para construção de instalações de P&D e promover 
manutenção e compra de equipamentos de alto valor para P&D” (OSTP, 2010, 
tradução nossa). 

O Sistema Nacional de Inovação norte-americano tem base sólida no setor 
produtivo, uma das características do modelo econômico que se desenvolveu no 
país. No entanto, apesar do papel ativo das empresas na produção de inovação 
tecnológica, existe também outro pilar do SNI que assegura o fluxo constante de 
P&D científica e tecnológica a ser absorvida pelo setor produtivo. Esse pilar é a 
rede de laboratórios nacionais ligadas ao DOE e ao Office of Science. São dezessete 
laboratórios espalhados pelo país, que formam o sistema federal de pesquisa, dez 
desses são ligados ao Office of Science e dão suporte às missões e às prioridades 
desse órgão.6 

6. Mais informações sobre orçamento, prioridades e infraestrutura dos laboratórios nacionais do Department of Energy 
(DOE) podem ser encontradas no site disponível em: <http://science.energy.gov/laboratories/>. 
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Os laboratórios nacionais norte-americanos têm a missão de levar a cabo 
objetivos governamentais em C&T de longo termo; desenvolver pesquisas originais 
e multidisciplinares que ultrapassem o escopo da academia e da indústria para 
atender a pesquisadores do país e prioridades estratégicas nacionais; e desenvolver 
conhecimento crítico em C&T que esteja à disposição do governo. Por meio de 
um sistema já consolidado de transferência tecnológica, essa rede de laboratórios 
é uma das fontes de grande importância do SNI norte-americano. A política de 
acesso à infraestrutura laboratorial possibilita que pesquisadores individuais ou 
ligados à departamentos universitários dos Estados Unidos, assim como de outros 
países, realizem experimentos em equipamentos de ponta e, muitas vezes, únicos. 
Também é intensamente fomentada a parceria com o setor produtivo, por meio 
de desenvolvimento de projetos em conjunto, uso das instalações laboratoriais 
pelas empresas e start-ups. 

3.2.2 União Europeia 

Os recursos para CT&I da UE são aplicados, por meio de programas de financia-
mento a projetos, em diferentes áreas estratégicas para o desenvolvimento social e 
econômico dos países que a integram. Com várias semelhanças aos FSs do governo 
brasileiro em termos de modelos de execução, os chamados framework projects 
(FPs) são o pilar do financiamento público de ciência e tecnologia da UE. Esses 
programas seguem planos estratégicos e prioridades definidos para um determinado 
intervalo de tempo em anos de duração e são apresentados em edições sequenciais. 
O primeiro framework project (FP1) atuou entre 1984 e 1988, o oitavo e atual FP é 
chamado de Horizon 2020, e entrou em operação em 2014 e finalizará em 2020. 
Os FPs selecionam os projetos a serem financiados por intermédio de chamadas 
públicas específicas para cada linha temática de seu programa. 

O FP7 teve um orçamento de aproximadamente € 50 bilhões no seu tempo 
de execução. Como objetivo geral, pretendia-se tornar a UE líder mundial na área 
de pesquisas. O programa foi dividido em cinco áreas: cooperação; ideias; pessoas; 
capacidades; e investigação da energia nuclear. Essas áreas englobam linhas de fi-
nanciamento mais específicas, que abrangem atividades em inovação tecnológica, 
formação de recursos humanos, infraestrutura etc. Sob a área capacidades, estão 
discriminados os investimentos em infraestrutura de pesquisa. O objetivo geral 
para o tema é “otimizar o uso e desenvolvimento das melhores infraestruturas de 
pesquisa na Europa” (European Commission, tradução nossa).7 O orçamento para 
o tema foi de € 1,8 bilhão, distribuído ao longo da duração do programa.

Seu sucessor, o Horizon 2020, segue as diretrizes de um plano de metas maior 
para o desenvolvimento social e econômico dos países-membros da UE, o Europe 2020.  

7. Para mais informações, ver o site disponível em: <http://goo.gl/pNuvFl>.
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O objetivo deste último é promover o crescimento, a inclusão e a sustentabili-
dade da União Europeia, por meio de forte coordenação das políticas nacionais 
e da UE.8 O Horizon 2020 apresenta evoluções em relação a seu antecessor, o 
FP7, no aspecto burocrático e no volume de recursos. O novo programa contém 
menos chamadas públicas e mais abrangentes, além de menos etapas burocráticas 
para obtenção de financiamentos e prestação de contas. O orçamento previsto 
até o final do programa é de cerca de € 80 bilhões. O programa é composto de 
três pilares, que se referem às áreas de pesquisa financiadas: i) excellent science: 
direcionado ao desenvolvimento de pesquisa científica básica; ii) leadership in 
enabling and industrial technologies: focado no desenvolvimento de tecnologias 
industriais e inovação; e iii) societal challenges: destinado a buscar soluções para 
problemas sociais e econômicos.

Dentro do primeiro pilar, está a linha de financiamento dedicada à infraestru-
tura de pesquisa, European Research Infraestructures, including e-Infrastructures. 
O objetivo para o tema é “desenvolver as infraestruturas de pesquisa europeias para 
2020 e além, promovendo seu potencial de inovação e capital humano e reforçando 
a política europeia de infraestrutura de pesquisa” (European Commission, tradução 
nossa).9 O orçamento dedicado ao tema para o período 2014-2015 foi estimado 
em cerca de € 583 milhões.

3.2.3 Japão

A ciência e a tecnologia no Japão ocupam um posto de alta prioridade no planeja-
mento governamental, devido ao peso do setor de bens tecnológicos na indústria, 
da inovação em diversos âmbitos do setor produtivo e do avançado estágio de 
P&D em instituições do país. A falta de recursos naturais é uma das justificativas 
para uma economia intensiva em tecnologia. Os recursos destinados ao apoio da 
CT&I são gerenciados pelo Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology. Fica claro no próprio nome do ministério responsável pelo tema como a 
C&T está profundamente consolidada na dimensão cultural da sociedade japonesa, 
mostrando a diferença paradigmática entre a política de C&T de outros países. 

A política de CT&I japonesa é orientada por planos de metas elaborados 
para um intervalo específico de anos. O plano vigente é o chamado de IV Basic 
Plan, programado para vigorar de 2010 a 2015. O plano pretende “prover políticas 
básicas para a promoção sistemática e compreensiva das políticas de C&T japone-
sas” (Japan, 2010). O contexto em que estão sendo executadas as ações do plano 
é de crise no país. O documento aponta a reorganização política e econômica do 
mundo devido a, entre outros fatores, questões ambientais e à ascensão de novos 

8. Para mais informações, ver o site disponível em: <http://goo.gl/oYnEu1>.
9. Para mais informações, ver o site disponível em: <http://goo.gl/znQr9y>.
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mercados com potencial produtivo e de consumo enormes, como China e Índia. 
Somando-se a esse cenário, fatores internos, como o crescente envelhecimento 
da população e a diminuição de estudantes nas áreas de C&T nas universidades, 
compõem o quadro de desafios para a política de CT&I nacional. 

Os princípios que orientam o IV Basic Plan são os seguintes.

1) Visões do país – Promover a coordenação e a organicidade entre 
políticas-chave do país para alcançar fronteiras do conhecimento, 
criar melhor interação com outros países e contribuir para a solução 
de problemas globais.

2) Conceitos básicos de políticas de C&T futuras – Realizar o desenvolvi-
mento integrado de políticas de C&T, ter maior foco no papel de recursos 
humanos e organizações e elaborar a política de C&T em conjunto com 
a sociedade.

Os objetivos relativos à infraestrutura de C&T do país são os seguintes.

1) Melhoramento dos ambientes de P&D em universidades e instituições 
públicas de pesquisa.

2) Desenvolvimento de infraestrutura intelectual.10

3) Desenvolvimento de infraestrutura de informação de pesquisa. 

4  MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA NACIONAL E SUAS 
FONTES DE RECEITA

A infraestrutura de pesquisa nacional ainda precisa ser plenamente mapeada para 
que seja possível realizar uma análise com o grau de detalhamento necessário para 
melhor orientar políticas de CT&I de longo prazo, tais como alguns exemplos 
apresentados nas seções anteriores. Contudo, o alcance da amostra usada pela 
pesquisa do projeto Mapeamento de Infraestruturas de Pesquisa é suficiente para 
análises iniciais sobre o financiamento público à infraestrutura de C&T no Brasil. 
Após o mapeamento inicial, realizado no âmbito do Ipea, de infraestruturas de 
instituições nacionais em áreas temáticas associadas às prioridades definidas na 
ENCTI 2012-2015, obteve-se cerca de 4.500 infraestruturas, ligadas a aproxima-
damente 180 instituições. 

As informações coletadas dizem respeito apenas à dimensão das infraestruturas 
contidas na pesquisa e não podem ser generalizadas para descrever o universo de 
infraestruturas em território nacional. Este trabalho fez uso de apenas algumas das 

10. Materiais de pesquisa, padrões de medida, métodos de análise, teste e acesso e equipamentos avançados, base de 
dados, entre outros, ligados a eles (Japan, 2010, p. 33).
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informações coletadas com o formulário; especificamente, as questões sobre fonte 
de financiamento e características básicas das infraestruturas. Todavia, a amostra a 
ser analisada contém informações que permitem apontar características marcantes 
do financiamento público para a infraestrutura de C&T. Primeiramente, destaca-se 
a participação da fonte de financiamento no total recebido pelas infraestruturas da 
amostra. A tabela 7 apresenta a participação de cada fonte de financiamento em 
número de infraestruturas, renda e contribuição em relação ao todo. 

TABELA 8 
Financiamento recebido, por entidade financiadora

Entidade financiadora Número de infraestruturas Renda (R$) Contribuição (%)

Capes 426 38.308.154,00 2,67

CNPq 786 129.824.396,00 9,06

Empresa privada 241 105.160.614,00 7,34

Finep 238 179.336.787,00 12,52

Fundo estadual de amparo 711 178.446.740,00 12,45

Outra 115 60.702.584,00 4,24

Outra empresa pública 52 25.857.818,00 1,8

Outra instituição pública 72 41.556.634,00 2,9

Petrobras 167 328.847.402,00 22,95

Prestação de serviços 215 78.126.345,00 5,45

Própria instituição 527 266.781.272,00 18,62

Fonte: Dados da pesquisa.

Em número de instituições financiadas, o CNPq desponta das demais fontes 
de recursos, registrando 786 instituições. No entanto, a entidade financiadora 
com o maior valor em financiamentos é a Petrobras, que financia um número 
expressivamente menor de infraestruturas que o CNPq. Em seguida, está a pró-
pria instituição como segunda maior financiadora, acima da Finep e do Fundo 
Estadual de Amparo, que apresentam valores bem próximos. A característica 
a ser apontada a partir dessas informações é a amplitude do financiamento de 
fontes como o CNPq e as fundações estaduais e o valor relativamente baixo, se 
comparado a Petrobras, que, por sua vez, tem um número bastante menor de 
infraestruturas financiadas. É verdade que o caráter do financiamento do CNPq, 
majoritariamente bolsas de pesquisa e pós-graduação, difere em muito dos inves-
timentos em infraestruturas realizados pela Petrobras. Esta última aporta recursos 
não só no Cenpes, mas também em outros laboratórios que atuam em pesquisas 
associadas ao tema de petróleo e gás, tendo em vista o interesse da empresa em 
resultados de pesquisas básicas e aplicadas nesse tema. 
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A distribuição de instituições financiadas entre as grandes áreas do conheci-
mento aponta predominância do CNPq em todas elas, como pode ser observado 
no gráfico 3.11 Como visto na tabela 8, isso é devido ao elevado número de infraes-
truturas que a instituição financia. Outro fato que deve ser levado em consideração 
é que, por uma questão do foco da pesquisa, não estão contemplados na amostra 
laboratórios das áreas de humanas, ciências sociais aplicadas, artes, entre outras, 
uma vez que o foco recai apenas em infraestruturas de C&T. Feitas as considera-
ções, é possível identificar predominância de quase todas as fontes de receita em 
infraestruturas ligadas à grande área de engenharia. No caso da Petrobras, essa é a 
área predominante, quase duas vezes maior que a segunda grande área, que recebe 
mais receita dessa instituição. É importante também ressaltar a ocorrência da fonte 
prestação de serviço nas infraestruturas de engenharia. Essa característica está ligada 
à proximidade com a indústria e empresas do setor de serviços, no que se refere 
ao teor das atividades desenvolvidas por ambos. As infraestruturas de engenharias 
e de ciências exatas e da terra realizam mais atividades ligadas ao setor produtivo 
(pesquisa aplicada e desenvolvimento de protótipos e testes) do que as demais, o 
que pode justificar a maior participação da fonte de receita prestação de serviços. 
Justificativa similar pode ser dada para a alta participação de receita de empresas 
privadas nas infraestruturas de engenharias, provavelmente devido à colaboração 
ou parceria com a infraestrutura no desenvolvimento de projetos. 

 As ciências biológicas captam grande parte dos recursos públicos. É a se-
gunda maior beneficiada pelo CNPq, pela Capes e pelas fundações estaduais. 
As infraestruturas de ciências biológicas estão, comumente, mais presentes em 
universidades e instituições públicas de ensino e pesquisa que em outras insti-
tuições. A pesquisa biológica e o ensino nessa área exigem o uso e a conservação 
de materiais orgânicos e equipamentos especializados, o que deve haver em todo 
laboratório de universidades federais e estaduais dos departamentos de biologia 
e áreas relacionadas. Além disso, instituições de pesquisa do porte da Fiocruz são 
decisivas para o financiamento público na área. 

Quanto aos valores das receitas distribuídas entre as grandes áreas do co-
nhecimento das infraestruturas, as características seguem a mesma tendência das 
informações anteriores. A Petrobras destina grande parte de seus financiamentos às 
infraestruturas de engenharia, que também recebem mais que as áreas da maioria 
das demais fontes de receita. Ressalta-se a significativa participação das empresas 
privadas no financiamento de infraestruturas de engenharia, superando o valor 
aportado pelo CNPq. A seguir, a tabela 9 apresenta esses valores.

11. Não consta no gráfico 3 o registro de ocorrências de infraestruturas em grande área do conhecimento, classificadas 
como outras devido ao baixo número de casos e consequente irrelevância analítica.
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GRÁFICO 3 
Número de infraestruturas por fonte de receita e grande área do conhecimento
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Fonte: Dados da pesquisa.

TABELA 9 
Valor da receita por fonte e grande área do conhecimento
(Em R$)

Grande área Petrobras
Própria 

instituição
Prestação de 

serviços
Outra instituição 

pública
CNPq

Ciências agrárias  24.106.800  119.830.217  38.362.488  3.511.236  23.479.904 

Ciências biológicas  32.418.264  211.089.545  19.651.602  28.322.675  95.171.531 

Ciências exatas e 
da terra

 629.275.720  382.155.224  86.348.003  45.744.400  111.406.264

Ciências da saúde  280.000  274.086.651  15.916.786  14.184.000  29.137.316

Engenharias 1.385.582.352  719.715.161  464.957.616  78.120.555  181.746.428

Outra  270.000  180.000  200.000  -  1.300.000 

Grande área Capes Finep
Fundação Estadual 

de Amparo à 
Pesquisa

Empresa 
privada

Outra empresa 
pública

Outra

Ciências agrárias  9.867.369  14.677.489  42.161.350  7.987.864  6.582.540 20.338.104

Ciências biológicas  25.578.420  43.451.661  164.266.247  16.527.686  290.190 36.463.165 

Ciências exatas e 
da terra

32.635.247 385.979.969 155.036.667  82.512.690  42.530.000 51.245.255 

Ciências da saúde  6.633.857  25.138.746  43.039.766  6.962.000  430.000  7.067.49

Engenharias  45.228.036  470.147.017  166.554.526  351.811.157  117.489.069 196.134.472 

Outra  -  5.000.000  150.000  30.000  -  - 

Fonte: Dados da pesquisa.
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A distribuição do financiamento das infraestruturas por região do território nacio-
nal reflete o cenário social e econômico do país. A discrepante concentração da receita 
na região Sudeste é justificada pela presença da maior parte das instituições públicas e 
privadas com grande número de infraestruturas de C&T nessa região. Instituições como 
a USP, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), empresas 
públicas como a Petrobras, centros de pesquisa como a Fiocruz e as diversas universi-
dades privadas que se instalam na região pesam a balança do financiamento público e 
privado para o Sudeste. E o maior número de infraestruturas de C&T está nessa região 
por questões demográficas e econômicas claras; é onde estão os maiores centros urbanos 
do país e onde há a maior concentração de indústrias e empresas de áreas tecnológicas. 
O CNPq, por exemplo, financia cerca de dez vezes mais infraestruturas no Sudeste que 
nas regiões Norte e Nordeste. O gráfico 4 mostra essa distribuição.

GRÁFICO 4 
Número de infraestruturas por fonte de receita e região
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Fonte: Dados da pesquisa.

As infraestruturas que participaram da pesquisa têm certa homogeneidade no que 
diz respeito ao número de doutores atuantes em seu quadro funcional. A maior parte 
delas conta com até três doutores em seu quadro. É importante ressaltar que as pergun-
tas sobre fonte de receitas possibilitavam ao coordenador da infraestrutura selecionar 
mais de uma opção. Sendo assim, a soma do número de infraestruturas por intervalo 
de número de doutores por fonte de receita pode ser maior que o número absoluto de 
infraestruturas. De todo modo, as informações apresentadas na tabela 10 mostram que o 
perfil mais frequente de infraestruturas tem um número relativamente baixo de doutores. 
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TABELA 10 
Número de doutores na infraestrutura por fonte de receita

Fonte de receita
Número de doutores

De 0 a 3 De 4 a 7 De 8 a 11 De 12 a 51 Total

Petrobras 156 5 1 5 167

Capes 412 6 1 7 426

CNPq 759 15 1 11 786

Finep 218 11 3 6 238

Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa 681 19 2 9 711

Prestação de serviços 203 9 1 2 215

Outra empresa pública 51 0 0 1 52

Empresa privada 231 6 1 3 241

Própria instituição 495 22 3 7 527

Outra instituição pública 68 3 0 1 72

Outra 101 8 2 4 115

Fonte: Dados da pesquisa.

Sobre o valor dos equipamentos de cada infraestrutura, os dados foram orga-
nizados na forma de intervalos referentes à soma dos valores desses equipamentos. 
Dessa maneira, foi possível identificar qual é o intervalo de valores de equipamentos 
mais frequente para cada fonte de receita. Esses valores foram fornecidos por seus 
coordenadores, não havendo qualquer outra verificação sistemática ou atualização 
deles. A tabela 11 apresenta esses dados.

TABELA 11 
Valor dos equipamentos das infraestruturas por fonte de receita
(Em R$ mil)

Fonte de receita Até 100
De 100 a 

250
De 250 a 

500
De 500 a 

1.000
De 1.000 
a 2.000

De 2.000 
a 3.000

De 3.000 
a 5.000

De 5.000 
a 7.000

Petrobras 17 18 23 23 27 14 11 12

Capes 75 82 79 71 59 17 16 14

CNPq 147 151 157 141 96 27 22 24

Finep 26 24 32 47 43 16 17 16

Fundação Estadual de 
Amparo à Pesquisa

119 138 150 125 87 27 24 19

Prestação de serviços 19 21 29 48 30 20 13 11

Outra empresa pública 12 10 6 10 7 0 2 3

Empresa privada 29 31 32 55 36 16 9 15

Própria instituição 105 83 87 84 65 31 28 20

Outra instituição 
pública

12 14 6 14 12 2 2 5

Outra 25 17 12 16 22 4 3 8

(Continua)
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Fonte de receita
De 7.000 a 

10.000
De 10.000 
a 15.000

De 15.000 
a 20.000

De 20.000 
a 30.000

De 30.000 
a 40.000

De 40.000 
a 50.000

Acima de 
50.000

Petrobras 4 11 5 1 1 0 0

Capes 5 5 1 0 1 0 1

CNPq 6 7 2 2 1 0 3

Finep 3 6 5 0 1 1 1

Fundação Estadual de 
Amparo à Pesquisa

7 8 3 1 1 0 2

Prestação de serviços 4 11 4 2 1 0 2

Outra empresa pública 0 2 0 0 0 0 0

Empresa privada 4 8 3 1 1 0 1

Própria instituição 5 10 4 1 0 1 3

Outra instituição pública 2 1 1 1 0 0 0

Outra 2 4 0 0 0 1 1

Fonte: Dados da pesquisa.

Desde uma perspectiva ampla sobre os dados da tabela 11, fica nítida uma 
característica predominante, as fontes de receita financiam com mais frequência 
infraestruturas com equipamentos estimados entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão. 
Entre as onze fontes de receitas incluídas na pesquisa, quatro têm, nesse intervalo 
(de R$ 500 a R$ 1 mil), o maior número de infraestruturas financiadas. Para as 
duas fontes de receita com o maior número de infraestruturas financiadas, CNPq e 
Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa, há grande concentração de infraestruturas 
nos primeiros intervalos de valores de equipamentos, mais precisamente entre os 
intervalos Até 100 e De 500 a 1.000. No outro extremo da tabela, onde estão os 
intervalos de maior valor de equipamentos, há expressiva diminuição do número 
de infraestruturas a partir do intervalo de 500 a 1.000, com exceção da Petrobras. 

A seguir, seguem os dados sobre a área das infraestruturas e sua fonte de 
receita. Assim como foram apresentados os dados anteriores, a tabela 12 organiza 
as informações por intervalos de tamanho das áreas das infraestruturas, de acordo 
com a fonte de receita de quem recebe o financiamento. 

TABELA 12 
Fonte de receita por área da infraestrutura
(Em m²)

Fonte de receita Até 100 De 100 a 200 De 200 a 400 De 400 a 800 De 800 ou mais

Petrobras 48 31 21 23 40

Capes 215 84 49 26 33

CNPq 394 170 78 51 53

Finep 85 53 31 26 38

Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa 359 145 79 46 48

(Continuação)

(Continua)
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Fonte de receita Até 100 De 100 a 200 De 200 a 400 De 400 a 800 De 800 ou mais

Prestação de serviços 59 49 30 28 40

Outra empresa pública 15 13 4 8 6

Empresa privada 66 48 45 29 43

Própria instituição 246 94 70 43 42

Outra instituição pública 28 15 11 5 8

Outra 51 16 17 9 14

Fonte: Dados da pesquisa.

Ao contrário do que foi observado nos dados sobre valores de equipamen-
tos, a relação entre área ocupada dos laboratórios e infraestruturas no geral com 
suas fontes de receita é bastante homogênea. Para todas as fontes de receita, o 
intervalo de área ocupada em que se enquadram mais infraestruturas que rece-
bem financiamento é o primeiro, Até 100 m². Outra diferença com relação ao 
conjunto de dados anterior é que não se observa uma diminuição tão drástica no 
último intervalo, tendo mais ocorrência que o intervalo anterior em quase todos 
os casos. As infraestruturas que compõem a mostra dessa pesquisa são, em sua 
maioria, ligadas a universidades, institutos ou fundações federais ou estaduais. 
Essa característica pode ser uma possível justificativa para a maior frequência 
de um perfil de infraestruturas de menor tamanho, visto que a configuração 
dos campi universitários e de instituições com diversas áreas de especialidade 
demanda maior divisão do espaço. 

TABELA 13 
Fonte de receita por ano de início de operação da infraestrutura

Fonte de receita
Antes de 

1970
De 1970 a 

1979
De 1980 a 

1989
De 1990 a 

1999
De 2000 a 

2009
De 2010 a 

2012

Petrobras 9 9 21 49 58 21

Capes 13 27 54 134 154 44

CNPq 23 43 101 236 284 99

Finep 11 14 36 56 96 25

Fundação Estadual de 
Amparo à Pesquisa

23 40 79 211 271 87

Prestação de serviços 15 19 41 58 69 13

Outra empresa pública 1 3 8 11 22 7

Empresa privada 15 16 30 71 87 22

Própria instituição 21 43 66 118 198 81

Outra instituição pública 3 6 6 21 31 5

Outra 2 8 9 22 56 18

Fonte: Dados da pesquisa.

(Continuação)
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As informações sobre o ano de início da infraestrutura, apresentadas na ta-
bela 13, apontam características marcantes para o perfil de financiamento de cada 
fonte de receita. Mais uma vez, observa-se que o intervalo com maior número de 
infraestruturas financiadas é o mesmo para todas as fontes de receita (2000-2009). 
O intervalo de 1990 a 1999 também é comum a todas as fontes como o segundo 
intervalo de maior ocorrência de infraestruturas. A expansão de universidades e 
instituições de ensino e pesquisa federais e estaduais na última década pode justificar 
a maior ocorrência de infraestruturas iniciadas nesse período. 

TABELA 14
Fonte de receita por ano de modernização da infraestrutura

Fonte de receita Até 1 ano Entre 1 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Entre 10 e 15 anos Não houve

Petrobras 63 82 11 5 6

Capes 130 180 44 22 50

CNPq 249 318 88 58 73

Finep 104 91 17 13 13

Fundação Estadual de 
Amparo à Pesquisa

229 281 77 53 71

Prestação de serviços 90 84 21 8 12

Outra empresa pública 20 20 6 2 4

Empresa privada 102 104 16 11 8

Própria instituição 199 193 65 31 39

Outra instituição pública 23 26 12 6 5

Outra 35 47 12 11 10

Fonte: Dados da pesquisa.

Sobre a realização de investimentos para a modernização das infraestruturas, 
foram definidos, na tabela 14, intervalos de cinco anos para agrupar as respos-
tas obtidas com o formulário. A maior ocorrência entre as fontes de receita foi 
observada no intervalo Entre 1 e 5 anos, seguida por seu precedente, Até 1 ano. 
Diferentemente das informações anteriores, há mais homogeneidade entre os in-
tervalos iniciais da tabela, indicando que a maioria das infraestruturas realizaram 
melhorias e aquisições recentemente. 

O formulário inclui ainda uma pergunta sobre a cooperação com outras 
empresas e instituições públicas em projetos realizados em parceria com a infraes-
trutura. A pergunta foi elaborada de forma com que os coordenadores declarassem 
o grau de importância que atribuem à parceria com diferentes instituições ou 
empresas. As informações obtidas com essa pergunta foram usadas neste traba-
lho, com o objetivo de produzir dados que possam, minimamente, mostrar a 
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ocorrência dessas parcerias segundo a fonte de financiamento da infraestrutura.  
Para isso, as informações foram interpretadas da seguinte maneira: se o coordenador 
da infraestrutura classificou o grau de importância da cooperação (alto, médio, 
e baixo), foi interpretado que a infraestrutura realizou, de alguma forma, coope-
ração com aquele tipo de instituição. Portanto, sempre que houve resposta sobre 
o grau de importância do tipo de cooperação, foi registrado que a infraestrutura 
realizou projetos em parceria com determinado tipo de instituição. Esses dados 
foram organizados tomando como referência a fonte de receita das infraestruturas.  
O resultado é mostrado na tabela 15.

TABELA 15 
Ocorrência de cooperação por fonte de financiamento 
(Em %)

Fonte de receita
Empresa 
nacional

Empresa 
estrangeira

Instituição 
de pesquisa 

nacional

Instituição 
de pesquisa 
estrangeira

Agência de 
fomento 
brasileira

Agência de 
fomento 

estrangeira

Agência 
do 

governo

Sem  
cooperação

Total

Petrobras 18,3 9,3 19,2 16,3 17,9 17,9 0,7 0,4 100

Capes 13,4 6,6 21,4 17,7 20,2 20,2 0,3 0,3 100

CNPq 13,5 6,6 21,3 17,8 20,1 20,1 0,3 0,4 100

Finep 16,2 8,1 19,9 16,0 19,3 19,3 0,6 0,5 100

Fundação  
Estadual de 
Amparo à 
Pesquisa

13,2 6,4 21,7 17,6 20,3 20,3 0,3 0,4 100

Prestação de 
serviços

16,0 8,9 19,7 15,6 18,8 18,8 1,0 1,0 100

Empresa privada 18,2 8,9 18,9 15,7 18,5 18,5 0,8 0,5 100

Outra empresa 
pública

16,2 7,4 19,2 15,7 19,2 19,2 0,4 2,6 100

Própria insti-
tuição

14,0 6,4 21,7 16,0 19,9 19,9 0,8 1,4 100

Outra instituição 
pública

14,3 7,3 20,0 16,2 19,7 19,7 1,0 1,9 100

Outra 14,4 8,2 20,6 16,0 18,9 18,9 1,6 1,6 100

Fonte: Dados da pesquisa.

Os dados demonstrados anteriormente permitem observar qual é o tipo de 
instituição predominante nos projetos cooperativos das infraestruturas, de acordo 
com a entidade que as financiam. A cooperação com Instituição de pesquisa nacional 
é a mais recorrente entre as infraestruturas, sendo a de maior incidência em nove 
das onze fontes de receita. Em outros termos, significa que, na maioria dos perfis 
de financiamento das infraestruturas, ocorrem com maior frequência eventos de 
cooperação com outras instituições de pesquisa nacionais.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O financiamento público para as atividades de C&T no país parece ser a base mais 
sólida na qual se apoiam instituições de ensino e pesquisa. O fato não é surpreenden-
te, considerando que o Brasil tem um modelo econômico de forte presença estatal 
no apoio ao sistema educacional e em setores produtivos, com empresas públicas e/
ou de economia mista que têm grande protagonismo na economia nacional. Como 
visto anteriormente, o aporte de recursos privados para P&D é expressivamente 
menor que os aportes públicos para essas atividades. Mesmo em economias liberais 
onde o Estado tem menor influência sobre as atividades econômicas, como é o 
caso dos Estados Unidos, os recursos federais ainda têm peso significativo para o 
desenvolvimento de C&T, mas não tanto quanto o caso brasileiro. A relação entre 
instituições de ensino e pesquisa e o setor produtivo, principalmente sua parcela 
privada, ainda é incipiente no Brasil (Suzigan e Albuquerque, 2011), o que não 
permite um fluxo maior de recursos da iniciativa privada para as universidades. 
Apesar dos esforços do governo em promover essa relação entre as partes, a exem-
plo dos fundos setoriais, a insuficiência de interações sistemáticas e de largo prazo 
torna imprescindível o aporte de recursos massivos por parte do governo, para o 
desenvolvimento e a criação de infraestruturas de pesquisa.

Mesmo com a atuação contínua do CT-Infra e das ações transversais, a 
quantidade de projetos menores (Nascimento e Oliveira, 2013) e a ausência de um 
plano de longo prazo com direcionamentos para áreas específicas da infraestrutura 
de C&T nacional não permitem que o país alcance índices de crescimento na área 
de C&T comparáveis aos de países como Coreia e Japão (Albuquerque, 2003).  
A condição de economia com um SNI ainda não consolidado como o de outros 
países força o governo brasileiro a concentrar esforços na incrementação e na 
atualização de suas capacidades produtivas de C&T, em comparação com países 
líderes no setor, e dificulta a realização de maiores esforços para a busca de inovação 
(Freeman, 2004). Por sofrer ainda uma relativa defasagem em termos de infraes-
trutura de C&T, as políticas de C&T são direcionadas a solução de carências ou 
desafios referentes ao setor, ao invés de haver políticas integradoras de inovação, 
educação, saúde etc., como acontece na política de C&T japonesa. 

Apesar disso, a política dos FSs segue uma linha de modelo de financiamen-
to público para CT&I que é usada há décadas pela UE. A semelhança entre os 
fundos e os framework projects pode ser um indicativo de sucesso. Guardadas as 
devidas diferenças conjunturais entre a economia do continente europeu e o Brasil, 
ambas as políticas operam em extensos territórios com acentuadas diversidades de 
setores produtivos, infraestruturas de P&D e culturas. E, como apresentado ante-
riormente neste texto, a UE não só acredita nesse modelo, como também elevou 
significativamente o orçamento de seu FP mais recente e simplificou o arcabouço 
burocrático para seus financiamentos. 
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Os dados do formulário auxiliam numa caracterização preliminar sobre as 
características do financiamento à infraestrutura de C&T do país; no entanto, 
uma investigação mais profunda é necessária para encontrar justificativas para os 
obstáculos ao desenvolvimento dessa área. Todavia, esses dados permitem observar 
alguns traços importantes do financiamento público à C&T. O fato de a fonte de 
maior volume de financiamento ser a própria instituição e a fonte com o maior 
número de infraestruturas financiadas ser o CNPq confirma o protagonismo 
do Estado como maior atuante no financiamento das infraestruturas de C&T.  
O surgimento e a modernização das infraestruturas indicam um sensível impacto 
das políticas públicas para CT&I nos últimos anos. A maior incidência de início 
das atividades ocorre entre 2000 e 2009, que são também os primeiros anos dos 
FSs. Somando-se a isso, houve maior número de ocorrência de modernização das 
infraestruturas entre um e cinco anos atrás, apontando para uma tendência de 
constante atualização. 

Apesar de haver características promissoras, observa-se que o perfil das 
infraestruturas no país ainda é de instalações pequenas e com número reduzido 
de doutores. A faixa de maior ocorrência para o número de doutores é de zero 
a três, enquanto a área mais comum entre as infraestruturas é de até 100 m².  
A maior frequência dessas características não quer dizer que não haja laboratórios 
e centros de grande porte nos padrões de infraestruturas de C&T internacionais 
de ponta, mas a alta concentração desse perfil indica baixa diversificação dos 
laboratórios brasileiros.

O que fica claro com a comparação entre as políticas de CT&I internacio-
nais e nacionais e com as informações sobre a infraestrutura de C&T do país e 
o financiamento público a ela é que o governo tem um papel determinante na 
promoção do desenvolvimento científico e tecnológico das instituições públicas 
e privadas, uma vez que somente ele tem o volume de recursos necessários para 
alavancar tal desenvolvimento numa economia como o Brasil. Porém, o governo, 
como fica claro em suas estratégias e metas para o tema, sabe que o setor privado 
deve ter maior participação no fomento e no desenvolvimento de CT&I. Somente 
com a consolidação do setor produtivo como um agente de importante atuação 
nas atividades de CT&I será possível provocar a evolução do SNI. 
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