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RESUMO 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar o Sistema Federal de 

Financiamento à Inovação no Brasil, apresentando seus principais instrumentos de 

financiamento e suas agências federais de fomento.  A partir do final dos anos 1990, 

o Estado brasileiro passou a intensificar seus esforços para financiar a atividade 

inovativa, a fim de recuperar o atraso acumulado pela falta de investimentos em 

tecnologia dentro das empresas. Com base no conceito de Sistema Nacional de 

Inovação, políticas públicas têm sido desenhadas a fim de promover a inovação 

como estratégia competitiva. É importante investigar se a aplicação de recursos 

provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), nos últimos anos, tem 

estimulado adequadamente a atividade inovativa nas empresas. Em conclusão, o 

Financiamento à Inovação no Brasil evoluiu favoravelmente nos últimos anos. 

Contudo, o Sistema Federal de Financiamento à Inovação ainda apresenta 

fragilidades. 

 

Palavras-Chave: Inovação. Financiamento. Brasil. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

The current study is focused on analyzing the System of Financing Innovation in 

Brazil, through the main funding instruments and the federal agencies. Since the end 

of the 1990s, the Brazilian government began to intensify the efforts to fund 

innovative activity in order to recover the backlog by lack of investments in 

technology within companies. Based on the concept of National System of 

Innovation, public policies have been designed to promote innovation as a 

competitive strategy. It is relevant to investigate whether the outlays of funds from the 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social - BNDES (National Bank for 

Economic and Social Development), the Financiadora de Estudos de Projetos – 

FINEP (Research and Projects Financing),  the Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (National Council for Scientific 

and Technological Development),  and the Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES (Coordination for the Improvement of Higher 

Education), in recent years, properly stimulated innovation activity in enterprises. In 

conclusion, Financing Innovation in Brazil has also improved over the last few years. 

However, Federal Financing System Innovation still has weaknesses. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse obsessivo de Joseph Schumpeter em compreender o capitalismo 

não apenas como processo, mas também como sistema, é considerado um esforço 

memorável. Seu enfoque no papel da inovação (na indução de mudança econômica 

e social) tem influenciado e estimulado o desenvolvimento de análises, a respeito da 

importância do fenômeno econômico inovativo, do empreendedorismo, do crédito, 

entre outros. 

Embora tenha se tornado tema de pesquisa das mais diferentes disciplinas, a 

inovação ainda é insuficientemente entendida e, certas vezes, confundida 

(transformação, design, invenção, etc.). No entanto, o maior engano se instaura 

quando a inovação é tratada como se fosse bem definida, ou ainda, como algo que 

poderia ser identificado em uma data determinada, de modo que se tornasse 

disponível em um ponto preciso no tempo. A verdade é que as inovações mais 

importantes passam por transformações drásticas em seus ciclos de vida, que 

podem, e geralmente, modificam totalmente sua importância econômica (KLINE; 

ROSENBERG, 1986, p. 283). 

Como referência, a inovação é identificada como força propulsora da 

dinâmica capitalista (HANUSCH; PYKA, 2007, p. 1), e uma das condições 

institucionais necessárias ao processo de desenvolvimento corresponde a sua 

possibilidade de financiamento (CHRISTENSEN, 2010, p. 151). Dentro deste marco, 

serviços prestados por intermediários financeiros (poupança, projetos de avaliação, 

gestão de risco e monitoramento) tornam-se essenciais para a inovação tecnológica 

e para o desenvolvimento econômico, por meio da identificação e do financiamento 

de processos e produtos inovativos (KING; LEVINE, 1993, p. 717; LEVINE, 1997, p. 

717). 

 O processo de inovação não é apenas complexo, mas também dependente 

de uma série de fatores e particularidades. A falta de resultados previsíveis e as 

falhas de mercado tornam o financiamento de inovações um grande desafio para as 

instituições financeiras, que não podem utilizar os instrumentos clássicos. Para 

construir alternativas de financiamento à inovação e resguardar mecanismos 

financeiros específicos, a atuação governamental é fundamental (RAPINI, 2010, p. 

17). 
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Por meio de uma revisão literária fundamentada em publicações de autores 

da escola neo-schumpeteriana, esta dissertação tem por objetivo investigar o 

Sistema Federal de Financiamento à Inovação no Brasil, e suas possíveis 

limitações, frente aos instrumentos de financiamento operacionalizados e dirigidos 

às empresas. Com base na aplicação de recursos das principais agências federais 

de fomento e nos programas disponíveis para estimular a atividade inovativa em 

empresas, esta pesquisa visou não apenas apresentar o Sistema de forma 

sistemática e clara, como também elaborar apreciações, avaliações, no sentido de 

apontar seus limites e avanços. 

A dissertação está organizada em três capítulos, além desta introdução e da 

conclusão. Formalizado pela teorização da inovação e seu financiamento, o primeiro 

capítulo apresenta por meio da abordagem neo-schumpeteriana, a inovação, o 

empreendedorismo e o papel do crédito. Ademais, caracteriza o processo de 

inovação e suas principais propriedades, tais como assimetria de informação, riscos 

e incerteza. Com base no conceito de Sistemas de Inovação, destaca-se a 

importância do âmbito nacional e seu financiamento com a participação do governo 

e do mercado. 

No segundo capítulo, a tipologia de instrumentos de financiamento público e 

privado é exposta. Da perspectiva governamental, é possível verificar os diferentes 

objetivos e as vicissitudes dos distintos mecanismos de financiamento, direto e 

indireto. Os principais instrumentos de financiamento do âmbito privado e suas 

características também são destacados: autofinanciamento, capital de risco (venture 

capital) e o capital de risco informal.  

Por fim, o terceiro capítulo apresenta o Sistema Federal de Financiamento à 

Inovação. No Brasil, a partir do final dos anos 1990, a presença do Estado no apoio 

à inovação se fortaleceu, por meio de políticas públicas e através da 

institucionalização de marcos legais. Para evitar incertezas e flutuações no 

suprimento de recursos destinados as áreas de Ciência e Tecnologia, o Estado tem 

operacionalizado instrumentos de financiamento por meio de seus agentes federais 

de fomento (BNDES, FINEP, CNPq e CAPES). Neste capítulo, as aplicações de 

recursos destinados a estimular a atividade inovativa das empresas são analisadas, 

com apoio dos principais marcos no âmbito federal e dos programas disponibilizados 

pelas agências federais de fomento. 



 
 

1 A ABORDAGEM TEÓRICA DA INOVAÇÃO E SEU 
FINANCIAMENTO 
 

 

1.1 SCHUMPETER E A TEORIA DA INOVAÇÃO 
 

A inovação é universalmente reconhecida como importante fonte de 

produtividade e de aumento de bem estar. Inerente ao desenvolvimento “humano”, a 

inovação possui papel evolutivo no progresso social e econômico, em decorrência 

de suas grandes transformações (FAGERBERG, 2005, p. 1; EDQUIST, 1997, p. 

547). Apesar de tratar-se de um fenômeno complexo e dispendioso, nem sempre 

recebeu a atenção merecida (FAGERBERG, 2005, p. 1; O’SULLIVAN, 2005, p. 240). 

Seu conceito foi inicialmente apresentado pelo economista austro-húngaro, 

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), teórico dos ciclos econômicos e investigador 

incansável das súbitas transformações do sistema capitalista. Para Schumpeter, o 

desenvolvimento econômico, impulsionado pela introdução de novidades, seria 

definido pela interação de três elementos: a causa (inovação), o portador 

(empreendedorismo) e os meios (crédito bancário) (SHIONOYA, 2007, p. 59).  

Por ser a causa, a inovação corresponderia à novidade economicamente útil. 

Identificada como a principal força que impulsionaria a dinâmica econômica 

(HANUSCH; PYKA, 2007, p. 1). Para Schumpeter (1961, p.100-130), a inovação 

seria definida pelo processo de mutação industrial, que revolucionaria 

incessantemente a estrutura econômica a partir de dentro, destruindo 

incessantemente o antigo e criando elementos novos.  

O empreendedorismo seria o responsável pelo emprego de novas 

combinações dos fatores de produção. Em resposta ao caráter portador do 

empreendedorismo, Schumpeter distingue o papel central do empresário inovador, 

da figura do capitalista. Enquanto, a figura empresarial atuaria como agente da 

mudança econômica e do desenvolvimento, o capitalista receberia sua recompensa 

em forma de juros (MATHEWS, 2007, p. 82-83).  

No lugar da poupança, como ponto de partida, Schumpeter destacou o crédito 

(empréstimos bancários ou contribuições de capital) que permitiria ao empreendedor 

entrar nos mercados de bens de capital e serviços de fatores, como qualquer outra 



17 
  

empresa, perturbando o equilíbrio que pudesse existir dentro do "fluxo circular" 

(MATHEWS, 2007, p. 82-83). 

Com a introdução de inovações, o desenvolvimento econômico se resumiria 

na própria destruição do fluxo circular (SHIONOYA, 2007, p. 59), isto é, no processo 

de destruição criativa ou criadora, conceito mais popular de Schumpeter. Em 

permanente mutação, o processo de destruição criativa seria definido pela produção 

e sua circulação, promovendo uma contínua revolução por dentro das estruturas 

econômicas, mediante a sistemática destruição das antigas estruturas e sua 

substituição por novas, com base e a partir das inovações que nelas iriam surgindo 

(CRUZ, 1988, p. 443-444).  

Neste processo, enquanto empresas inovadoras, que respondem as novas 

solicitações do mercado, são promovidas. As companhias que não acompanham as 

mudanças, por outro lado, tendem a encerrar suas atividades. Em outras palavras, 

nem todos ganham e nem todos perdem. O progresso técnico cria assim como 

perde, ao renunciar aos antigos materiais, mercados e processos de produção. 

Portanto, a inovação torna-se uma questão de sobrevivência no mercado. 

 

 

1.1.1 Inovação e Invenção  
 

Originalmente, Schumpeter definiu a inovação como a nova combinação de 

produtos e meios de produção: 

Esse conceito engloba os cinco casos seguintes: 1) Introdução de um novo 
bem — ou seja, um bem com que os consumidores ainda não estiverem 
familiarizados — ou de uma nova qualidade de um bem. 2) Introdução de 
um novo método de produção, ou seja, um método que ainda não tenha 
sido testado pela experiência no ramo próprio da indústria de 
transformação, que de modo algum precisa ser baseada numa descoberta 
cientificamente nova, e pode consistir também em nova maneira de manejar 
comercialmente uma mercadoria. 3) Abertura de um novo mercado, ou seja, 
de um mercado em que o ramo particular da indústria de transformação do 
país em questão não tenha ainda entrado, quer esse mercado tenha 
existido antes, quer não. 4) Conquista de uma nova fonte de oferta de 
matérias-primas ou de bens semimanufaturados, mais uma vez 
independentemente do fato de que essa fonte já existia ou teve que ser 
criada. 5) Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, 
como a criação de uma posição de monopólio (por exemplo, pela 
trustificação) ou a fragmentação de uma posição de monopólio 
(SCHUMPETER, 1997, p. 76). 
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 O impulso fundamental que mantém a máquina capitalista emana de novos 

bens de consumo, de novos métodos de produção e transporte, de novos mercados, 

de novas formas de organização industrial que a empresa capitalista cria. Não é pelo 

fato de que a vida econômica transcorra em um meio social e natural que se 

transforma incessantemente. Menos ainda pelas outras transformações, tais como, 

guerras, revoluções, etc., que condicionam frequentemente a mudança industrial. 

Tampouco pelo crescimento automático da população e do capital, e nem pela 

inconstância do sistema monetário (SCHUMPETER, 1961, p. 105-111). 

De fato, a grande responsável pelo destaque evolutivo do sistema capitalista 

seria a inovação. Como a razão de tantas transformações, a nova combinação 

distingue-se da invenção, que nada mais é do que uma ideia inicial, o esboço de um 

novo produto, processo ou serviço, que pode ocorrer em qualquer lugar. A inovação, 

por outro lado, é a primeira tentativa de colocar a invenção em prática, e sua 

transformação depende de sua difusão no mercado (FAGERBERG, 2005, p. 4-5). 

Visto que o fenômeno tecnológico e o processo de inovação tecnológica 

transformam a produção capitalista, como um todo. Cabe destacar que o grau de 

novidade de uma inovação pode ter limites extremos: radicais ou incrementais. 

Enquanto as inovações incrementais correspondem às melhorias, em um produto ou 

processo ou organização, que não provocam alterações na estrutura industrial. As 

inovações radicais ou marginais são capazes de produzir mudanças revolucionárias 

com transformações decisivas na sociedade e na economia (FAGERBERG, 2005, p. 

4-5). 

 

1.1.2 O empreendedorismo 
 

Quanto ao papel do empreendedorismo, as publicações de Schumpeter 

possuem dois marcos importantes. No livro “Teoria do Desenvolvimento Econômico” 

(1912), além de investigar o conceito de equilíbrio econômico, Schumpeter 

identificou um agente portador de mudanças. Analítico a respeito do fluxo circular, o 

economista delineou as deficiências de um conceito estático, incapaz de explicar as 

dinâmicas subjacentes de uma economia em constante desenvolvimento. Apenas 

um agente heroico econômico poderia romper com o estado estático de equilíbrio 

(GREBEL, 2007, p. 150). Portanto, Schumpeter formulou um modelo de conduta ao 
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empresário inovador responsabilizando-o pela promoção de inovações no processo 

produtivo (NELSON, 2006, p. 150). Como portador da mudança, o empresário 

inovador se tornaria o agente econômico capaz de realizar novas combinações.  

Para Schumpeter, não era tão importante saber de onde as ideias básicas 

inovativas surgiriam, sendo elas tecnológicas ou organizacionais (NELSON, 2006, p. 

150).  

O problema específico da liderança surge e a figura do líder aparece 
apenas quando novas possibilidades se apresentam. É por isso que ele é 
tão fortemente marcante entre os normandos ao tempo de suas conquistas 
e tão debilmente entre os eslavos nos séculos de sua vida sem mudança e 
relativamente protegida nos pântanos do Pripet. Nossos três pontos 
caracterizam a natureza da função assim como a conduta ou 
comportamento que constitui o símbolo do líder. Não é parte de sua função 
“descobrir” ou “criar” novas possibilidades. Elas estão sempre presentes, 
abundantemente acumuladas por toda sorte de pessoas (SCHUMPETER, 
1997, p. 94). 

 

O empresário nada mais seria do que um tipo puro, em abstração quanto ao 

seu ambiente econômico, podendo ser isolado e analisado independentemente das 

consequências de suas próprias ações, capaz de vencer as resistências 

psicológicas e sociais que o impediriam de realizar coisas novas (MORICOCHI; 

GONÇALVES, 1994, p. 29). 

Não seria apenas um empreendedor qualquer que abre um negócio, 

tampouco, se trataria de um capitalista que possuiria dinheiro, suporte técnico, entre 

outros. Dito de outro modo, o empresário inovador teria por função propor novos 

meios de produção, e sua capacidade, inquestionavelmente, geraria inovações 

radicais dentro ou fora das organizações. Até poderia possuir uma relação temporal 

com determinadas empresas em termos financeiros, etc. Entretanto, seria sempre o 

pioneiro na introdução de novos produtos, novos processos e novas formas de 

organização, ou na introdução de novos mercados.  

Para Schumpeter, o empresário inovador se tornaria elemento central da 

dinâmica da mudança econômica. O empreendedor inovaria, ao passo que os outros 

imitariam suas ações, rompendo, assim, as estruturas e os desafios existentes, 

graças a sua ousadia e imaginação (GREBEL, 2007, p. 150-151). Por conseguinte, o 

empreendedorismo seria definido pela realização de novas combinações, já que o 

empresário inovador se resumiria ao indivíduo cuja função seria realizá-las. Assim, 

esta figura desempenharia o papel de reformar ou revolucionar o sistema de 
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produção, que não agiria apenas em seu próprio interesse, pois seria do empresário 

a capacidade de romper com a conduta monótona do fluxo circular. 

Contudo, o pensamento de Schumpeter evoluiu e mais experiente declarou 

em “Capitalismo, Socialismo e Democracia” (1942), que novas possibilidades não 

estão ao alcance de qualquer um.  Seu foco, nesta obra, demonstrou estar mais 

consistente com o progresso tecnológico, tornando o laboratório de pesquisa 

industrial, o elemento central do processo de inovação (NELSON; WINTER, 1982, p. 

278). Dentro deste novo marco, o local da inovação passou a ser a grande empresa, 

com seus laboratórios de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Portanto, novos 

produtos e processos se tornaram responsabilidade da grande firma (NELSON, 

2006, p. 150).  

Essa função social já perde hoje importância e provavelmente perderá cada 
vez mais rapidamente no futuro, mesmo se o processo econômico, do qual 
o empresário foi a mola mestra, continuar sem desfalecimento. Pois, de um 
lado, é muito mais fácil agora do que no passado realizar coisas estranhas 
ao nosso rotineiro campo de atividades. A própria inovação está hoje 
reduzida à rotina. O progresso tecnológico se transforma cada vez mais em 
atividade de grupos de especialistas, que fornecem o que se lhes 
encomenda e fazem o produto operar de uma maneira previsível. A auréola 
de romance da antiga aventura comercial começa a minguar rapidamente, 
pois um número cada vez maior de coisas pode ser rigorosamente 
calculado, quando outrora podia ser apenas visualizado num relâmpago de 
gênio (SCHUMPETER, 1961, p. 165-166). 

 

Para Nelson (2006, p. 150), talvez a melhor explicação para a mudança em 

relação às fontes da inovação, seja a de que o livro “Teoria do Desenvolvimento 

Econômico” tenha sido escrito ainda no império austro-húngaro, enquanto 

“Capitalismo, Socialismo e Democracia” foi produzido nos Estados Unidos, no final 

da década de 1930.  

Embora não haja consenso na teoria neo-schumpeteriana quanto ao porte 

ideal da firma inovadora, o vínculo entre inovação e a grande empresa está presente 

ao longo das obras de Schumpeter, por conta da acumulação criativa, da 

acumulação de conhecimento transferível em determinados mercados tecnológicos, 

e principalmente devida sua capacidade de inovação (SANTOS; FANZION; MEROE, 

2011, p. 3-4). Operando em um mercado concentrado, a grande empresa, ainda, se 

tornaria o lócus do progresso tecnológico, e, portanto, ofereceria vantagens sociais 

decisivas (COHEN, 2010, p. 131). 

Para Schumpeter, nem todo monopólio é ruim, pois os que se baseiam em 

inovação são de interesse público (MORCK; YEUNG, 2001, p. 15). Partindo do 
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pressuposto de que algum poder monopolista seria necessário, para que os 

empresários permanecessem estimulados a inovar, Bastos (2004) destaca que as 

grandes firmas monopolistas passariam a ser admitidas como a principal 

engrenagem do progresso tecnológico e da inovação, por deterem os recursos 

necessários para empreender complexas atividades tecnológicas permanentemente 

competitivas (BASTOS, 2004, p. 110).  

 

 

1.1.3 O papel do crédito 
 

Quando a obra “Teoria do Desenvolvimento Econômico” foi publicada, além 

de afastar-se radicalmente do quadro econômico estático convencional, Schumpeter 

enalteceu a relevância da criação de crédito, como um dos fatores determinantes 

para o processo de inovação (O’SULLIVAN, 2005, p. 242-244; MATHEWS, 2007, p. 

78).  

Diante da insuficiência de recursos gerados no fluxo circular para financiar 

novas combinações, o crédito se tornou uma importante alternativa. Para 

Schumpeter, com o sistema financeiro no centro das atenções, os recursos ainda 

poderiam ser separados para empreender inovações. A diferença é que os recursos 

destinados a estimular novas combinações não possuiriam garantias de equiparação 

a um estoque de capital ou a um estoque de mercadorias existentes (O’SULLIVAN, 

2005, p. 242-244). 

Com a função de suprir a necessidade de financiamento, o crédito permite 

que o empresário, que não obteve acumulação passada, possa ter a oportunidade 

de executar a inovação. As novas combinações (inovações) acirram a competição 

entre as firmas, por provocarem uma descontinuidade no processo de 

desenvolvimento capitalista. A reação das empresas já estabelecidas (antigas) gera 

desequilíbrios e flutuações. Assim, as inovações impulsionam e revolucionam a 

estrutura econômica, a partir de dentro, destruindo a antiga estrutura e criando um 

novo processo de destruição criativa (CHIEZA; AMBROS, 2006). 

Chieza e Ambros (2006, p.3) lembram que a destruição e a criação de 

inovações ocorrem, via concorrência, a fim de ampliar os lucros. O sucesso de um 

empresário incentiva outros a inovarem (processo de difusão), com o objetivo de 
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desfrutar parte dos lucros do inovador, ou de não ser abatido ao longo do processo 

de destruição criadora. O elemento detonador do início do boom do ciclo econômico 

se torna o processo de difusão das inovações (CHIEZA; AMBROS, 2006).  

Portanto, para que novas combinações possam se concretizar, o crédito se 

constitui em premissa necessária, pois acompanha a realocação da ação inovadora. 

Schumpeter, até poderia ter relacionado outras formas de acesso ao crédito, no 

entanto, deu a proeminência desta função ao banco comercial, que facilitaria a 

atividade empreendedora e a geração de novas indústrias (O’SULLIVAN, 2005, p. 

243-244; HANUSCH; PYKA, 2007, p. 23). 

 

 

1.2 O PROCESSO DE INOVAÇÃO E SEU FINANCIAMENTO 
 

1.2.1 Informação, Incerteza e Inovação 
 

Em um mercado de livre concorrência, postular o financiamento do processo de 

inovação não é uma tarefa fácil. Para apresentar as principais diferenças do 

processo, cabe antes esclarecer que Informação e Conhecimento não podem ser 

considerados apenas sinônimos (FORAY, 2007, p. 235-236).  

Enquanto, a informação, ainda que estruturada, pode permanecer passiva e 

inerte, até ser usada por alguém que possua o conhecimento necessário, para 

interpretá-la e processá-la. O conhecimento, por sua vez, representa algo a mais, 

pois habilita seus possuidores com a capacidade de ação intelectual ou física 

(FORAY, 2007, p. 235-236).  

Para se tornar economicamente relevante, o conhecimento pode ser 

combinado com evidência científica e experiência humana, a fim de produzir 

mercadorias, dar suporte à invenção e ao design de novos produtos e processos, 

entre outros. Por consequência, o conhecimento inovativo permite novas 

combinações de bens e serviços (HALL, 2004; FORAY, 2007).  

Dentre as inúmeras particularidades do processo de inovação, a questão da 

apropriabilidade é uma das mais evidentes. Pois, quem inova pode não conseguir 

apropriar-se de sua inovação ou de seus benefícios. O uso do conhecimento por 
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parte de uma empresa não impede sua utilização por parte de uma concorrente 

(HALL, 2004, p. 7).  

Por se tratar de um bem público, o conhecimento pode ter seu valor comercial 

seriamente reduzido (GEROSKI, 1995 apud PENEDER, 2008, p.519). Diante de seu 

caráter não rival e sua constante circulação, quem quer que utilize o conhecimento, 

não conseguirá reduzir a quantidade disponível a ser usada por outro indivíduo 

(BELBUTE, 2008, p. 1). 

A despeito da existência dos direitos de propriedade intelectual e de seus 

mecanismos, Bartzokas e Mani (2004) afirmam que o conhecimento obtido é de 

natureza não concorrencial. O que significa que o mesmo pode ser imitado ou 

copiado por seus competidores a custos mais baixos do que os iniciais 

(BARTZOKAS; MANI, 2004, p. 2). 

Ademais, a falta de exclusividade do conhecimento inovativo dificulta a 

imposição ou requisição de qualquer pagamento do investidor. Seu acesso é 

extraordinariamente facilitado, mesmo para quem não esteja disposto a pagar por 

isso. Portanto, quem inova não apenas encara a dificuldade de encontrar um 

financiador e de compartilhar sua ideia inovativa, como também enfrenta o dilema de 

comprometer o sigilo do processo de inovação (PENEDER, 2008, p. 519; BELBUTE, 

2008, p. 2). 

Outra característica que diferencia o conhecimento é o seu alcance. Ao passo 

que a informação é adquirida, o processo se torna intrinsecamente irreversível. Os 

custos de retenção e de utilização da informação, mesmo que de um determinado 

item, geralmente são menores do que os custos de aquisição ou de produção de 

conhecimento (NELSON; WINTER, 1982, p. 171-172). 

A incerteza também compõe a estrutura do processo. Quem quer que tome as 

decisões, dentro de uma empresa, pode até identificar as alternativas a serem 

exploradas durante a gestão do processo. Porém, não necessariamente este 

indivíduo terá garantias de que escolheu as melhores opções, porque a incerteza e 

as diferenças individuais compõem sua estrutura (NELSON; WINTER, 1982, p. 171-

172). Ainda que busque e processe o maior número de informações, com a 

finalidade de diminuir a incerteza, não conseguirá exterminá-la (ROGERS, 1983, p. 

21).  

O caráter contingente é outro aspecto fundamental do processo de inovação. 

Como os processos reais de pesquisa são executados em contextos históricos 
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específicos, seus resultados dependem de que esses contextos busquem a solução 

de problemas dispostos a serem encontrados (NELSON; WINTER, 1982, p. 171-

172). 

Além destas propriedades, o investimento no processo de inovação se 

diferencia pela intangibilidade do ativo “conhecimento”. Com algumas exceções, 

mais da metade dos recursos investidos em P&D são direcionados para a 

remuneração de cientistas e engenheiros altamente qualificados. Os esforços destes 

profissionais criam um ativo intangível, que tem por objetivo gerar lucro em um futuro 

próximo.  A base de conhecimento e o capital humano específico se unem para criar 

novos produtos e processos. Todavia, este conhecimento que é tácito, ao invés de 

codificado, se perde quando os profissionais envolvidos se desligam ou são 

demitidos. Dessa forma, o investimento em P&D requer taxas de retorno elevadas, 

em decorrência dos altos custos de ajustamento e do grau de incerteza (HALL, 

2010, p. 1-3). 

 

 

1.2.1.1 Assimetria da Informação 
 

O uso da informação assimétrica precisa ser distinguido do termo financeiro 

inside information, que é utilizado para definir a manipulação de informações 

sigilosas a respeito de empresas e instituições que possuem títulos negociados nas 

Bolsas de Valores. Esta articulação é uma prática ilegítima e criminosa que 

manuseia informações privilegiadas para obtenção de lucros. Por outro lado, a 

assimetria da informação é caracterizada pelo acesso diferenciado de conhecimento 

relevante (SPENCE, 2001).  

Dentro do cenário inovativo, quem inova, comumente, não costuma dispor de 

recursos para financiar. Por isso, é comum que uma lacuna de informação se 

estabeleça entre o inovador e o investidor. O inovador costuma possuir melhores 

informações a respeito da probabilidade de sucesso e da natureza do processo de 

inovação, se comparado com as informações obtidas pelos financiadores potenciais 

(HALL, 2004, p. 11). Este desequilíbrio de informações pode gerar dois tipos de 

problemas que afetam padrões de investimento: risco moral ou seleção adversa.  
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O risco moral se refere à possibilidade de que um agente econômico mude 

seu comportamento, em virtude da obtenção de informação privilegiada. Ocorre 

quando as ações de uma parte, que não podem ser observadas por outra, influem 

na probabilidade ou na magnitude de um pagamento (PINDYCK; RUBINFELD, 

2005, p. 539). No processo de inovação, o risco moral também pode ser um 

problema de incentivo, alerta Peneder (2008, p. 520). Neste caso, o empreendedor 

pode alterar seu comportamento à custa do investidor. A redução do próprio esforço, 

a busca de crescimento ao invés do retorno financeiro do investidor e grandes 

alterações no perfil de risco do projeto são alguns possíveis exemplos de mudança 

comportamental. Quando os custos de monitoramento do empreendedor se tornam 

altos demais, o investidor provavelmente deve negar o financiamento, mesmo que o 

projeto seja considerado lucrativo (PENEDER, 2008). 

O fenômeno de seleção adversa se realiza quando o agente econômico faz 

uma escolha de adesão ou não, para determinada transação. Não adianta apenas o 

empreendedor possuir informações precisas, a respeito de custos e de retornos 

esperados de determinado projeto. Se o inovador não for capaz de se comunicar 

com credibilidade com o investidor e demonstrar que o projeto é vantajoso, 

enfrentará problemas no padrão de investimento. Às cegas, o investidor 

possivelmente se negará a investir no projeto, ao invés de aumentar a taxa de juros. 

Pela precariedade de informações, o investidor irá buscar por projetos mais 

arriscados e lucrativos (STIGLITZ; WEISS, 1981 apud PENEDER, 2008, p. 520). 

Em decorrência da informação de uns e da desinformação de outros, quem 

investe em projetos de P&D requer mais retorno financeiro, pela dificuldade que 

possui em distinguir os melhores investimentos. Este tipo de “incentivo” (prêmio) não 

costuma ser encorajado pelas regras atuais, mas certamente não pode ser 

eliminado (HALL, 2004, p. 11). 

 
 

1.2.1.2 Incerteza 
 

Inerente ao processo de inovação, a incerteza corresponde à impossibilidade 

de calcular probabilisticamente ou de definir eventos e/ou resultados futuros, por 

falta de todas as informações necessárias e precisas. Freeman e Soete (2008) 
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catalogam três tipos de incerteza que fazem parte do processo de inovação: técnica, 

de mercado e geral (descrita, em alguns casos, como incerteza do negócio). 

Relacionada ao grau em que a inovação irá satisfazer uma variedade de 

critérios técnicos, sem aumento de custos de desenvolvimento, de produção ou de 

funcionamento, a incerteza técnica pode até ser reduzida nos estágios de 

desenvolvimento experimental e nos testes de produção. Porém, o resultado pode 

não ser conhecido antes que os estágios sejam completados, do contrário, o 

trabalho não seria experimental e nem a atividade verdadeiramente inovativa 

(FREEMAN; SOETE, 2008, p. 415).  

Além da visão sistêmica de um produto ou de um processo “funcionar” ou 

“não funcionar”, as incertezas técnicas tratam do grau e do padrão de desempenho, 

de acordo com várias condições operacionais e custos (FREEMAN; SOETE, 2008, 

p. 416). Quanto mais radical for a inovação, maior será a incerteza técnica 

(HOLLANDA, 2010, p. 31). No entanto, um processo de produção pode ser 

tecnicamente bem-sucedido, sem se tornar comercialmente viável (FREEMAN; 

SOETE, 2008, p. 416).  

Outra fonte de incerteza provém do processo de seleção do mercado 

(FREEMAN; SOETE, 2008, p. 415). A atividade inovativa tem a função de atender 

as necessidades (reais ou percebidas) existentes no mercado. Além de incluir as 

ações dos concorrentes e os bens substitutos, a incerteza de mercado também trata 

da demanda da inovação e do comportamento dos clientes, etc. (JALONEN; 

LEHTONEN, 2011). Como se projeta em um longo período de tempo, o processo de 

seleção do mercado depende essencialmente das reações dos concorrentes e do 

comportamento de potenciais consumidores em relação ao novo produto ou ao novo 

processo (FREEMAN, 1982 apud HOLLANDA, 2010, p. 32). 

As incertezas gerais (políticas e econômicas) são, algumas vezes, 

denominadas de incertezas dos negócios. Os demais tipos de incertezas são 

específicos a cada tipo de projeto de inovação e não podem ser descontados, 

eliminados ou avaliados como riscos calculáveis.  Por definição, as inovações não 

constituem uma classe homogênea de eventos, mas algumas categorias de 

inovações são reconhecidamente menos incertas que outras (FREEMAN; SOETE, 

2008, p. 415-417). Os autores relacionam os graus de incerteza com vários tipos de 

inovações, de acordo com o Quadro 1:  
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Quadro 1 - Graus de incerteza dos vários tipos de inovação 

Graus de Incerteza Vários Tipos de Inovações 

1. Incertezas Verdadeiras 
Pesquisa fundamental 

Inventos fundamentais 

2. Níveis muito altos de 

incerteza 

Inovações radicais de produtos 

Inovações radicais de processos realizadas fora da firma 

3. Altos níveis de incerteza 

Importantes inovações de produtos 

Inovações radicais de processos obtidas no próprio 

estabelecimento ou contexto da firma 

4. Incertezas moderadas Novas “gerações” de produtos já existentes 

5. Pouca incerteza 

Inovações licenciadas 

Imitação de inovações de produtos 

Modificação de produtos e processos 

Adoção antecipada de processos já existentes 

6. Muita pouca incerteza 

Novos “modelos” 

Diferenciação de produtos 

Providências para inovação de produtos já existentes 

Adoção tardia de inovações de processo já existentes e de 

operações franqueadas no próprio estabelecimento 

Melhorias técnicas menores 

Fonte: FREEMAN e SOETE (2008, p.417). 

Em estudo publicado em 2011, Jalonen e Lehtonen expõem outros tipos de 

incerteza. Uma delas é a regulatória, que além de ser motivo de críticas ou de 

elogios, desempenha um papel relevante no processo de inovação. Por um lado, um 

ambiente regulatório incerto pode oferecer oportunidades, nas quais um 

empreendedor pode criar suas próprias regras (LOWE, 1995 apud JALONEN; 

LEHTONEN, 2011).  Em contrapartida, um ambiente com regulamentos restritivos 

pode garantir que a inovação não se torne uma ameaça ao cidadão ou à sociedade 

como um todo, especialmente se relacionados com o meio ambiente ou com a 

saúde (JALONEN; LEHTONEN, 2011).   

No caso de patentes ou de marcas registradas, etc., a incerteza regulatória 

tem por finalidade qualificar a proteção dos direitos de propriedade intelectual, que 

devem apoiar e promover a repartição justa e equitativa dos benefícios que possam 

surgir a partir do desenvolvimento de uma determinada inovação (BUDDELMYER et 

al., 2010 apud JALONEN; LEHTONEN, 2011). Entretanto, a regulação pode trazer 

efeitos colaterais e prejudiciais, se houver demasiadas mudanças nas regras. 
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Quanto mais desconhecido o ambiente inovativo, mais ambíguos são seus 

regulamentos (JALONEN; LEHTONEN, 2011).  

A inovação é uma fonte de incerteza diante do ambiente social e político 

(ROGERS, 2003, HURST, 1982, HALL; MARTIN, 2005 apud JALONEN; 

LEHTONEN, 2011). No processo inovativo, as incertezas sociais e políticas estão 

relacionadas às interações que provocam transformações no comportamento dos 

indivíduos envolvidos, resultantes do contato e da comunicação que se estabelecem 

entre eles. 

O foco do gerenciamento também pode apresentar incerteza. Diferente do 

gerenciamento de tarefas que estabelece previsibilidade, padronização e 

estabilidade, o gerenciamento de inovações exige autonomia, ação de assumir 

riscos, atividades não programadas, etc. A incerteza gerencial desafia a forma 

tradicional de raciocinar (JALONEN; LEHTONEN, 2011). 

Outra variável importante do processo de inovação é o tempo. O dilema da 

incerteza temporal é optar por inovar o quanto antes ou esperar pelo momento certo. 

Seja qual for à escolha, a inovação enfrentará consequências. Uma nova 

combinação pode não ser aceita ou legitimada, caso não tenha ocorrido no 

momento certo (MACDONALD; JINLIANG, 1994 apud JALONEN; LEHTONEN, 

2011). 

Com investimentos realizados ao longo do processo de inovação, novas 

informações tendem a ser acrescentadas, reduzindo ou aumentando a incerteza. A 

consequência desta manobra é ter de sempre reavaliar o projeto ao longo de toda 

sua existência. Ademais, tornar este investimento uma opção real, indica uma 

sequência de decisões que pode complicar a análise, através da introdução de 

elementos dinâmicos na interação entre o financiador (dentro ou fora da empresa) e 

o inovador (HALL, 2004, p. 411). 

 

 

1.2.1.3 Riscos 
 

Além dos vários tipos de incertezas, os riscos também desempenham um 

papel importante ao influenciar o desenvolvimento de ações inovativas. Presente em 
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situações em que há parâmetros incertos, mas diferente da incerteza, o risco pode 

ser conhecido por meio de cálculos probabilísticos (KHORAKIAN, 2011, p. 69).  

A conexão entre o risco e o processo de inovação ocorre por meio da teoria 

da decisão ou por meio da abordagem do gerenciamento de risco. Enquanto, a 

teoria da decisão visa identificar as probabilidades de ocorrência de cada resultado 

possível, a fim de tentar prever o que ocorrerá.  A abordagem do gerenciamento de 

risco se distingue porque a palavra “risco” se refere a um perigo que implica um 

custo. O principal objetivo da abordagem de gerenciamento é identificar as causas 

do risco, que podem ser infinitas (PAULINO, 2011, p. 5-6). 

A taxa de sucesso de projetos de inovação não costuma ser muito alta. A 

inovação de produto é uma das atividades de maior risco no mundo dos negócios.  

Aproximadamente 35% dos produtos que são lançados, fracassam comercialmente. 

Além disso, quase 45% dos gastos totais em produtos novos são investidos em 

projetos malsucedidos (HALMAN; KEIZER, 1994 apud KHORAKIAN, 2011, p.69). 

Quem produz decide o que fazer com os insumos, no momento presente, em 

busca da alocação ótima de recursos. Além de seus resultados não serem 

completamente previsíveis, apenas por conhecer as condições iniciais na tomada de 

decisão. É preciso esclarecer que existe uma série de variáveis que compõe o 

estado de natureza, expresso aqui, pela improbabilidade de poder ser afetado pelas 

deliberações do tomador de decisão. Ainda que o produtor opte em não assumir os 

riscos, seja por falta de vontade ou por incapacidade, a alocação ótima de recursos 

estará comprometida (ARROW, 1962, p. 609-613). 

Para Arrow (1962, p.612-613), a melhor opção para diminuir o risco seria 

algum tipo de seguro. Disponível apenas para eventos concebíveis, o seguro 

permitiria a alocação ótima de recursos. Contudo, distinguir o estado de natureza e a 

decisão do segurado dificulta à alocação de risco. Uma apólice de seguro, cujo 

montante não ultrapassa o valor dos bens cobertos, tende a não encorajar a 

prevenção de acidentes. Portanto, o que poderia melhorar a eficiência da economia 

em relação à adoção de risco, causa efeito contrário, ao diminuir a eficiência técnica 

(ARROW, 1962, p. 612-613). 

Inseridos no processo de inovação existem basicamente dois tipos de riscos 

(financeiros e econômicos). Os riscos econômicos podem se apresentar nas 

seguintes situações: (1) riscos tecnológicos, que estão relacionados à probabilidade 

de fracasso do projeto inovativo; (2) riscos temporais, relacionados à possibilidade 
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de que a inovação se torne obsoleta na sua completitude; (3) riscos de mercado, 

relacionados à possibilidade de que a inovação não alcance sucesso no mercado; 

(4) riscos de crescimento, relacionados à eficiência e à rentabilidade da gestão na 

presença de crescentes volumes de atividades. Finalmente, os riscos financeiros 

decorrem da manifestação dos riscos econômicos mencionados e residem na 

dificuldade de quantificar o montante e o perfil temporal dos fluxos financeiros 

relacionados com o projeto inovador (PETRELLA, 2001 apud RAPINI, 2010, p.23-

24). 

Atividades de alto risco dependem de um número de variáveis inextricáveis, 

que incluem a incerteza e a tomada de decisão, que não são passíveis de seguros 

para alcançar o sucesso. A invenção não é diferente, pois se espera que seu retorno 

financeiro exceda a taxa esperada de mercado. Para driblar o risco, a melhor saída 

pode ser encontrada na diversificação na carteira de ações. Isso porque o sistema 

econômico possui dispositivos para transferir os riscos. Contudo, eles são limitados 

e imperfeitos, o que faz com que haja um subinvestimento. Se estes dispositivos 

fossem ampliados, o investimento poderia incentivar ainda mais a produção de 

conhecimento (ARROW, 1962, p. 612-614). 

 

 

1.3 SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO E SEU FINANCIAMENTO 
 

1.3.1 Sistemas de Inovação 
 

Contemporâneos à teoria do crescimento endógeno1, os estudos sobre os 

Sistemas de Inovação (SI) foram iniciados na década de 80, destacando o aspecto 

microeconômico e a importância do papel das instituições e suas relações no 

processo inovativo. A partir do renascimento do interesse em compreender as 

mudanças técnicas e as trajetórias históricas e nacionais, o foco dos estudos passou 

a ser o desenvolvimento (CARLSSON, 2007, p. 858; CASSIOLATO; LASTRES, 

2005, p. 37). 

Os Sistemas de Inovação podem ser definidos como todos os importantes 

fatores econômicos, sociais, políticos, organizacionais, e outros elementos que 

                                            
1 Evidencia o papel do conhecimento macroeconômico.  
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influenciam o desenvolvimento, a difusão e uso de conhecimento economicamente 

útil (EDQUIST, 1997, p. 33; LUNDVALL, 2010, p. 2). Como uma ferramenta, o SI 

permite compreender e orientar os processos de criação, uso e difusão do 

conhecimento, baseados não apenas no desempenho inovativo de empresas e 

organizações de ensino e pesquisa, mas também no modo como elas interagem 

entre si e com vários atores (instituições – inclusive políticas), afetando o 

desenvolvimento dos sistemas (CASSIOLATO; LASTRES, 2005, p. 37).  

Apesar de colocar a inovação e o processo de aprendizagem no centro das 

atenções, o SI ainda não possui uma teoria consolidada. Seu desenvolvimento tem 

sido influenciado por diferentes fundamentos inovativos, tais como a teoria do 

aprendizado interativo e teorias evolucionárias (EDQUIST, 1997, p. 23).   

Ao final dos anos 80 e durante os 90, os enfoques da abordagem genérica do 

SI foram ampliados. Surgiram novos conceitos, enfatizando características 

sistêmicas da inovação em outros níveis econômicos. As primeiras análises de 

caráter nacional foram realizadas por Freeman (1987), Lundvall (1992) e Nelson 

(1993), seguidas de investigações regionais por parte de Asheim e Gertler (2004) e 

setoriais por Malerba (2002 e 2004). Carlsson e Stankiewitz (1995) foram os 

primeiros a pesquisar a dimensão tecnológica. Granstrand (2000) é um dos autores 

que tem se dedicado aos níveis corporativos do SI (LUNDVALL et al., 2009, p. 2). 

 

 

1.3.2 O âmbito nacional do SNI e o papel do governo e do mercado 
 

Os primeiros registros históricos sobre a importância do âmbito nacional, como 

um sistema constituído por um número de elementos que se relacionam, são de 

Friedrich List (1841). Partidário do protecionismo, List criticou a abordagem 

“cosmopolita” de Adam Smith, por seu enfoque dado à análise sobre a competição e 

a alocação de recursos, e por sua displicência a respeito do desenvolvimento das 

forças produtivas (JOHNSON; EDQUIST; LUNDVALL, 2003, p. 2).  

Além de defender a proteção de indústrias nascentes, List também alegava 

que uma gama de políticas deveria ser destinada a acelerar, ou tornar possível, a 

industrialização e o crescimento econômico. Reconheceu a interdependência de 
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investimentos tangíveis e intangíveis e percebeu que a indústria deveria estar 

conectada às instituições formais de ciência e educação (FREEMAN, 1995, p. 5-6).  

A fim de promover o acúmulo de “mental capital” (e de usá-lo para estimular o 

desenvolvimento econômico), List desenvolveu o conceito de Sistema Nacional de 

Produção. Definido por um amplo conjunto de instituições nacionais, o Sistema 

Nacional de Produção seria composto por setores como educação e formação, 

infraestrutura, redes de transporte de pessoas e de mercadorias (FREEMAN, 1995 

apud JOHNSON; EDQUIST; LUNDVALL, 2003, p. 2).  

Como a maior parte de suas considerações está centrada na aprendizagem de 

novas tecnologias e suas aplicações, as ideias de List anteciparam particularidades 

essenciais do atual Sistema Nacional de Inovação (SNI). List não apenas analisou 

características de estudos contemporâneos (educação e formação, instituições de 

treinamento, ciência, institutos técnicos, relação entre usuário e produtor de 

aprendizagem interativa, acúmulo de conhecimento, adaptação de tecnologia, 

promoção de indústrias estratégicas, etc.), mas também enfatizou o papel do Estado 

na coordenação e na execução de políticas industriais e econômicas de longo prazo 

(FREEMAN, 1995, p. 5-7).  

 Inspirado por List, Chris Freeman foi um dos primeiros pesquisadores, a trazer 

uma compreensão profunda sobre o processo de inovação (LUNDVALL, 2005, p. 4).  

A expressão Sistema Nacional de Inovação (SNI) foi utilizada pela primeira vez, em 

seu livro, publicado em 1987. Freeman a definiu como uma rede de instituições nos 

setores públicos e privados cujas atividades e interações iniciam, importam e 

difundem novas tecnologias (EDQUIST, 2005, p. 183).  

Partindo do pressuposto schumpeteriano, de que crescimento econômico é 

resultado de inovação e difusão tecnológica, Freeman se concentrou em entender o 

modo pelo qual as nações poderiam tirar proveito de suas características e 

habilidades em benefício próprio (FAGERBERG; SAPPRASERT, 2011, p. 672). A 

referência de Friedrich List em conectar o papel do Estado em processos catching-

up2 foi crucial para estimular o interesse de novos estudos (LUNDVALL, 2005, p. 4). 

Por décadas, os economistas (neoclássicos) foram criticados por sua 

incapacidade de integrar as instituições em suas teorias e modelos econométricos. 

                                            
2 A principal hipótese sobre o conceito de catching-up é a possibilidade de que um país 
tecnologicamente atrasado possa crescer, a taxas maiores que os países que compartilham a 
fronteira da tecnologia mundial, simplesmente utilizando os conhecimentos já desenvolvidos pelos 
países que estão na fronteira tecnológica (ESTEVES; PORCILE, 2011, p. 2). 
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(NELSON, 1981; NELSON; WINTER, 1977 apud GODIN, 2007, p.6). Em resposta às 

críticas, o SNI surgiu como uma abordagem alternativa que concentra seus esforços 

no aprendizado interativo e na inovação (GODIN, 2007, p. 6-7), ainda que não 

consiga responder todas as lacunas existentes no campo tecnológico e competitivo 

(LUNDVALL, 2010, p. 1).  

Cabe destacar que a definição de SNI proposta por Freeman não é aceita de 

forma unânime. Lundvall (1992), Nelson e Rosenberg, (1993), Edquist e Lundvall 

(1993) Niosi, Saviotti, Bellon e Crow (1993), Patel e Pavitt (1994) e Metcalfe (1995) 

publicaram estudos e apresentam definições próprias (NIOSI, 1999, p. 18), que 

diferem em termos de foco da análise e de amplitude relacionados aos conceitos de 

instituições e mercados (LUNDVALL, 2007, p. 877). 

Uma das explicações para a falta de convergência na definição de SNI está 

relacionada à imprecisão de conceitos elementares da abordagem (EDQUIST, 1997, 

p. 45-47). Cada um dos elementos que compõem o SNI (“Sistema”, “Nacional” e 

“Inovação”) pode ser interpretado de várias maneiras (NELSON; ROSENBERG, 

1993, p. 4). Outra possível justificativa corresponde à inexistência de limites do 

sistema, particularmente em termos operacionais. Haja vista que não existe uma 

delimitação entre o SNI e o contexto circundante (EDQUIST, 1997, p. 45-47).  

Não bastassem estas particularidades que compõem seu conceito difuso. 

Nelson e Rosenberg (1993, p. 4) examinam se, num mundo em que tecnologia e 

empresas estão cada vez mais transnacionais, o conceito que dá destaque ao 

caráter nacional dos Sistemas de Inovação, faz sentido como um todo. Não é ao 

acaso, que a definição do SNI refere-se às atividades inovativas realizadas dentro 

de fronteiras nacionais (CARLSSON, 2007, p. 860). Todavia, a globalização, a 

regionalização, a desregulamentação de mercados, etc., têm posto o âmbito 

nacional do SNI à prova. 

Ao considerar o SNI e seu enfoque tecnológico e inovativo, como uma 

ferramenta dinâmica capaz de investigar, formular, planejar e posicionar o 

desenvolvimento econômico e social (WONGLIMPIYARAT, 2011, p. 157), presume-

se, em princípio, que seu recurso mais fundamental na economia moderna e mais 

distinto, em comparação com outros recursos econômicos, seja o conhecimento. Por 

conseguinte, seu processo mais importante seja a aprendizagem. Supõe-se também 

que a aprendizagem seja uma atividade predominantemente interativa, e, portanto, 

um processo socialmente incorporado, que não pode ser entendido, sem considerar 
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seu contexto institucional e cultural. Como resultado, reconhece-se o papel 

tradicional dos Estados-Nação, no apoio aos processos de aprendizagem 

(LUNDVALL, 2010, p. 1-2).  

Em decorrência das incertezas inerentes ao processo inovativo, que implicam 

em uma comunicação complexa e em conhecimento tácito e codificado, o Estado 

tem por função: direcionar e dar suporte aos processos de inovação e de 

aprendizagem. Deste modo, negligenciar a complexa interação entre as instituições 

e a estrutura econômica na promoção da inovação a nível nacional, pode ter 

consequências acompanhadas de custos de transformação desnecessariamente 

elevados (LUNDVALL, 2010, p. 3-4).  

A velocidade e a direção da aprendizagem tecnológica podem ser 

determinadas, por meio de instituições nacionais, seus incentivos estruturais e suas 

competências (PATEL; PAVITT, 1994, p. 79). Por conseguinte, o SNI se torna um 

mecanismo capaz de programar uma série de políticas públicas e de investigar 

diferenças acentuadas, em determinados aspectos, entre países. Dinamarca e 

Suécia, por exemplo, compartilham algumas particularidades: língua, cultura, estilo 

de vida, padrão de consumo, tamanho do setor público e forças sindicais. No 

entanto, possuem diferenças notáveis em termos de investimento, de 

institucionalização e desempenho de P&D (EDQUIST, 1997, p. 31-33). A capacidade 

inovativa de um país ou região tende a ser vista como resultado das relações entre 

os atores econômicos, políticos e sociais, e reflete condições culturais e 

institucionais próprias (CASSIOLATO; LASTRES, 2005, p. 37). 

Portanto, o envolvimento do aspecto nacional não é apenas vital, porque 

incentiva o crescimento econômico e o emprego, mas também porque analisa o 

conhecimento e os aspectos da aprendizagem do SNI, incluindo o P&D, o sistema 

de educação, bem como processos de aprendizagem incorporados na rotina de 

atividades econômicas. Não se trata apenas da criação categórica de novos 

conhecimentos, bem como de sua acessibilidade (isto é, sua distribuição e utilização 

no âmbito do SNI) (EDQUIST, 1997, p. 35-36). 

Além considerar o impacto sobre a alocação de recursos e sobre a eficiência 

da produtividade, é preciso resgatar a importância do contexto em termos de tempo 

e espaço e compreender que as diferenças institucionais podem influenciar a taxa e 

a direção da atividade inovativa (LUNDVALL, 1998, p. 407). A taxa de mudança 

tecnológica de qualquer país e sua eficácia no comércio internacional competitivo, 
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de bens e serviços, depende da escala de pesquisa e desenvolvimento e da maneira 

como os recursos disponíveis são geridos e organizados, tanto no nível da empresa 

quanto no âmbito nacional (FREEMAN, 1987). 

Com diferentes formas de pensar a respeito da magnitude de atividades e de 

instituições envolvidas no SNI (JOHNSON; EDQUIST; LUNDVALL, 2003, p. 3), é útil 

conhecer o contexto sistêmico no qual o governo nacional deve intervir, antes de 

determinar o modo pelo qual os governos nacionais devem proceder para promover 

inovação (LUNDVALL, 2010, p. 5).  

Johnson (1997) elucida dois pontos de vista sobre o instrumento SNI, um 

amplo e um restrito. O limitado considera um caminho estreito entre os esforços de 

P&D e instituições de C&T (universidades, laboratórios, institutos tecnológicos, etc.) 

(JOHNSON, 1997, p. 65-66). Já o modo mais abrangente, além de considerar os 

mesmos elementos do enfoque mais limitado, inclui aspectos da estrutura 

econômica e do quadro institucional que afetam a aprendizagem, bem como a busca 

e exploração do sistema de produção, de comercialização e de financiamento que 

se apresentam como subsistemas (JOHNSON, 1997, p. 66; LUNDVALL, 2010, p. 

13).  

Independente da perspectiva escolhida, os processos de inovação e outras 

atividades que possam facilitar a comercialização de conhecimento serão 

financiados pelo SNI (EDQUIST, 2004, p. 487).  Para todas as atividades inovativas, 

os recursos financeiros são insumos básicos, portanto, a alocação de recursos é 

condição fundamental, para tornar a produção de conhecimento possível (HEKKERT 

et al., 2007, p. 425).  

 

 

1.3.2.1 O papel do governo 
 

O governo costuma eleger o financiamento como estímulo à promoção de 

inovações, a partir do pressuposto de que política de inovação é um elemento 

fundamental para o crescimento econômico (LUNDVALL, 2010, p. 7). No entanto, 

sua participação direta ou indireta no desenvolvimento do SNI moderno é complexa 

e multifacetada (GREGERSEN, 2010, p. 134-136). 
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Além de integrar o sistema como usuário, produtor e fornecedor, o setor 

público possui objetivos e racionalidades sociais, políticas, estratégicas e militares 

que podem incentivar ou desestimular os processos de inovação (GREGERSEN, 

2010, p. 134-136). Também é preciso lembrar que, diante das falhas de mercado, o 

governo tende a aumentar a eficiência econômica, por meio de políticas públicas. 

Portanto, atua como agente regulador que define panoramas de referência.  

De acordo com Blind (2012, p.3) dentre os numerosos tipos de regulação, é 

possível distinguir basicamente três correlacionados ao processo de inovação. Em 

primeiro lugar, registram-se os regulamentos limitados, tais como regime de direitos 

de propriedade intelectual (especialmente patentes) e algumas regulações 

específicas de mercado. Em segundo, está a grande maioria de regulamentos com 

objetivos específicos, mas que não promovem a inovação em si.  Para alcançar 

propósitos desafiadores, como proteger a saúde, a segurança ou o meio-ambiente, 

as empresas que não conseguem cumprir os requerimentos exigidos são obrigadas 

a desenvolver, ao menos, inovações incrementais ou até soluções radicais. E 

finalmente, há uma variedade de regulamentos que influenciam as estratégias e as 

atividades das empresas, no entanto não necessariamente promovem atividades 

inovativas em um sentido positivo (BLIND, 2012).  

O governo não é apenas conhecido por regulamentar o espaço inovativo. Suas 

organizações públicas, muitas vezes, são retratadas como burocráticas e 

ineficientes. Para muitos economistas, a falta de eficiência governamental pode ser 

justificada pela inexistência de concorrência (tanto pelo desconhecimento da 

demanda real, o que acarreta um excesso de produção ou seu racionamento, 

quanto pela não priorização de lucros, o que ocasiona falta de motivação para ajuste 

e racionalização da produção). Outro ponto crítico trata do relacionamento entre o 

inovador e governo financiador, que muitas vezes é autoritário, sem a possibilidade 

de saída (desinvestimento3) (GREGERSEN, 2010, p. 136). 

Em contrapartida, sem a obrigação de obter lucro, o governo não tem que 

encarar as mesmas consequências financeiras dramáticas que as empresas ou 

investidores privados enfrentam. Muitos projetos são arriscados demais para um 

indivíduo, mas com financiamento público, o risco é compartilhado e o prêmio pelo 

alto risco é evitado. Por esta razão, as metas para programas de governo podem ser 

                                            
3 O desinvestimento é o ato de desfazer-se total ou parcialmente de um empreendimento. Dentro da 
indústria de capital de risco pode ser tratado como uma condição, para atrair investidores. 
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encontradas em projetos de inovação em estágios iniciais, onde as taxas de falha 

são elevadas (CHRISTENSEN, 2010, p. 137). Outro aspecto importante 

corresponde às organizações públicas atuarem em um ambiente mais estável, ou no 

mínimo, menos instável do que as organizações privadas (GREGERSEN, 2010, p. 

136-138). 

Sem a obrigatoriedade de lucrar, o governo tem por função financiar a pesquisa 

básica e a educação que não oferece perspectivas diretas e imediatas de retorno 

(CHRISTENSEN, 2010, p. 157). Melo (2012, p.3) explica que o governo pode 

diminuir a incerteza e espalhar o risco mais completamente do que as firmas e 

instituições financeiras privadas. Além disso, o financiamento público da pesquisa 

básica tende a apresentar impactos decisivos e relevantes sobre a formação dos 

recursos humanos de alto nível, sobre a elevação do grau de civilização e cidadania 

das sociedades e sobre o avanço do conhecimento científico e cultural que é um 

poderoso subsídio, para as empresas privadas, adotado por todos os países 

desenvolvidos (MELO, 2012). 

O modo de condução da política de inovação industrial também é 

responsabilidade governamental (CHRISTENSEN, 2010, p. 157). Uma política 

intervencionista conduzirá a uma diferente estrutura do sistema financeiro, se 

comparada a uma política neoliberal, aumentando a ênfase da seleção por outros 

meios de demanda espontânea do mercado (RYBZINSKI, 1984 apud MELO, 2012, 

p.5). Em outras palavras, a organização do sistema financeiro influencia diretamente 

o desempenho das firmas e a construção de suas vantagens competitivas.  A melhor 

performance competitiva normalmente acontece em indústrias capazes de gerar 

círculos virtuosos de interação e realimentação entre a acumulação física de capital, 

promovendo desenvolvimento de recursos humanos e capacitação tecnológica das 

empresas.  As indústrias que possuem estas relações de interação e realimentação 

entre investimentos fixos, recursos humanos e tecnologia não permanecem isoladas 

de prosperidade dentro de seus países e oferecem as melhores oportunidades, para 

que a política de inovação industrial possa dirigir seus instrumentos de fomento 

(MELO, 2012, p. 5). 

A partir das duas perspectivas existentes no SNI (ampla e restrita), o governo 

tende a optar entre uma destas abordagens e dependendo de sua escolha, sua 

participação pode ser mais ou menos intensa na condução de atividades inovativas. 
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A perspectiva limitada, que inclui instituições e políticas diretamente 

envolvidas na inovação científica e tecnológica, tem a participação de elementos 

importantes (FEINSON, 2003, p. 25-26). O primeiro deles é o governo que pode ter 

vários âmbitos (local, regional, nacional e internacional com diferentes intensidades), 

e que terá o papel chave na definição de políticas gerais. Há também a participação 

de instituições, tais como conselhos e associações, que são intermediários entre os 

governos e os executantes da pesquisa. Além de empresas privadas e de institutos 

de pesquisa financiados pelo governo e pela iniciativa privada, as universidades e as 

instituições relacionadas, que fornecem conhecimento e habilidades, também 

compõem a abordagem restrita. Adicionalmente, outras organizações públicas e 

privadas que possuem papéis importantes no SNI (laboratórios públicos, 

organizações que transferem tecnologia, institutos de pesquisa, joint-ventures, 

escritórios de patente, organizações de treinamento e formação e assim por diante) 

(OECD, 1999, p. 32).  

A análise limitada pode até incluir os mercados de conhecimento - direitos de 

propriedade intelectual - e os aspectos que compõem o capital de risco dos 

mercados financeiros. Todavia, não tende a considerar instituições e organizações 

que moldam o desenvolvimento de competências na economia, tais como, 

educação, capacitação, relações industriais e as dinâmicas do mercado de trabalho 

(LUNDVALL, 2006, p. 14). 

Na perspectiva ampla do SNI, além de todos os elementos já mencionados na 

definição restrita, estão inclusas todas as instituições sociais, econômicas, políticas 

e outras que afetam a aprendizagem, a pesquisa e a exploração de atividades 

inovativas, tais como: sistema financeiro, políticas monetárias, organização interna 

das empresas privadas, o sistema de ensino pré-universitário, mercados de trabalho, 

políticas regulatórias e instituições (FEINSON, 2003, p. 26). 

A mais ampla inserção do SNI abrange aprendizagem, inovação e o 

desenvolvimento de competências em diferentes níveis nos sistemas sociais e 

econômicos (FREEMAN, 2001, p. 116). A inovação é vista como um processo 

cumulativo e contínuo que envolve não apenas inovação radical e incremental, mas 

também difusão, absorção e seu uso (JOHNSON; EDQUIST; LUNDVALL, 2003, p. 

3). O âmago principal está na aprendizagem interativa em conexão com diversas 

atividades, tais como: compras, produção e vendas.  É por meio do princípio da 
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interdependência e da não linearidade, que as instituições que desempenham papel 

central (JOSEPH, 2009 apud LUNDVALL et al., 2009, p. 3). 

Vale a pena mencionar que mesmo como condição institucional importante 

para o processo de inovação, o mérito do sistema financeiro nacional tem sido posto 

à prova diante da globalização. Um dos alicerces em defesa de seu caráter nacional 

corresponde à sua função essencial de promover desenvolvimento ao país de modo 

equilibrado, por meio de fiscalização e execução de atividades e de operações 

relacionadas ao crédito, circulação de moeda, bem como por meio da transferência 

de recursos dos agentes econômicos superavitários para os agentes deficitários. Por 

esta razão, Christensen (2010, p. 151) destaca que apesar das tendências de 

diminuir a importância do âmbito nacional do sistema financeiro e também do papel 

do governo, as existentes diferentes estruturas financeiras inseridas no SNI são 

cruciais para o melhor entendimento do processo de inovação.  

Independente da escolha de abordagem do SNI, o governo tem 

responsabilidade sobre a regulação da moeda e sobre o sistema bancário, com 

efeitos importantes sobre o financiamento de atividades inovadoras. Logo, o governo 

também possui o papel de regular o nível de demanda agregada, já que é um 

importante comprador de serviços e produtos, especialmente de tecnologia militar 

(JOHNSON, 2010, p. 41). 

 

 

1.3.2.2 O papel do mercado 
 

Os aumentos da concorrência, do ajustamento estrutural e da 

desregulamentação das instituições financeiras, em países em desenvolvimento, 

têm estimulado a criação de novos canais de interação com profundas implicações 

para as decisões de investimento, e para os padrões do desenvolvimento 

corporativo. Além disso, os governos nacionais têm incitado empresas e investidores 

privados a participar cada vez mais do processo de financiamento à inovação. A 

articulação é perceptível em decorrência da ampliação do número de empresas de 

capital de risco que tem recebido suporte por meio de incentivos fiscais e de 

instrumentos financeiros (JOHNSON, 2001, p. 4), e do aumento do número de 
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benefícios fiscais concedidos ao mercado de capital de risco informal, por meio de 

redes de business angels, em alguns países (KELLY, 2007, p. 320). 

O financiamento externo privado é atraente tanto para o investidor/financiador 

quanto para o inovador que busca o aporte de recursos financeiros.  Ao longo dos 

últimos anos, o papel das estruturas legais e regulamentares em influenciar o 

desenvolvimento institucional tem se elevado. Mayer (2004) esclarece que a 

literatura tem enfatizado a proteção dos investidores como sendo um determinante 

crucial dos sistemas financeiros.  Isso porque o desenvolvimento financeiro confere 

vantagens especiais às indústrias e às empresas que são particularmente 

dependentes de financiamentos externos. Da perspectiva política, a mensagem é 

simples: proteger o investidor (em particular o minoritário), pois, consequentemente 

o desenvolvimento financeiro, investimento e crescimento irão aumentar (MAYER, 

2004, p. 41-43). 

Quem busca financiamento no setor privado encontra, em parte, uma 

alternativa menos burocrática. Diferente do governo, o setor privado é considerado 

mais flexível, produtivo e eficaz (GREGERSEN, 2010, p. 135-136). Apesar de 

oferecer um ambiente menos instável no processo de inovação, se comparado com 

o setor público, seus objetivos são mais claros e estão relacionados com a busca 

por lucratividade.  

O rigor cobrado ao longo do projeto de inovação é mais intenso, visto que os 

objetivos dos empreendedores costumam ser diferentes dos investidores. Assim, o 

financiador busca proteção para seu investimento, por meio da governança 

corporativa, que pode ser definida como um sistema pelo qual as empresas que 

inovam são controladas, direta ou indiretamente, pelos financiadores e outras partes 

interessadas (LEHRER; TYLECOTE; CONESA, 1999, p. 25-26).   

Nem sempre o financiador e o inovador possuem os mesmos interesses no 

processo de inovação. Portanto, a governança corporativa tem por objetivo superar 

o conflito de separação entre a propriedade e o controle e criar um conjunto eficiente 

de mecanismos, tanto de incentivos quanto de monitoramento, a fim de assegurar 

que os interesses estejam alinhados entre as partes (stakeholders) (IBGC, 2013).



 
 

2 FONTES DE FINANCIAMENTO À INOVAÇÃO 
 

2.1 FINANCIAMENTO PÚBLICO 
 

2.1.1 Instrumentos Financeiros Diretos 
 

Por meio do financiamento direto público, o governo pode fazer escolhas 

deliberadas a respeito dos projetos que almeja apoiar. Aliás, o alto grau de 

intervenção pública em uma tomada de decisão de cunho privado é o preço a ser 

pago, em virtude da oportunidade de melhor direcionar as atividades inovativas 

(PENEDER, 2008, p. 525).  

Em estudo apresentado em 2001, Longo discrimina a tipologia de instrumentos 

não fiscais. Dentre os analisados, apenas dois deles concedem recursos financeiros 

às empresas: aporte financeiro e participação nos custos.  Os demais são 

determinados pelo uso da infraestrutura pública de Ciência e Tecnologia (C&T), pela 

atuação governamental direta em P&D, por políticas, legislação e normas, e pelos 

contratos de desenvolvimento (LONGO, 2001, p. 4-5). 

Diante das dificuldades de captação de recursos para realização de projetos de 

P&D, principalmente para as pequenas e médias empresas, os países têm 

desenvolvido mecanismos não fiscais de aporte financeiro. Por meio de agências 

governamentais específicas, o aporte de recursos tem se realizado basicamente de 

três maneiras: empréstimos, participação acionária ou capital de risco (LONGO; 

KRAHE; MARINHO, 2004, p. 17-24). 

Na modalidade de empréstimos, a concessão é efetuada pelas instituições do 

governo às empresas que demonstram capacidade de pagamento, garantias e 

condições para executar projetos de P&D. Como um instrumento governamental 

reembolsável, a exigência de tais garantias reais (imóveis, máquinas, etc.) para sua 

obtenção, acaba inibindo a participação de firmas de pequeno e médio porte que 

não dispõem de patrimônio para lastrear o empréstimo. Pelos atrativos que oferece 

(taxas de juros e correção monetária abaixo do mercado, longos prazos de carência 

e de amortização, e estudo cuidadoso de casos de inadimplência), comumente, 

quem solicita o empréstimo, conseguiria realizar o processo de inovação com 
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recursos próprios. No entanto, o solicitante opta por não fazê-lo, para não pressionar 

no curto prazo, seu capital de giro. A concessão de empréstimos às empresas que, 

de fato, não precisam é a grande desvantagem deste mecanismo, que tende a não 

oferecer suporte às empresas nascentes, ou ainda pequenas que não dispõem de 

garantias reais (LONGO, 2001, p. 8). 

Dentro do mecanismo de participação acionária, o governo não tem por 

objetivo principal se tornar sócio da empresa, mas sim, aportar recursos, no 

momento oportuno e em caráter temporário. Para contornar a ausência de garantias 

reais, a participação acionária favorece o surgimento de empresas inovadoras de 

pequeno porte, a fim de promover modernização tecnológica, introdução de 

inovação no mercado, etc. Ademais, por se tratar de um incentivo realizado com uso 

de fundos públicos, a participação acionária já contém cláusula pactuando a saída 

da participação estatal, que se dá através de compra das ações em poder da 

agência pública em favor dos sócios do empreendimento (LONGO, 2001). 

 Alternativamente, há o instrumento de capital de risco (venture capital), que 

se adequa às necessidades das pequenas empresas de base tecnológica. Não 

apenas por prover recursos financeiros sem a exigência de garantias tangíveis, mas 

também por oferecer suporte gerencial ao longo das fases de desenvolvimento do 

negócio. Para tanto, o bom funcionamento do mercado de capital de risco requer 

condições legais e institucionais adequadas às necessidades de seus participantes 

(SALLES-FILHO; ALBERGONI, 2006, p. 1). Apesar de ser um instrumento financeiro 

reconhecidamente associado ao livre mercado e aos agentes empresariais privados, 

é importante observar que todos os mercados de capital de risco, que se tem 

conhecimento, foram iniciados, com o apoio governamental (LERNER; MOORE; 

SHEPHERD, 2005, p. 3). Por sua ascensão, este mecanismo será apresentado com 

detalhes na seção denominada Financiamento Externo Privado, ainda neste 

capítulo. 

O outro recurso financeiro de caráter não fiscal corresponde ao 

compartilhamento governamental dos custos de desenvolvimento tecnológico das 

empresas privadas, que pode ser efetuado de modo parcial direto (agências do 

governo aportam recursos diretamente às empresas), parcial indireto (serviços são 

prestados por universidades ou instituições de pesquisa), ou total 

(encomenda/compra de desenvolvimento tecnológico) (LONGO; KRAHE; MARINHO, 

2004, p. 17-24). Neste mecanismo de incentivo/subsídio, os recursos públicos são 
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alocados por agências governamentais, sem previsão de ressarcimento financeiro 

imediato dos mesmos. O governo tem a expectativa de que o sucesso das empresas 

favorecidas fará retornar a “doação” aos cofres públicos, e, por conseguinte gerará 

benefícios à sociedade, através do pagamento de impostos e da criação de 

empregos (LONGO, 2001, p. 12).  

Da perspectiva governamental, o financiamento público direto às empresas 

oferece uma série de vantagens, tais como: controle sobre os recursos aplicados, 

seleção de setores, programas e projetos prioritários, integração de vários projetos, 

garantia de sustentação financeira por prazos determinados, apoio seletivo a grupos 

de pesquisa de reconhecida competência e viabilização de projetos de baixa 

rentabilidade (MARCOVITCH et al., 1991, p. 46).  Além disso, não apenas permite 

que recursos públicos mais restritos possam incitar o efeito transbordamento 

(spillover). Como também, admite atingir outros objetivos sociais de apoio às 

pequenas e médias empresas, start-ups4, coesões regionais e outras “missões” 

públicas que são prioridade para a sociedade em geral (PENEDER, 2008, p. 525). 

Ora em áreas consideradas prioritárias, por seus objetivos específicos a 

setores com significativos efeitos de encadeamento, ou em áreas cuja distância 

entre os retornos públicos e privados dos investimentos em pesquisa é muito 

elevada (saúde pública, meio ambiente, defesa, espaço ou pesquisa básica) (IEDI, 

2010, p. 3-4). Ora em segmentos econômicos nos quais existem descompassos 

entre as taxas de retorno privada e social dos projetos de P&D que implicam em um 

volume de investimento privado inferior ao desejável, o financiamento direto permite 

uma participação mais efetiva do poder público na orientação do esforço de P&D 

das empresas (GUIMARÃES, 2008, p. 155).  

Contudo, esse poder discricionário do Estado também pode constituir-se de 

algumas consequências negativas. Em primeiro lugar, existe a possibilidade de que 

os recursos públicos destinados ao financiamento de projetos inovativos não 

venham a ampliar os fundos alocados a essa atividade, mas sim a substituir 

investimentos privados que seriam realizados mesmo na ausência do financiamento 

público (subinvestimento). Como não existe legislação específica para os incentivos 

não fiscais, os instrumentos financeiros disponíveis não são universalmente 

acessíveis (LONGO, 2001, p. 4-5). E finalmente, há possibilidade de distorções 

                                            
4 Empresas de tecnologia em estágio inicial que, comumente, requerem recursos financeiros. 
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introduzidas no processo de concorrência nos mercados dos setores beneficiados 

pelo financiamento, em virtude do favorecimento de alguns concorrentes 

(GUIMARÃES, 2008, p. 155).  

 

 

2.1.2 Instrumentos Financeiros Indiretos  
 

Como opção de financiamento indireto, o governo dispõe de instrumentos 

mercadológicos5, de recursos administrativos e legais6 (MARCOVITCH et al., 1991, 

p. 45), e de instrumentos fiscais, que se tornaram muito populares a partir da década 

de 80 no apoio à inovação  (NILL, 2005, p. 3). 

Embora haja outras modalidades de benefícios fiscais (depreciação acelerada, 

subsídios especiais, patent box, etc.), a dedução do Imposto de Renda (IR) e o 

crédito fiscal são os mais conhecidos. O crédito fiscal corresponde à redução da 

alíquota do imposto a ser pago. Já a opção de diminuir o recolhimento do imposto de 

renda, incide sobre os lucros das empresas que inovam; ou seja, o aumento (valor 

total ou incremental) das despesas em P&D pode ser deduzido do montante do lucro 

no qual incidirá o imposto (AVELLAR, 2008, p. 323-324). 

Em qualquer um desses formatos fiscais, a aquisição de máquinas e 

equipamentos, comumente, sofre aceleração nas taxas de depreciação7 (AVELLAR, 

2008, p. 323-324). Na modalidade de incentivo fiscal, a taxa de depreciação se 

apresenta como um redutor sobre o retorno de um investimento, implicando em 

menor base de cálculo do tributo e, por conseguinte, na redução do imposto a pagar 

e na elevação da rentabilidade (BRITTO, 2005, p. 4-8). Por esta razão, muitos 

países costumam elaborar uma série de normas e até expandem tais disposições de 

amortização aos edifícios que são utilizados para atividades de P&D, a fim de elevar 

a rentabilidade e atrair investidores (OECD, 2003, p. 13-14). 

                                            
5 Uso do poder de compra do governo, projetos especiais contratados pelo governo, reserva de 
mercado, etc. 
6 Agilização dos processos de desburocratização, participação dos órgãos governamentais ligados a 
C&T no processo decisório, controle da propriedade industrial constituído por proteção a patentes, 
etc. 
7 Consiste de rápida diminuição dos valores dos ativos, como resultado do desgaste pelo uso em 
regime de operação superior ao normal.   
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Os instrumentos fiscais possuem uma série de vantagens. Por sua 

implementação através do sistema de tributação das empresas, os benefícios 

resultam em custos administrativos adicionais baixos, tanto para as autoridades 

governamentais quanto para as empresas. Além de não sobrecarregarem o 

orçamento de ministérios de pesquisa, podem ser facilmente alterados em tamanho 

e em alcance, sem mudanças drásticas na administração (em comparação com 

programas de empréstimos, por exemplo). Quando executados em uma base legal 

de longo prazo, se tornam mais confiáveis para o planejamento financeiro e para as 

decisões de P&D (KÖHLER; LAREDO; RAMMER, 2012, p. 3). Outro aspecto 

positivo corresponde ao seu custo de administração, que é inferior ao do 

financiamento direto (GUIMARÃES, 2008, p. 152-153). 

Usualmente, por meios destes instrumentos, a empresa inovadora tem a 

oportunidade de identificar as melhores oportunidades e de definir o modo de 

alocação de investimento em P&D – segundo setores e projetos – em áreas ou 

atividades inovativas.  Sem prejuízo de que a decisão do mercado reflita as 

preocupações das políticas de governo, mediante tratamento diferenciado ou de 

algum segmento produtivo ou de alguma atividade (pequenas empresas ou pesquisa 

básica, por exemplo) (GUIMARÃES, 2008, p. 155).  

Ademais, os incentivos fiscais possuem a vantagem de abranger, 

teoricamente, todos os tipos de empresa que pagam impostos. Com este tipo de 

instrumento, os custos com equidade são reduzidos, independentemente do tipo de 

P&D que esteja sendo empreendido, do tamanho da empresa, da origem do capital, 

e do setor do qual participa (AVELLAR, 2008, p. 323-324). 

Contudo, Peneder (2008, p.524) previne que por estarem relacionados com 

impostos de pessoas jurídicas, a oferta e o aumento de incentivos fiscais são 

direcionados apenas para as empresas rentáveis. Portanto, empresas de alta 

tecnologia, como start-ups, que têm pouco ou nenhum lucro, não costumam ser 

beneficiadas por este tipo de recurso fiscal, em decorrência da falta de garantia real 

(depósito em moeda corrente, carta de fiança bancária, títulos públicos e privados) 

e/ou por falta de registro histórico. 

Como visa reduzir o custo relativo e/ou o risco associado às empresas 

inovadoras, a principal desvantagem dos incentivos fiscais é a dimensão de renúncia 

sobre as finanças públicas (GUIMARÃES, 2008, p. 152-153). Outro percalço se 

apresenta à medida que o processo de inovação se desdobra, uma vez que o 
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governo enfrenta um ambiente cada vez mais incerto. Não há um controle total da 

provisão de recursos abdicados devido à extensão de custos, por isso o governo 

tem de encarar consequências orçamentárias (KÖHLER; LAREDO; RAMMER, 2012, 

p. 3-31).   

Além de críticas a respeito da falta de direcionamento dos recursos para áreas 

e setores de maior rentabilidade social, ao favorecer investimentos de curto prazo, 

em detrimento de projetos de retorno mais lento (GUIMARÃES, 2008, p. 152-153), 

os incentivos fiscais também acompanham diversas restrições que variam de local 

para local e de governo para governo (CORDER; SALLES-FILHO, 2006, p. 35-36).  

O apoio governamental e o uso de instrumentos fiscais são permitidos pela 

Organização Mundial de Comércio (OMC). Consequentemente, os governos, de 

modo geral, têm se esforçado em criar mais opções de financiamento. Visando 

garantir recursos de curto e de longo prazo, com o propósito de atender às 

diferentes necessidades das empresas e instituições de pesquisa em distintos 

estágios inovativos (CORDER; SALLES-FILHO, 2006, p. 65-67). 

Como se constituem em exceções na legislação tributária, os incentivos fiscais 

tendem a complicar o sistema de tributação. Para que sua designação seja feita 

corretamente, a concessão de benefícios deve estar condicionada não apenas a 

diferenciação das atividades elegíveis, mas também ao monitoramento elevado das 

despesas realizadas em P&D. O que nos remete a segunda limitação, uma vez que 

os incentivos são disponibilizados às empresas, por meio de dedução de imposto, 

possivelmente, há atividades de P&D que poderiam ter sido estimuladas por meio de 

outros instrumentos não fiscais (KÖHLER; LAREDO; RAMMER, 2012). 

Há quem diga que os instrumentos fiscais têm o poder de influenciar as 

decisões privadas de investir em inovação (adicionalidade). Todavia, a influência 

real irá depender da elasticidade-preço do investimento, ou seja, da medida em que 

a redução de custos, através de incentivos, induz as empresas a despender mais 

recursos nos objetivos propostos (PENEDER, 2008, p. 524). A eficácia dos 

instrumentos fiscais está relacionada a fatores inerentes aos ambientes e às 

condições enfrentadas pelas empresas, assim como o próprio desenho dos 

instrumentos, de forma que não são facilmente replicáveis em outros países 

(RAPINI, 2010, p. 38). 
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2.2 FINANCIAMENTO PRIVADO 
 

2.2.1 Instrumentos Financeiros Privados 
 

2.2.1.1 O autofinanciamento 
 

Como o próprio termo indica, ao invés de recorrer às fontes externas para 

aportar capital, o autofinanciamento8 corresponde a uma fonte de financiamento 

gerada dentro da empresa, por meio de reinversão de capital, a fim de elevar a 

capacidade produtiva. 

Uma das possíveis explicações, a respeito da opção de autofinanciamento 

por parte de quem inova, corresponde às limitações impostas pelos investidores a 

respeito da condução do projeto. Outra provável justificativa diz respeito às 

dificuldades encontradas na busca de financiamento externo associado aos esforços 

de P&D (em caso de falha, existem consequências). Há também a relutância em 

divulgar informações detalhadas sobre a atividade inovativa que poderia atrair tanto 

investidores quanto potenciais concorrentes (KAMIEN; SCHWARTZ, 1976, p. 2-3).  

Quanto mais arriscado for o projeto de inovação, maior a probabilidade de que o 

mesmo seja financiado internamente (CHRISTENSEN, 2010, p. 151). 

 Além de estar sujeito à falha da apropriabilidade, em razão do spillover e de 

outras externalidades associadas às atividades de pesquisa, o financiamento interno 

também tende a apresentar uma taxa de retorno privada do investimento realizado, 

inferior à sua taxa de retorno social (BARTZOKAS; MANI, 2004, p. 3; GUIMARÃES, 

2008, p. 152). 

Apesar da tendência de grandes empresas optarem, pelo financiamento 

externo, grande parte dos gastos com inovação é autofinanciado. A partir de lucros 

retidos, a opção de autofinanciamento é definida como parte de lucro de uma 

empresa que não é dividida entre os acionistas e funciona como uma espécie de 

reserva para a companhia. No entanto, este tipo de mecanismo não parece ser 

universal. As pequenas empresas, por exemplo, tendem a enfrentar o 

autofinanciamento como uma desvantagem, por isso optam pela constituição de 

instituições específicas para o financiamento da inovação (RAPINI, 2012, p. 2-3).  

                                            
8 Neste trabalho, o termo financiamento interno é usado como sinônimo de autofinanciamento. 
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Contudo, não é apenas o tamanho da empresa que importa, quando o 

assunto é financiamento interno, trata-se também de uma escolha do governo e de 

seu respectivo SNI. Em alguns países, há uma forte tendência de financiar 

investimentos internamente, o que faz com que as empresas se tornem menos 

dependentes do financiamento externo (CHRISTENSEN, 2010, p. 151).  

De um lado, o financiamento interno costuma ser positivamente influenciado 

pela estabilidade macroeconômica (alto crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), 

baixa inflação e baixa taxa de juros) e por políticas implícitas de Ciência, Tecnologia 

e Inovação (C,T&I)). Por outro lado, autofinanciamento tende a ser desestimulado 

por políticas que aumentam a incerteza e a instabilidade (por exemplo, altas taxas 

de juros e de câmbio) (RAPINI, 2012, p. 2-3). 

 

 

2.2.1.2 O capital de Risco 
 

O setor no qual o capital de risco (venture capital) se desenvolve é o Private 

Equity (PE) que se refere a investimentos em ações (equity investments) de 

empresas não listadas em mercados públicos de valores, independente da estrutura 

societária utilizada. Por sua natureza caracterizada de papéis com baixa liquidez no 

mercado, retornos de longo prazo e assimetria de informação, o Private Equity 

possui riscos e retornos mais elevados que os negócios tradicionais, tornando-se um 

ativo alternativo (alternative assets) (RAMALHO; LARA, 2011, p. 41; LIMA RIBEIRO; 

RIBEIRO DE ALMEIDA, 2005, p. 56). 

Existem basicamente dois tipos de investimentos inseridos no Private Equity. 

Os buyouts que representam a aquisição de uma parcela pequena das ações de 

uma empresa grande e tradicional. E por fim, o Venture Capital (VC) que se define 

com uma pequena participação acionária em empresas em estágio inicial de 

desenvolvimento (RAMALHO; LARA, 2011, p. 41). 

Como um dos mais importantes instrumentos de estímulo à promoção do 

crescimento econômico e do progresso tecnológico (CGEE, 2003, p. 7), o capital de 

risco é definido como um intermediário financeiro. Com investidores que possuem 

capital aplicado em um conjunto de ativos financeiros (títulos, ações, debêntures, 

etc.) pertencentes a uma empresa inovadora (METRICK; YASUDA, 2011, p. 3), o 
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principal objetivo do capital de risco é maximizar o retorno financeiro, por meio da 

venda da participação que detém, ou, por meio de uma Initial Public Offering 9(IPO).  

Como se trata, normalmente, de um fundo que arrecada dinheiro de seus 

investidores e que faz investimentos de capital em empresas de portfólio, há quem 

confunda as atividades das empresas de venture capital com as desenvolvidas por 

outros intermediários financeiros (METRICK; YASUDA, 2011, p. 3-4).  No entanto, o 

fundo de capital de risco se distingue por sua organização como sociedade limitada, 

na qual o gestor dos recursos, Venture Capitalist (VCs) é o sócio geral, enquanto os 

demais investidores agem como sócios “minoritários” (CGEE, 2003, p. 9; METRICK; 

YASUDA, 2011, p. 3-4).  

Formados, em parte, por bancos comerciais e, ou de desenvolvimento, ou 

ainda como companhias especializadas na gestão de fundos, os venture capitalists 

(capitalistas de risco) aportam à empresa inovadora sua experiência empresarial por 

meio de gestão administrativa, financeira e estratégica, mas não têm por costume 

investir recursos financeiros. Sua principal função é captar recursos, prospectar o 

mercado a fim de reconhecer as possíveis tendências tecnológicas, avaliar os novos 

projetos submetidos, dar apoio financeiro aos novos empreendimentos e 

acompanhar o desempenho das empresas investidas via suporte gerencial aos 

empreendedores (ALBERGONI, 2006, p. 21). 

São os demais sócios, componentes da parte societária, que dispõem seus 

recursos financeiros no fundo VC, comumente, formados por instituições 

tradicionais, tais como bancos de investimentos, fundos de pensão, doadores que 

financiam programas educacionais, seguradoras, agências de desenvolvimento e 

até pessoas físicas, que acompanham as decisões dos atores centrais 

(ALBERGONI, 2006, p. 20; METRICK; YASUDA, 2011, p. 3-4). Sua participação no 

fundo VC é passiva, e a expectativa é que os recursos investidos pelos capitalistas 

de risco possam ser recuperados pelos demais sócios em alguns anos (HAISLIP, 

2011, p. 4-10).  

Fundamental para garantir retornos atraentes aos investidores, a etapa de 

saída (exit), também conhecida por desinvestimento, pode ser motivo de apreensão 

caso não aconteça no momento correto (GOMPERS; LERNER, 1999, p. 205). A 

realização de desinvestimento que cubra o custo de oportunidade dos recursos 

                                            
9 Oferta Pública Inicial. 
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empregados é condição necessária, para a existência do capital de risco e depende 

de diversos fatores relacionados às competências do venture capital, tais como: 

características do empreendimento e especificidade do mercado em que se atua 

(LIMA RIBEIRO; RIBEIRO DE ALMEIDA, 2005, p. 55).  

Além dos desinvestimentos, investidores têm sido atraídos pelo aumento da 

liquidez, pela redução de risco, pela criação de um ambiente de investimento, pelas 

facilidades ao empreendedorismo, tais como: existências de track record (histórico 

de desempenho) (PAULA, 2005, p. 371). Diversas ações governamentais têm sido 

empenhadas, a fim de elevar o número de investidores na indústria de venture 

capital (OECD, 1996, p. 4). 

Em decorrência dos grandes riscos e incertezas, envoltos no processo de 

inovação de empresas emergentes e de base tecnológica, boa parte dos recursos 

iniciais para estimular a atividade inovativa tende a ser obtida junto a fontes 

governamentais (CORDER; SALLES-FILHO, 2006, p. 37).  Embora o capital de risco 

esteja relacionado como um instrumento de livre mercado, o Estado e suas políticas 

públicas são de fundamental importância: tanto para prover um ambiente propício, 

quanto para dar início às atividades inovativas.  O Estado pode não só atuar como 

provedor de recursos públicos para estimular a inovação em empresas privadas, 

como também pode se tornar investidor ativo, que seleciona empresas novas 

(MURRAY, 2007, p. 116). 

Com o apoio governamental, muitas companhias que lideram hoje o mercado 

de tecnologia10 tiveram suas raízes constituídas por venture capitalists, que criaram 

novas firmas, indústrias, espaços econômicos e mudaram a condução da vida diária. 

A presença de empresas de capital de risco permitiu potenciais interações com 

outros agentes (universidades, grandes empresas, laboratórios, etc.) que 

determinaram uma dinâmica particular de sucesso inovativo (KENNEY, 2011, p. 

1678-1680).   

Apesar de abranger apenas uma porção do total gasto em P&D, o venture 

capital ainda é o método mais admirado para financiar empreendedores e projetos 

de inovação nos Estados Unidos, berço de sua institucionalização (KENNEY, 2011, 

                                            
10 Um grande exemplo está relacionado ao Vale do Silício, cujas características de heterogeneidade e 
de complexidade dos agentes não impediram o desenvolvimento em uma área tão competitiva como 
a tecnológica. Estes são alguns reconhecidos exemplos de empresas particularmente bem 
sucedidas: Amazon, AOL, Google, Ebay, Facebook, Groupon, LinkedIn, etc. (FERRARY; 
GRANOVETTER, 2009, p. 326). 
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p. 1678; FERRARY; GRANOVETTER, 2009, p. 326). A primeira companhia de 

venture capital a adquirir capital de fontes não familiares, principalmente de 

investidores institucionais, American Research and Development (ARD), foi criada 

em 1946, e investiu em empresas que comercializaram tecnologia desenvolvida 

durante a Segunda Guerra Mundial.  

Em virtude dos acontecimentos históricos da época, as instituições 

financeiras, em geral, estavam relutantes em investir em empresas, sem experiência 

e de alto risco. A ARD foi então constituída como uma sociedade anônima e 

estruturou um fundo de investimento fechado, cujas ações não poderiam ser 

vendidas separadamente (KENNEY, 2011, p. 1678-1680).  O modo pelo qual o 

fundo foi estabelecido acabou se tornando referência para a indústria de capital de 

risco (tanto de VC quanto de PE) (HALL; LERNER, 2010, p. 624). 

O potencial para o desenvolvimento de pequenas empresas foi percebido 

pelo governo norte-americano que instituiu em 1958 o Small Business Act, criando a 

agência Small Business Administration (SBA) e estabelecendo o programa de 

investimento em pequenas empresas Small Business Investment Companies 

(SBICs). O programa proporcionava financiamento de quatro dólares do governo 

norte-americano para cada dólar investido pelo empreendedor a juros baixos. Em 

face da disponibilidade de dinheiro governamental a baixo custo, vários novos 

participantes (experientes e inexperientes) foram atraídos para a indústria de capital 

de risco (BYGRAVE; TIMMONS, 1992 apud RAMALHO; LARA, 2011, p. 45). 

Todavia, os regulamentos extensivos das SBICs desencorajavam os 

capitalistas de riscos experientes a participarem do programa, enquanto o escrutínio 

limitado de candidatos levou à entrada de operadores sem escrúpulos, que 

investiram não apenas em empresas que detinham baixas perspectivas, como 

também em companhias fraudulentas, normalmente controladas por parentes ou 

amigos (GOMPERS; LERNER, 2001, p. 147). Sem conhecimento gerencial ou 

suporte operacional, as SBICs costumavam oferecer basicamente recursos 

financeiros. Além de ter pouca experiência na indústria, a maioria dos gerentes das 

SBICs não conseguia prover muitas informações (gerenciais ou financeiras) ou ter 

acesso aos especialistas do setor (GOMPERS, 1994, p. 7). Portanto, o esforço e o 

monitoramento exigidos pelos investidores de PE/VC foram subestimados.  Quando 

o mercado de ações caiu drasticamente em 1962, após a formação de uma bolha de 

IPOs de empresas de alta tecnologia (investidas entre 1955 e 1962), as SBICs foram 



52 
  

profundamente afetadas (ANTE, 2008 apud RAMALHO; LARA, 2011, p. 45). No 

período de 1966 a 1967, mais de 230 SBICs foram consideradas “desastrosas”, 

classificadas como incompetentes e, até mesmo, fraudulentas. Com isso, novas 

regulações foram impostas aos SBICs (BYGRAVE; TIMMONS, 1992 apud 

RAMALHO; LARA, 2011, p. 45-46). 

No final de 1970 e início de 1980, o aumento da atividade na indústria de 

capital de risco (PE/VC) coincidiu com duas alterações legislativas importantes. A 

primeira foi o Tax Reform Act de 1978 que reduziu o imposto sobre os ganhos de 

capital de 49,5% para 28,% (GOMPERS, 1994, p. 10). A segunda correspondeu  à 

alteração na regra do plano Employee Retirement Income Security’s Act (ERISA) em 

1979, a fim de legitimar os fundos de pensão como sociedades limitadas, a fim de 

reduzir ainda mais a fiscalização legal e os passivos potenciais dos venture 

capitalists (BAYGAN, 2003, p. 14). 

De acordo com Gompers (1994, p.10), as alterações foram favoráveis para o 

crescimento da indústria de capital de risco , que provocaram mudanças 

fundamentais em sua estrutura e função.  O aumento de oportunidades de 

investimento e a introdução de incentivos fiscais estimularam o mercado, que 

mostrou heterogeneidade entre as empresas e mais especialização na fase de 

investimento, na indústria e na região (LANDSTRÖM, 2007, p. 12-13). 

No início da década de 90, toda a indústria de capital de risco experimentou 

uma “recessão”. Ainda considerados como a principal fonte de financiamento de 

venture capital nos Estados Unidos, os fundos de pensão foram retirados do private 

equity para reduzir o grau de risco no portfólio (HIRUKAWA; UEDA, 2011, p. 428). 

Além disso, devido o excesso de investimentos em diversas indústrias e a entrada 

de VCs inexperientes, os retornos de fundos de capital de risco diminuíram. 

Insatisfeitos com o desempenho apresentado, os VCs buscaram outras 

oportunidades de investimento, inclusive, em empresas em estágios mais 

avançados, em especialização e em diferenciação de estratégias de investimento 

(TIMMONS; BYGRAVE, 1997 apud LANDSTRÖM, 2007, p.13). 

Entretanto, o período também foi reconhecido por novas possibilidades de 

IPOs no mercado e pelo desinvestimento de muitos capitalistas de risco experientes 

(GOMPERS; LERNER, 2003 apud LANDSTRÖM, 2007, p.13). Este “solavanco” se 

consolidou e estabilizou o mercado. Os retornos de investimentos melhoraram, 

principalmente devido a um mercado de IPO mais robusto.  
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Os Estados Unidos possuem características que os destacam na indústria de 

capital de risco, tais como: postura empresarial, benefícios de financiamento11, pelo 

bom financiamento do mercado de ações (BAYGAN, 2003, p. 4-7), e pelas 

condições macroeconômicas satisfatórias (não apenas pela estrutura institucional 

que fomenta o processo de inovação, mas também pela adequada política de 

inovação) (MELO, 2012, p. 2). Por outro lado, a concentração da indústria de PE/VC 

em poucas áreas dos EUA, faz com que o mercado seja limitado geograficamente 

(LANDSTRÖM, 2007, p. 13). Além disso, os aspectos cíclicos do mercado de 

capitais juntamente com as características do perfil investidor levam à alta 

volatilidade do mercado e a desestimular o crescimento de pequenas empresas que 

tentam sobreviver em longo prazo (BAYGAN, 2003, p. 5). 

Até 1996, o investimento em capital de risco feito por VCs nunca havia 

excedido a cifra de U$ 6 bilhões, mesmo em períodos de crescimento excepcional. 

No ano 2000, a despesa total chegou ao valor de US$ 102 bilhões, com um 

investimento médio de 18 bilhões por companhia. Desde então, o mercado de 

capital de risco nos Estados Unidos diminuiu devido ao incidente com as empresas 

dot.com (ponto.com) (MEGGINSON; SMART, 2006 apud LANDSTRÖM, 2007, p. 

13), onde a queda foi mais significativa do que em muitos outros países. 

 

 

2.2.1.3 Business Angels (Informal Venture Capital) 
 

Por muitos anos, o mercado de capital de risco informal tem sido relacionado 

aos Business Angels (BAs). A origem do termo remonta às primeiras iniciativas de 

financiamento de produções teatrais da Broadway, no fim do século XIX (“theatre 

angels”). Investidores ricos começaram a aportar recursos em produções de peças e 

musicais. O aporte de benefícios financeiros vinha acompanhado não apenas de 

amor pela arte teatral, mas também vinha seguida da oportunidade de conhecer e 

conviver com atores, escritores e produtores famosos (RAMADANI, 2009, p. 249). 

Como as obras eram consideradas investimentos de alto risco, as consequências 

eram simples: caso as produções fracassassem, os indivíduos perdiam seu dinheiro, 

                                            
11 Concedidos pelos fundos de pensão, pela rede ativa de business angels (informal venture capita) e 
pelos fundos governamentais. 
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caso fossem bem-sucedidas, os lucros eram compartilhados (LANDSTRÖM, 2007, 

p. 8).  

Na literatura, apesar de existir uma série de definições para o termo Business 

Angels, os significados não diferem drasticamente entre si. A maioria dos 

pesquisadores distingue os Business Angels (investidores anjos) dos investidores 

institucionais de capital. À medida que os financiadores institucionais (Venture 

Capitalists, etc.) usam recursos provenientes de fundos de pensão, bancos, 

fundações universitárias, e de companhias de seguros (que têm a obrigação legal de 

cuidar e investir em empreendimentos de menor risco), os BAs (investidores anjos), 

por outro lado, costumam aportar seus bens pessoais  (WONG; BHATIA; 

FREEMAN, 2009, p. 222).  

O capital de risco informal e seus investidores têm desempenhado um papel 

importante ao financiar empresas de alta base tecnológica em estágios 

denominados semente (“seed”) ou em desenvolvimento inicial (“early-stage”). Devido 

às dificuldades encontradas na obtenção de recursos junto à indústria 

institucionalizada de venture capital ou diante dos mecanismos públicos oferecidos, 

estas companhias inovadoras têm encontrado soluções de financiamento juntos aos 

investidores informais (Business Angels) (MASON; HARRISON, 1995, p. 157). 

A base de pesquisa sobre capital de risco informal é limitada (MASON, 2005, 

p. 2). Sem a mesma experiência profissional que os venture capitalists detêm, os 

investidores anjos são difíceis de identificar, já que preferem operar anonimamente. 

A maioria possui experiência extensa e bem sucedida na gestão de empresas, por 

isso está pronta para tomar decisões com altas doses de risco. Os BAs tendem a 

investir localmente, isto é, em empresas próximas de suas residências, a fim de 

participar mais ativamente das decisões. Preferem aportar recursos em empresas 

que não são cotadas no mercado de ações, devido ao alto risco, investindo entre 5% 

e 15% de seus ativos em tais empresas. Caso os investimentos não possam ser 

recuperados, as perdas não afetarão drasticamente o padrão de vida do business 

angel (RAMADANI, 2009, p. 251-252; HAISLIP, 2011, p. 3-5). 

Não se trata apenas de motivação financeira e/ou altruísmo, mas também da 

satisfação do ego na tomada de decisão de investimento (HILL; POWER, 2001, p. 

87). Quem não se adapta à aposentadoria passiva ou ao afastamento de uma vida, 

sustentada por longos anos de posição de destaque e liderança, pode se interessar 

pelo mercado de capital de risco informal. O investimento em empreendimentos 
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novos e arriscados pode ter diferentes motivações: busca por grandes lucros, 

satisfação pessoal, responsabilidade social, vontade de apoiar jovens 

empreendedores, prazer em compartilhar conhecimentos, habilidades e rede de 

contatos, etc. (RAMADANI, 2009, p. 253). 

Além de ser uma opção de financiamento pela concessão de recursos 

financeiros e sua significativa movimentação financeira12 no mercado, o capital de 

risco informal possui outro atrativo. Os business angels não investem apenas 

dinheiro, mas também “Smart Money”, que se resume, basicamente, em experiência 

e know-how (conhecimento prático). Durante o período de investimento, é possível 

compartilhar amizades, redes de relacionamento, criar uma rede de contatos que 

inclui empreendedores de sucesso, bancários, companhias de seguros, contadores, 

etc. (RAMADANI, 2009, p. 255-256). 

Como um mecanismo informal, existem desafios de desenvolvimento e de 

crescimento que podem ser aliviados com a presença governamental: capital, 

pesquisa e incentivos. O problema de capital corresponde ao excesso de demanda 

por recursos financeiros nos estágios iniciais de investimento, configurando-se em 

uma disputa de atenção às redes de business angels. Com um número elevado de 

empreendimentos de base tecnológica, quem não pode contar com a opção do 

autofinanciamento ou com ajuda financeira de amigos e familiares, encontra uma 

alternativa ao disputar a atenção de investidores informais. Os business angels 

tendem a conceder financiamento em torno de milhares de dólares. Contudo, os 

empreendimentos inovativos, que buscam apoio financeiro acima dos milhões de 

dólares, tem que encarar o desafio de se tornar financiáveis.  Uma vez que as cifras 

milionárias são muito elevadas para os business angels e muito baixas para atrair a 

atenção dos investidores do capital de risco institucionalizado. Nestes casos, o 

governo tende a interver, a fim de não desestimular o processo de inovação, em 

decorrência da falta de financiamento (KELLY, 2007, p. 320). 

Cabe destacar também as dificuldades encontradas na tentativa de trazer 

empreendedores e financiadores em conjunto (o problema de pesquisa). Pelo 

caráter invisível do mercado informal de capital de risco, é difícil fazer com que os 

                                            
12 Estima-se que entre 1986 e 1987, havia cerca de 250 mil indivíduos na rede ativa de capital de 
risco informal, investindo entre US$ 20 e US$ 30 bilhões por ano (WETZEL, 1987 apud GOMPERS, 
1994, p.2). Em estudo publicado em 2004, o número de investidores informais teria aumentado para 
5% da população norte-americana, movimentando cerca de US$ 108 bilhões anualmente 
(BYGRAVE; REYNOLDS, 2004 apud MASON, 2005, p.1).  
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investidores anjos e os inovadores/empreendedores se encontrem. Por isso, os 

governos, de modo geral, têm desenvolvido serviços de introdução e de 

apresentação de negócios e redes de business angels (KELLY, 2007, p. 320). 

E por fim, o problema de incentivos, isto é, encontrar formas de estimular a 

atividade do mercado. Como qualquer mecanismo de financiamento, as redes de 

business angels têm apresentado uma série de problemas, diante da falta de 

incentivos governamentais. Para tanto, estudos têm analisado o impacto de 

benefícios governamentais em investimentos encabeçados pelas redes de BAs. A 

fim de averiguar a expansão do número de investimentos realizados e a sofisticação 

do mercado de capital de risco informal (KELLY, 2007, p. 320). 



 
 

3 O SISTEMA DE FINANCIAMENTO À INOVAÇÃO NO BRASIL 
 

 

3.1 MARCOS LEGAIS 
 

3.1.1 Lei de Inovação (Lei nº 10.973/04) 
 

Considerada um dos principais pontos de referência da Política Industrial, 

Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE13), a Lei Federal Brasileira de Inovação 

estabelece medidas de incentivos governamentais (inclusive a participação com 

capital minoritário) à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo (BRASIL, 2004). Por meio de convênios entre empresas nacionais, 

organizações sem fins lucrativos e Instituições Científicas e Tecnológicas – (ICTs), a 

missão institucional da Lei de Inovação é dar cumprimento às atividades de 

pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico ou tecnológico, com vistas à 

capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial 

do país. 

Promulgada em dezembro de 2004, a Lei nº 10.973 aborda três importantes 

vertentes: a constituição de ambiente propício às parcerias estratégicas entre as 

universidades, institutos tecnológicos e empresas; o estímulo à participação de 

instituições de ciência e tecnologia no processo de inovação; e o objeto de análise 

nesta pesquisa, incentivo à inovação na empresa (MCTI, 2008a). Sua única restrição 

explícita determina que sejam beneficiadas apenas empresas nacionais, dentro do 

conceito constitucional de empresas brasileiras (CESAR, 2009, p. 9).  

A Lei estabelece que a União, as Instituições Públicas e Tecnológicas e as 

agências de fomento possam promover e incentivar o desenvolvimento de produtos 

e processos inovadores em empresas nacionais e nas entidades nacionais de direito 

privado, sem fins lucrativos, voltadas para atividades de pesquisa, mediante a 

concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura, a 

serem ajustados em convênios ou contratos específicos, destinados a apoiar 

atividades de pesquisa e desenvolvimento, para atender às prioridades da política 

industrial e tecnológica nacional. Visando o desenvolvimento de produtos ou 
                                            
13 Cuja vigência se estendeu de 2004 a 2008. 
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processos inovadores, a concessão de recursos financeiros pode vir sob a forma de 

subvenção econômica, financiamento ou participação societária, mas deve ser 

precedida de aprovação do projeto pelo órgão ou entidade concedente (BRASIL, 

2005). 

  

 

3.1.2 Lei do Bem (Lei nº 11.196/05) 
 

A Lei do Bem (Lei nº 11.196/05), além de instituir regime especial de 

tributação para a plataforma de exportação de serviços de tecnologia da informação 

e de normatizar aquisição de bens de capital para empresas exportadoras, também 

dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação. Conforme previsto na Lei 11.196/05, 

pessoas jurídicas podem usufruir de forma automática dos incentivos fiscais, desde 

que realizem pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica 

(BRASIL, 2005). 

Para fortalecer o novo marco legal de apoio ao desenvolvimento tecnológico e 

inovativo nas empresas, os incentivos fiscais são concedidos para Pesquisa, 

Desenvolvimento e/ou Inovação (PDI) e atividades correlatas, a fim de reduzir o 

custo e o risco de inovação nas empresas.  Com usufruto automático, os benefícios 

abrangem depreciação e amortização aceleradas, redução do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) para equipamentos de pesquisa, crédito do Imposto 

de Renda na fonte sobre royalties, assistência técnica e serviços especializados 

contratados no exterior (BRASIL, 2012, p. 23). 

 

 

3.1.3 Lei de Informática (Lei n° 8.248/91) 
 

A Lei de Informática (LI) (Lei n° 8.248/91) foi estabelecida para que empresas 

de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática e automação, 

que investissem em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da 

informação, pudessem obter incentivos fiscais, tais como: redução do Imposto sobre 

Produto Industrializado, depreciação acelerada na aquisição de máquinas e 
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equipamentos, etc. (BRASIL, 1991). A política anterior previa reserva de mercado 

para produtos nacionais por oito anos, a partir do conceito de “produto similar”, mas 

não foi bem-sucedida, em decorrência dos preços mais altos e dos produtos 

obsoletos (KISTLER, 2010, p. 83-85). 

Em face da edição das Leis 10.176 (de 2001) e 11.077 (de 2004), a Lei de 

Informática recebeu duas emendas (KISTLER, 2010, p. 83-85). A Lei n° 10.176 

dispensou a exigência de que a empresa deveria ter capital nacional para se 

beneficiar dos incentivos previstos na Lei. Estabeleceu que a isenção até então 

plena de IPI, seria linearmente reduzida. Ademais, deu enfoque ao desenvolvimento 

regional: regiões Norte, Norte e Centro-Oeste passaram a usufruir de incentivos 

diferenciados (ALBUQUERQUE; BONACELLI, 2009, p. 203-208).  

Por outro lado, a Lei n° 11.077 basicamente estendeu os prazos de incentivos 

fiscais ao setor até 2019. Pelas normas atuais, as empresas de desenvolvimento ou 

de produção de bens e serviços de informática e automação, que investirem em 

atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia, podem obter redução de 

até 80% do IPI do produto incentivado até 2014, quando haverá redução 

progressiva. O investimento a ser feito, até o ano de 2014 é de 5% do faturamento 

anual dos produtos incentivados, descontados os impostos de comercialização e 

deduzidos os tributos correspondentes, bem como o valor das aquisições de 

produtos incentivados (BRASIL, 2004 apud KISTLER, 2010, p. 83-85). 

 

 

3.1.4 Leis de Fundos Setoriais 
 

Criados no início dos anos 2000, os Fundos de Apoio ao Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (comumente conhecidos como Fundos Setoriais ou 

simplesmente Fundos) constituem a principal fonte de recursos para o financiamento 

das atividades científicas e tecnológicas no país (GUIMARÃES, 2008, p. 186). 

Além de objetivar a ampliação e a estabilidade do financiamento para a área 

de C&T, os Fundos Setoriais também visam à redução de desigualdades regionais. 

De um lado, por meio de parcerias entre Universidades, Centros de Pesquisa e 

Desenvolvimento, públicos e privados, e de incentivo à geração de conhecimento e 

inovações que contribuam para a solução de problemas nacionais. De outro, por 
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meio da destinação de, no mínimo, 30% dos recursos para projetos das regiões 

Norte, Nordeste e Centro Oeste do país (MCTI, 2014).  

Os Fundos Setoriais distinguem-se pela natureza do seu funding (obtenção 

de recursos) e por sua gestão compartilhada. Suas receitas são provenientes de 

contribuições incidentes sobre o resultado da exploração de recursos naturais 

pertencentes à União (royalties incidentes sobre a produção de petróleo e gás 

natural), parcelas do Imposto sobre Produtos Industrializados de certos setores e de 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incidente sobre os 

valores que remuneram o uso ou aquisição de conhecimentos 

tecnológicos/transferência de tecnologia do exterior (MCTI, 2014).  

Por meio de gestão compartilhada, as linhas de atuação dos Fundos Setoriais 

são definidas com a participação de representantes do governo, da comunidade 

científica e do setor privado nos respectivos Comitês Gestores dos fundos, 

permitindo a coordenação e a articulação de diversos atores – públicos e privados – 

na administração do apoio à política científica e tecnológica (MORAIS, 2008, p. 69).  

As receitas dos Fundos são alocadas ao orçamento do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), e aplicadas pela Financiadora 

de Estudos e Projetos - FINEP (que atua como Secretaria Executiva dos Fundos) e 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

(MORAIS, 2008, p. 69), com exceção do FUNTTEL cujo orçamento pertence ao 

Ministério das Comunicações. Dos 16 Fundos Setoriais existentes, 14 são de 

natureza setorial e dois possuem características transversais. Destes, um é voltado 

à interação universidade-empresa (FVA – Fundo Verde-Amarelo), enquanto o outro 

é destinado a apoiar a melhoria da infraestrutura dos Institutos de Ciência e 

Tecnologia (CT – Infra) (MCTI, 2014).  A origem dos recursos de cada fundo é 

detalhada no Quadro 2, a seguir: 
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Quadro 2 - Fundos Setoriais e a origem de seus recursos 

Fundo Lei geradora Origem dos Recursos 

CT - Aeronáutico 10.332, 

19/12/01 

7,5% da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, cuja arrecadação advém da 

incidência de alíquota de 10% sobre a remessa de recursos ao exterior para pagamento de 

assistência técnica, royalties, serviços técnicos especializados ou profissionais instituída pela Lei 

nº 10.168, de 29/12/2000. 

CT - Agronegócio 10.332, 

19/12/01 

17,5% da CIDE, cuja arrecadação advém da incidência de alíquota de 10% sobre a remessa de 

recursos ao exterior para pagamento de assistência técnica, royalties, serviços técnicos 

especializados ou profissionais. 

CT - 

Biotecnologia 

10.332, 

19/12/01 

7,5% da CIDE, cuja arrecadação advém da incidência de alíquota de 10% sobre a remessa de 

recursos ao exterior para pagamento de assistência técnica, royalties, serviços técnicos 

especializados ou profissionais. 

CT - Energ 9.991, 

 24/7/00 

Entre 0,3% e 0,4% sobre o faturamento líquido de empresas concessionárias de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica. 

CT - Espacial 10.332 

19/12/01; 

9.994, 24/07/00 

25% das receitas de utilização de posições orbitais; 25% das receitas auferidas pela União 

relativas a lançamentos; 25% das receitas auferidas pela União relativas à comercialização dos 

dados e imagens obtidos por meio de rastreamento, telemedidas e controle de foguetes e 

satélites; e o total da receita auferida pela Agência Espacial Brasileira - AEB decorrente da 

concessão de licenças e autorizações. 

CT - Hidro 9.993, 24/07/00 4% da compensação financeira atualmente recolhida pelas empresas geradoras de energia 

elétrica (equivalente a 6% do valor da produção e geração de energia elétrica). 

CT - Info/Cati 10.176, 11/1/01 Mínimo de 0,5% do faturamento bruto das empresas de desenvolvimento ou produção de bens e 

serviços de informática e automação que recebem incentivos fiscais da Lei de Informática; 

Aporte de até 2/3 do complemento de 2,7% dos 5% do faturamento das empresas como opção 

de investimento; 

Recursos financeiros residuais, oriundos do não cumprimento dos percentuais mínimos fixados 

para investimentos em atividades de P&D, os quais serão atualizados e acrescidos de 12%; 

Débitos decorrentes da não realização, total ou parcial, até o período de dezembro de 2003, de 

aplicações relativas ao investimento compulsório anual em P&D tecnológico. 

CT - Infra 10.197, 14/2/01 20% dos recursos de cada fundo setorial. 

CT - Mineral 9.993, 24/7/00 2% da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), paga pelas 

empresas do setor mineral detentoras de direitos de mineração. 

CT - Petro 9.478, 6/8/97 25% dos royalties que excederem a 5% da produção de petróleo e gás natural. 

CT - Transporte 9.992, 24/7/00; 

10.332, 9/12/01 

10% das receitas obtidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 

em contratos firmados com operadoras de telefonia, empresas de comunicações e similares, que 

utilizem a infraestrutura de serviços de transporte terrestre da União. 

CT - Amazônia 8.387, 30/12/91; 

10.176, 11/1/01 

Mínimo de 0,5% do faturamento bruto das empresas que tenham como finalidade a produção de 

bens e serviço de informática, industrializados na Zona Franca de Manaus; 

Aporte de até 2/3 do complemento de 2,7% dos 5% do faturamento dessas empresas como 

opção de investimento; 

Recursos financeiros residuais, oriundos do não cumprimento dos percentuais mínimos fixados 

para investimentos em atividades de P&D na Amazônia, os quais serão atualizados e acrescidos 

de 12%; 

Débitos decorrentes da não realização, total ou parcial, até o período de dezembro de 2003, de 

aplicações relativas ao investimento compulsório anual em P&D tecnológico na Amazônia. 

CT - Aquaviário 10.893 

13/07/2004 

3% da parcela do produto da arrecadação do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha 

Mercante (AFRMM) que cabe ao Fundo da Marinha Mercante (FMM). 

CT - Saúde 10.332, 

19/12/01 

17,5% da CIDE, cuja arrecadação advém da incidência de alíquota de 10% sobre a remessa de 

recursos ao exterior para pagamento de assistência técnica, royalties, serviços técnicos 

especializados ou profissionais instituída pela Lei nº 10.168, de 29/12/2000. 

CT - Verde-

Amarelo 

10.168, 

29/12/00; 

10.332, 

19/12/01 

50% sobre a CIDE, cuja arrecadação advém da incidência de alíquota de 10% sobre a remessa de 

recursos ao exterior para pagamento de assistência técnica, royalties, serviços técnicos 

especializados ou profissionais; e mínimo de 43% da receita estimada da arrecadação do Imposto 

sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre os bens e produtos beneficiados com a Lei 

de Informática. 

FUNTTEL 10.052, 

28/11/00 

0,5% sobre o faturamento líquido das empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e 

contribuição de 1% sobre a arrecadação bruta de eventos participativos realizados por meio de 

ligações telefônicas, além de um patrimônio inicial resultante da transferência de R$ 100 milhões 

do FISTEL. 

Fonte: PEREIRA (2005, p.10-11). 
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3.2 MECANISMOS DE APOIO FINANCEIRO À INOVAÇÃO PARA AS 
EMPRESAS BRASILEIRAS 

 

3.2.1 Subvenção Econômica e Empréstimos 
 

Regulamentado pela OMC e amplamente utilizado em países desenvolvidos, o 

apoio à inovação por meio de subvenção econômica só foi instituído no Brasil em 

2001, pela Lei nº 10.332, que vinculava a subvenção econômica às empresas que 

estivessem executando Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial 

(PDTI) ou Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA) 

(COSTA, 2013, p. 111-112).  

Em 2004, a promulgação da Lei Federal de Inovação (Lei nº 10.973/04) 

designou a FINEP como secretaria executiva, permitindo a operacionalização do 

instrumento de subvenção econômica no país. Em 2005, com a institucionalização 

da Lei do Bem, as regras para a concessão de subvenção econômica foram 

modificadas definitivamente, retirando a supressão da exigência de participação nos 

programas PDTI ou PDTA (COSTA; SZAPIRO; CASSIOLATO, 2013, p. 2). 

Sem a necessidade de reembolso e sem a obrigação de apresentar qualquer 

garantia, a subvenção direta (grants) não apenas representa um dos instrumentos 

mais poderosos na indução do processo de inovação nas empresas, mas também 

mais efetivo em atender interesses públicos. A subvenção permite que projetos 

relativos a produtos (ou processos) com alto conteúdo tecnológico possam ser 

priorizados e selecionados para pesquisa e desenvolvimento, por meio de decisões 

públicas. As demais modalidades públicas de apoio à inovação não dispõem da 

mesma efetividade (IPEA, 2012, p. 347-348). 

Entretanto, para que o desenvolvimento e a inovação de produtos com alto 

conteúdo tecnológico ou de alto interesse para o país sejam alcançados, as ações 

de subvenção econômica precisam ser utilizadas de forma extremamente seletiva, 

isto é, por meio de decisões públicas que elejam áreas ou temas que efetivamente 

fomentem os gastos em PDI de processos e produtos, particularmente aqueles 

caracterizados por maiores riscos tecnológicos e de mercado. Esta modalidade de 

apoio direto deve ser destinada a apoiar empresas dinâmicas capazes de competir 

internacionalmente com os países que mais investem em novas tecnologias e 
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conhecimento, de acordo com o espírito da Lei de Inovação (IPEA, 2012, p. 347-

348). 

Além da subvenção econômica, os empréstimos também são considerados 

importantes dispositivos de apoio à inovação. Por meio de financiamento 

reembolsável concedido por intermédio de instituições de fomento à inovação, as 

empresas inovadoras podem desenvolver atividades consideradas fundamentais 

para sua sobrevivência no mercado, tais como: projetos de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico, aquisição de máquinas, construção de laboratórios, 

etc. Para estimular o processo de inovação, estes empréstimos possuem alguns 

atrativos diferenciados: taxas de juros e correção monetária abaixo do mercado, 

longos prazos de carência e de amortização, e estudo cuidadoso de casos de 

inadimplência (LONGO, 2001, p. 8).  

No Brasil, instituições atuam no âmbito federal para conceder empréstimos 

específicos para a inovação nas empresas. O Ministério de Ciência, Tecnologia e 

Inovação dispõe de uma série de instrumentos, alguns operados diretamente por 

ele, outros através da FINEP e do CNPq. O Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico Social (BNDES), vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, também possui programas de apoio financeiro à inovação nas 

empresas (ANPEI, 2009, p. 21).  

A seguir é possível encontrar informações sobre essas instituições, que atuam 

no âmbito federal, e sobre as modalidades de apoio que elas disponibilizam para 

incentivar a inovação de produtos, serviços e processos nas empresas.  

 

 

3.2.1.1 No âmbito da FINEP 
 

A (FINEP) Financiadora de Estudos e Projetos foi criada em 24 de julho de 

1967, com a missão de institucionalizar o Fundo de Financiamento de Estudos de 

Projetos e Programas, criado em 1965.  A partir de 1971, passou ser a Secretaria 

Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FNDCT), destinado a financiar a expansão do sistema de ciência e tecnologia no 

Brasil. 
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Os recursos do FNDCT e da Financiadora de Estudos e Projetos podem ser 

caracterizados por dois períodos distintos14. Enquanto, a primeira fase trata da 

constituição do FNDCT e de seu financiamento por meio de dotação orçamentária15 

ordinária, que vigorou do final da década de 1960 até 1997 (MELO, 2009). A 

segunda fase é caracterizada pelo financiamento da inovação através dos Fundos 

Setoriais, a partir de 1998 (BASTOS, 2003; MELO, 2009). 

Na tabela 1, abaixo, é possível visualizar a evolução dos recursos destinados  

 
Tabela 1 - Evolução dos desembolsos da FINEP e do FNDCT, 1967-1997 (R$  
milhões constantes, IGP-DI dez/2012) 

Ano FNDCT FINEP FINEP + FNDCT % FNDCT % FINEP 

1967 
 

80,29 80,29 0,0% 100,0% 

1968 
 

149,07 149,07 0,0% 100,0% 

1969 
 

50,27 50,27 0,0% 100,0% 

1970 226,20 21,57 247,77 91,3% 8,7% 

1971 377,88 56,75 434,63 86,9% 13,1% 

1972 665,48 69,96 735,44 90,5% 9,5% 

1973 859,74 335,83 1.195,57 71,9% 28,1% 

1974 1.143,80 496,94 1.640,74 69,7% 30,3% 

1975 1.245,33 879,91 2.125,24 58,6% 41,4% 

1976 1.312,41 1.318,16 2.630,57 49,9% 50,1% 

1977 1.353,72 765,65 2.119,37 63,9% 36,1% 

1978 1.575,42 1.012,70 2.588,12 60,9% 39,1% 

1979 1.445,53 828,00 2.273,53 63,6% 36,4% 

1980 1.370,11 422,93 1.793,04 76,4% 23,6% 

1981 858,53 397,12 1.255,65 68,4% 31,6% 

1982 766,42 407,04 1.173,46 65,3% 34,7% 

1983 603,53 330,88 934,41 64,6% 35,4% 

1984 419,22 169,83 589,05 71,2% 28,8% 

1985 422,39 343,80 766,19 55,1% 44,9% 

1986 632,46 412,39 1.044,85 60,5% 39,5% 

1987 708,43 1.203,14 1.911,57 37,1% 62,9% 

1988 620,04 546,70 1.166,74 53,1% 46,9% 

1989 410,88 126,24 537,12 76,5% 23,5% 

1990 276,13 30,89 307,02 89,9% 10,1% 

1991 114,29 101,23 215,52 53,0% 47,0% 

1992 183,46 652,96 836,42 21,9% 78,1% 

1993 329,85 1.025,51 1.355,36 24,3% 75,7% 

1994 222,02 781,46 1.003,48 22,1% 77,9% 

1995 216,07 842,50 1.058,57 20,4% 79,6% 

1996 257,90 877,07 1.134,97 22,7% 77,3% 

1997 227,57 1.507,14 1.734,71 13,1% 86,9% 

Total Geral 18.844,81 16.243,93 35.088,74   

Fonte: COSTA (2013, p.93). 

                                            
14  Para detalhes, consultar MELO (2009). 
15 Toda e qualquer verba prevista como despesa em orçamentos públicos e destinada a fins 
específicos. Qualquer tipo de pagamento que não tenha dotação específica só pode ser realizado se 
for criada uma verba nova ou dotação nova para suprir a despesa.  
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ao financiamento da inovação pelo FNDCT e pela FINEP, no período de 1967 a 

1997. Dentro deste marco, os recursos do FNDCT possuíam caráter não 

reembolsável e destinavam-se a financiar atividades de desenvolvimento em 

instituições de pesquisa e universidades. Os recursos da FINEP, por sua vez, eram 

de caráter reembolsável e tinham por desígnio financiar o investimento em P&D 

realizado por empresas (COSTA, 2013, p. 89-95).  

Os números indicam que na segunda metade dos anos 1970, a FINEP 

experimentou um grande fortalecimento, através do aumento significativo dos seus 

recursos (em resposta às diretrizes do II Plano Nacional de Desenvolvimento). No 

período de 1985 a 199116, mesmo com a criação do Ministério da Ciência e 

Tecnologia para fortalecer a luta pela aplicação de mais recursos em inovação, a 

recuperação dos desembolsos do FNDCT e da FINEP foi tímida e não superou a 

metade dos recursos do subperíodo anterior. Em termos de fonte de financiamento, 

a novidade foi à captação pela FINEP de recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento17 (FND). De 1992 a 1997, além de captar empréstimos junto ao 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para financiamento de projetos 

reembolsáveis, a FINEP passou a contar com recursos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT). Pela primeira vez, os recursos aplicados pela FINEP superaram 

os do FNDCT (MELO, 2009, p. 96-103; COSTA, 2013, p. 88-94). 

A partir de 1998, a situação fiscal se agravou no país, inviabilizando qualquer 

apoio consistente à área de C&T (BASTOS, 2003; MELO, 2009). Ademais, a crise 

cambial de 1998-1999 trouxe mudanças na política macroeconômica: determinação 

de regimes de metas de inflação e busca pelo superávit primário nas contas 

públicas, culminando na aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (MELO, 2009, 

p. 103). A alternativa encontrada para obtenção de recursos destinados à C&T foi a 

criação dos Fundos Setoriais para gerar vinculação de receita específica aos gastos 

de Ciência e Tecnologia, sem a introdução de uma excepcionalidade explícita no 

texto constitucional (GUIMARÃES, 2008, p. 188). 

Os Fundos Setoriais foram criados no início dos anos 2000 repletos de 

expectativas. Não apenas, em decorrência da quantidade estimada de recursos que 

                                            
16 Período caracterizado pela redemocratização do país, pelo lançamento do Plano Cruzado em 1986 
e pela moratória externa de1987. 
17 Criado em 1986, o FND concede empréstimos à FINEP para aplicação em empresas do setor de 
C&T, ao BNDES e ao Banco do Brasil. Para obter mais informações, consultar site do BNDES 
(bndes.gov.br). 
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seria adicionada ao dispêndio governamental em C,T&I,  mas também pela 

introdução do dispositivo de receitas vinculadas, por meio das quais, seria garantida 

a manutenção do fluxo financeiro às atividades contratadas pelas agências de 

fomento que integram o Sistema Nacional de Inovação (PEREIRA, 2005, p. 11). 

Segundo Guimarães (2008), a gestão dos novos Fundos asseguraria transparência 

na aplicação dos recursos e na avaliação dos resultados, em resposta à supervisão 

de representantes de ministérios, agências reguladoras, comunidade científica e do 

setor empresarial. A operação dos Fundos, por outro lado, não se isentaria de 

problemas de dispersão, ausência de coordenação de atividades empreendidas, 

falta de uniformidade nos procedimentos adotados e baixa integração e sintonia com 

diretrizes políticas de governo, determinando assim que alterações em seu modelo 

de gestão fossem introduzidas (GUIMARÃES, 2008, p. 186-187). 

A tabela 2, apresentada a seguir, indica o histórico dos desembolsos do 

FNDCT e da FINEP, a partir da vigência dos Fundos setoriais. Apesar do aumento 

sistemático de desembolsos do FNDCT, a partir de 1998, os recursos destinados ao 

financiamento das empresas só apresentaram aumento expressivo a partir de 2005. 

Para Melo (2009, p. 106-108), o conjunto de normas operacionais mais restritivas e 

a política macroeconômica impediram que a FINEP continuasse a repassar os 

recursos do FNDCT, para o financiamento de atividades de P&D das empresas:  

 
Os incentivos para o crescimento econômico vieram do setor externo, 
estimulado pela forte desvalorização cambial de 1999-2000 e de 2002-2003 
e, principalmente, pelo fator China, com forte aumento do preço 
internacional das commodities. Mesmo com a redução da fragilidade 
externa da economia, a política monetária continuou extremamente tímida 
na redução das taxas de juros, o que fez com que o ambiente 
macroeconômico hostil perdurasse, resultando em baixo investimento das 
empresas brasileiras (MELO, 2009, p. 108). 
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Tabela 2 - Evolução dos desembolsos da FINEP e do FNDCT, 1998-2012 (R$ 
milhões constantes IGP-DI dez/2012) 

Ano FNDCT FINEP FINEP + FNDCT % FNDCT % FINEP 

1998 191,31 1.256,09 1.447,40 13,2% 86,8% 

1999 277,40 580,63 858,03 32,3% 67,7% 

2000 377,63 326,94 704,57 53,6% 46,4% 

2001 818,80 205,72 1.024,52 79,9% 20,1% 

2002 714,33 250,30 964,63 74,1% 25,9% 

2003 848,37 244,10 1.092,47 77,7% 22,3% 

2004 992,93 244,12 1.237,05 80,3% 19,7% 

2005 1.096,04 472,56 1.568,60 69,9% 30,1% 

2006 1.079,84 772,63 1.852,47 58,3% 41,7% 

2007 1.762,15 571,79 2.333,94 75,5% 24,5% 

2008 2.529,45 949,44 3.478,89 72,7% 27,3% 

2009 2.476,06 1.107,45 3.583,51 69,1% 30,9% 

2010 2.868,98 1.452,22 4.321,20 66,4% 33,6% 

2011 2.438,87 1.925,80 4.364,67 55,9% 44,1% 

2012 2.646,92 1.765,09 4.412,01 60,0% 40,0% 

Total Geral 21.119,08 12.124,88 33.243,96   

Fonte: COSTA (2013, p.96-99). 

Com o advento dos Fundos Setoriais, as receitas do FNDCT foram 

fortalecidas e tornadas permanentes, possibilitando a expansão de programas e 

ações da FINEP (MORAIS, 2008, p. 72-73). Não obstante, as políticas de atuação 

passaram a ser definidas pelos Comitês Gestores de cada fundo, e não apenas pela 

FINEP.  

Chama a atenção porque antes dos Fundos Setoriais, parte dos recursos do 

FNDCT era utilizada para o financiamento de empresas, a critério da própria FINEP 

que direcionava os recursos especificamente para o apoio e incentivo à inovação. 

Após sua criação, para manter o financiamento de longo prazo específico às 

empresas, a FINEP passou a contar apenas com a captação de recursos do FAT e 

do FND (COSTA, 2013, p. 95). 

Com relação às perspectivas de solução para escassez de recursos 

destinados a Ciência e Tecnologia, o que se viu, no entanto, foi que os 

investimentos feitos pelos Fundos Setoriais, desde o princípio, ficaram bem abaixo 

das expectativas anunciadas. A defasagem entre os valores previstos e os 

efetivamente investidos é explicada em razão do significativo contingenciamento18 

de recursos e do limite de empenho imposto pelo Ministério de Ciência Tecnologia e 

                                            
18 O contingenciamento é uma medida de programação financeira. Consiste no retardamento ou, 
ainda, na inexecução de parte da programação de despesa prevista na Lei Orçamentária em função 
da insuficiência de receitas.  
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Inovação (MCTI) (PEREIRA, 2005, p. 12; HOLLANDA, 2010, p. 178; COSTA, 2013, 

p. 95).  

Para efeito de esclarecimento, desde a criação dos Fundos Setoriais até 

meados de 2012, o FNDCT já havia arrecadado mais de R$ 25 bilhões. Deste total, 

apenas 50% foram efetivamente desembolsados. Grande parte da diferença não foi 

utilizada, em face dos sucessivos contingenciamentos anuais (ARAÚJO, 2012, p. 

123). A saber, a reserva de contingenciamento e o limite de empenho são 

mecanismos utilizados pelo governo, em acordo com a Lei Orçamentária Anual 

(LOA), a fim de limitar a utilização de recursos no orçamento aprovado (COSTA, 

2013, p. 95-99). 

A evolução do contingenciamento dos recursos dos Fundos Setoriais pode 

ser visto na Tabela 3.  Para Melo (2009, p.109), desde a criação dos fundos, houve 

mais recursos contingenciados do que aqueles que foram colocados à disposição do 

FNDCT para o financiamento da inovação e da infraestrutura de C&T. Nota-se uma 

forte contradição entre a política macroeconômica e a PITCE, políticas estas que 

explicitam objetivos incompatíveis entre si (MELO, 2009). 

Tabela 3 - Evolução financeira dos Fundos Setoriais, 2000-2011 (R$ milhões 
correntes) 

Ano 
Arrecadação dos Fundos 

Setoriais 
Valor Empenhado 

Reserva de 
Contingenciamento LOA 

2000 244,87 134,41 0,00 

2001 460,58 315,99 0,00 

2002 917,94 315,45 0,00 

2003 1.317,74 564,37 595,28 

2004 1.408,40 593,97 811,17 

2005 1.616,80 747,53 862,69 

2006 1.850,36 977,10 675,50 

2007 2.016,07 1.093,68 635,43 

2008 2.510,19 1.111,83 925,77 

2009 2.639,35 1.134,21 453,94 

2010 2.789,07 3.042,40 0,00 

2011 3.536,98 2.744,77 315,84 

Total Geral 21.308,35 12.775,71 5.275,62 
Fonte: COSTA (2013, p.98). 

Cabe deixar claro que os Fundos Setoriais nunca objetivaram financiar 

diretamente às empresas. Hollanda (2010) esclarece que a nova concepção política 

visava à redução dos riscos associados às atividades de P&D, por meio de apoio a 

grandes projetos de pesquisa e/ou projetos de impacto e do estímulo de parcerias 

entre empresas, universidades e institutos de pesquisa. No entanto, pode-se dizer 

que, na maioria dos casos, os Fundos Setoriais foram pouco utilizados para apoiar 
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tais projetos ou para promover a cooperação entre empresas e instituições 

executoras de P&D (HOLLANDA, 2010, p. 178). 

Analisando a trajetória da FINEP, é possível observar a instabilidade de seu 

padrão de financiamento (ARAÚJO, 2012, p. 122). Apesar da criação dos Fundos 

Setoriais e de seu impacto na composição do FNDCT, os recursos disponibilizados 

pela agência para o financiamento das empresas se mostraram insuficientes em 

diversos períodos de atuação. Costa (2013, p.98) lembra ainda que em toda a 

década de 2000, a FINEP dependeu da captação de recursos de terceiros, 

negociados anualmente, para sustentar suas operações de crédito. 

De acordo com Araújo (2012), nenhuma das demais instituições federais de 

fomento teve tantas oscilações no fluxo de recursos e na evolução dos desembolsos 

operacionais quanto a FINEP (ARAÚJO, 2012, p. 123). Sem uma fonte de funding e 

sem condições especiais de empréstimo para tomadores finais, o papel da FINEP 

como agente de promoção do crédito não pôde ser desempenhado em sua 

totalidade (CORDER; SALLES-FILHO, 2004, p. 132).  

Como exposto, a gestão de recursos do FNDCT, ao longo da última década 

não foi baseada numa política de capitalização da instituição financeira (ARAÚJO, 

2012, p. 123). Ainda que, de 2007 a 2012, os desembolsos de recursos não 

reembolsáveis (FNDCT) tenham se mostrado significativos. O funding para os 

instrumentos reembolsáveis, em contrapartida, tem se apresentado como um grande 

desafio para FINEP (COSTA, 2013, p. 98). 

Em 2007, uma nova regulamentação (Lei 11.540/07) determinou um limite 

máximo de 25% de dotação orçamentária anual para a realização de empréstimos 

do FNDCT para a FINEP a serem repassados para operações de investimento e de 

crédito (ARAÚJO, 2012, p. 123). Na Tabela 4, a seguir, é possível verificar que, de 

2008 a 2010, os empréstimos foram a principal fonte de funding para financiamento 

de projetos de desenvolvimento tecnológico de empresas. O valor de captação pelo 

FNDCT, registrado em milhões de reais, saltou de R$ 225, em 2008, para R$ 933,1, 

em 2012. Costa (2013, p.99) lembra que a liquidação do FND, em 2009, por conta 

de problemas judiciais, pode ter aumentado ainda mais a dependência da FINEP em 

relação aos recursos do FNDCT.  
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Tabela 4 - Evolução do funding da FINEP para operações de crédito, 2000 - 2012 
(R$ milhões correntes) 

Ano Tesouro BNDES FND FAT FUNTTEL FNDCT 
Funding 

total  
por ano 

2000 0,0 9,8 0,0 32,5 0,0 0,0 42,3 

2001 320,0 2,0 0,7 16,7 0,0 0,0 339,4 

2002 0,0 0,0 77,2 3,7 0,0 0,0 80,9 

2003 0,0 0,5 80,0 35,0 0,0 0,0 115,5 

2004 0,0 0,0 0,0 76,3 0,0 0,0 76,3 

2005 0,0 0,0 180,0 200,0 0,0 0,0 380,0 

2006 0,0 0,0 120,0 400,0 0,0 38,9 558,9 

2007 0,0 0,0 120,0 230,0 0,0 38,0 388,0 

2008 0,0 0,0 120,0 180,0 0,0 225,0 525,0 

2009 524,0 0,0 0,0 180,0 0,0 619,2 1.323,2 

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 456,5 506,5 

2011 0,0 1.102,4* 0,0 63,0 50,0 794,7 2.010,1 

2012 0,0 1.104,3* 0,0 0,0 200,0 933,1 2.237,4 

Total Geral 844,0 2.219,0 697,9 1.417,2 300,0 3.105,4 8.583,5 

Fonte: COSTA (2013, p.99).          
 
*(Programa de Sustentação do Investimento). 
 

Para dar cumprimento aos seus objetivos institucionais, a FINEP recebeu 

autorização para o aumento do Capital Social, no valor de R$ 524 milhões, em 2009. 

O aporte do Tesouro permitiu que a FINEP revertesse os prejuízos acumulados em 

seu balanço e quitasse antecipadamente a totalidade de sua dívida com o FND. A 

quitação deste débito diminuiu a pressão sobre o fluxo de caixa da FINEP, na ordem 

de R$ 120 milhões anuais em amortizações e juros (FINEP, 2010, p. 122).  

Ainda assim, o ano de 2010 foi marcado por uma queda, na captação de 

recursos da FINEP para crédito ao setor empresarial, devido a uma mudança na 

política de aplicação de recursos do FAT, que passou a concentrar seu foco de 

atuação nas micro e pequenas empresas. A política de apoio à micro e pequena 

empresa na FINEP é sustentada por instrumentos não reembolsáveis. Portanto, o 

apoio a esse porte de empresa ainda necessita da estruturação de instrumentos que 

mitiguem riscos inerentes. Conforme apresentado na Tabela 4, a captação nessa 

fonte ficou inviabilizada e representou uma queda de recursos na ordem de R$ 180 

milhões em comparação ao padrão de captação dos anos anteriores (FINEP, 2011, 

p. 13). 

Para compensar a perda de captação no FAT e reduzir o impacto dessa 

redução nos desembolsos, a FINEP reativou fontes existentes que não estavam 

sendo acessadas. Deste movimento, originou-se uma parceria com o BNDES na 

operação de duas linhas de financiamento a taxas subsidiadas pelo Tesouro 
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Nacional (Programa de Sustentação do Investimento – PSI capital inovador e PSI 

inovação tecnológica), nas quais a FINEP configura-se como um agente financeiro 

do BNDES. No entanto, diante das dificuldades de aplicação de critérios de 

avaliação e do enquadramento resultante de culturas diferentes entre os agentes, o 

montante previsto de R$ 750 milhões não pôde ser viabilizado em 2010. Além disso, 

a FINEP intensificou negociações junto ao Conselho Diretor para aprovação de uma 

linha de crédito destinada exclusivamente para empresas pertencentes ao setor de 

telecomunicações, no valor de R$ 50 milhões (FINEP, 2011, p. 13).  

Em 2011, a FINEP se empenhou em flexibilizar as negociações para 

unificação dos recursos do FAT (contemplando empresas inovadoras de todos os 

portes). Porém, a autorização para esta captação ocorreu tardiamente. Dos R$ 220 

milhões captados, apenas R$ 63,0 milhões ingressaram no caixa da FINEP. 

Anteriormente, gestora de operações, a FINEP passou a captar recursos 

diretamente no FUNTTEL, sendo remunerada pelo diferencial entre o custo de 

captação desta fonte e a taxa cobrada dos financiamentos concedidos e assumindo 

o risco de crédito. Mais uma vez, registrando uma captação de R$ 50 milhões para 

empresas enquadradas no arcabouço definido pelo FUNTTEL. Com relação à 

parceria entre BNDES e FINEP que entrou em operação efetiva em 2011, registrou-

se a liberação total de mais de R$ 1 bilhão de reais (sendo R$ 102 milhões para 

atuação como Agente Financeiro do Banco e R$ 999,9 milhões como empréstimo de 

longo prazo). Cabe destacar, a contratação de três empréstimos junto ao FNDCT, 

totalizando uma captação de R$ 794,7 milhões (FINEP, 2012d, p. 13-14). 

Sem recursos do FAT em 2012, a FINEP assinou dois contratos no valor de 

R$ 100 milhões cada, captando recursos destinados a empréstimos para empresas 

que se enquadrem no arcabouço legal do apoio do FUNTTEL. No tocante aos 

recursos de empréstimo do FNDCT, foi firmado um contrato em 2012, no valor de R$ 

933,0 milhões, integralmente recebidos. Do BNDES foram recebidos, R$ 40,7 

milhões para atuação como Agente Financeiro do Banco e R$ 1.056 milhões como 

empréstimo de longo prazo (FINEP, 2013c, p. 47-48). 

Avaliando a captação de recursos dos últimos anos, é possível destacar que, 

em geral, os padrões de financiamento adotados pelos fundos e bancos públicos 

federais estão se esgotando após três décadas de operação (ARAÚJO, 2012, p. 

125). Araújo (2012) ainda ressalta que os desembolsos dos bancos se tornaram 

pequenos para as necessidades da economia.  
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Embora o acesso aos recursos do PSI esteja propiciando a FINEP um salto 

relevante no patamar de operações apoiadas. De um lado, proporcionando um 

aumento na oferta de recursos destinados à concessão de crédito. Por outro, 

rompendo com as limitações orçamentárias estabelecidas na LOA do FNDCT, no 

que tange à equalização de recursos para o financiamento reembolsável oferecido 

pela FINEP (FINEP, 2013c, p. 47-48). A criação do Programa PSI é uma medida 

anticíclica, e, portanto transitória. Até que uma nova fonte ou um novo funding possa 

contribuir efetivamente para um novo ciclo de crescimento da economia brasileira 

(ARAÚJO, 2012, p. 125). 

Para tanto, o governo federal criou o Fundo Social19, a fim de que um novo 

padrão de financiamento em magnitude superior à do FAT se instaure nas próximas 

décadas. Com um modelo regulamentado para acelerar o processo de capitalização, 

o Fundo Social terá sua arrecadação destinada às empresas que visem retorno 

econômico e a rentabilidade do Fundo será direcionada aos projetos sociais sem 

retorno financeiro. Por trás de sua constituição como um fundo de investimento, com 

realizações de aplicações no exterior, é possível visualizar sua função como fundo 

soberano, que poderá realizar aplicações no exterior, a fim de contribuir para a 

estabilidade da moeda e do câmbio. A arrecadação anual será 100% destinada para 

operações reembolsáveis, com previsão de apoio a operações não reembolsáveis 

(ARAÚJO, 2012).  

Porém, na regulamentação do Fundo Social não existe exclusividade para 

nenhuma instituição federal, o que significa que todos poderão recorrer aos seus 

empréstimos. Os descasamentos entre prazos de captação e aplicação, em face de 

flutuações da economia internacional estão sujeitos a inúmeras variáveis. Ademais, 

sem estabilidade para os bancos públicos, duas dimensões precisam ser 

questionadas: prioridades do governo federal na alocação de recursos e o equilíbrio 

financeiro dos bancos que atuam com compromissos de longo prazo, cujo fluxo de 

recursos necessita de garantias. Enquanto a garantia mínima de fluxos de recursos 

é indispensável para o setor bancário contribuir para as taxas de crescimento, a 

                                            
19 Criado em 2010, o Fundo Social recebe parcela dos recursos do pré-sal que cabem ao governo 
federal, como royalties e participações especiais. Por lei, o Fundo deveria ser poupança do governo, 
em caso baixa produção petrolífera, que ajudaria a financiar o desenvolvimento do país e serviria 
ainda para reduzir os efeitos de uma possível enxurrada de dólares no Brasil, por conta da 
exportação do petróleo do pré-sal (NAIME, 2013). 



73 
  

prioridade está associada à qualidade do crescimento, isto é, ao desenvolvimento 

econômico e social desejado pelo governo (ARAÚJO, 2012).  

A FINEP se prepara para acessar os recursos do Fundo Social, como 

instituição financeira. Com conhecimento de que os recursos do Tesouro se tornam 

mais restritos20, a agência busca o acesso a novas fontes de recursos para manter o 

crescimento do investimento em pesquisa e inovação. Em entrevista concedida ao 

jornal Valor, Glauco Arbix, atual presidente da FINEP, diz sonhar com a capacidade 

de investimento em torno de R$ 50 bilhões. No entanto, enquanto não houver 

segregação de funções e mudança de contabilidade, o Conselho Monetário Nacional 

não pode reconhecer a FINEP como Agência de Fomento (BATISTA, 2014). Além 

disso, a FINEP precisa realizar reformas administrativas profundas, para se adequar 

ao modelo jurídico-institucional de uma instituição financeira, alterar a 

regulamentação do FNDCT, lastreando seu funding (ARAÚJO, 2012).  

Sua estratégia é trabalhar em conjunto com ministérios e definir setores 

prioritários, que possuem menos competividade e que podem impactar a balança 

comercial. Araújo (2012) esclarece que na falta de prioridades, os bancos públicos 

vão selecionar os empreendimentos com menor risco, isto é, não optarão por 

investimentos em inovação. Além disso, tenderão a adotar uma racionalidade 

privada, particularmente porque também estarão subordinados à supervisão 

bancária (ARAÚJO, 2012, p. 125-126). 

 

3.2.1.1.1 Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas (Subvenção) 
 

Criado em 2003, o Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas (PAPPE) foi 

a primeira iniciativa da FINEP de aplicação de recursos não reembolsáveis em 

empresas (COSTA, 2013, p. 103). Em parceria com Fundações de Amparo à 

Pesquisa (FAPs), Sistemas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), e com as Federações de Indústrias, o PAPPE destinou 

suporte financeiro a pesquisadores, com atuação direta ou em cooperação com 

empresas em funcionamento ou em processo de instalação, mediante projeto de 

                                            
20 Com cortes orçamentos sofridos pelo FNDCT no curto prazo e, no longo prazo pela perda de parte 
dos royalties de petróleo que serão transferidos para o Fundo Social. 
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desenvolvimento de inovação tecnológica (COSTA, 2013, p. 103-104; MORAIS, 

2007, p. 37-39).  

Em 2006, após a instituição da Lei de Inovação, o PAPPE foi substituído pelo 

PAPPE Subvenção que concede repasse de recursos diretamente às empresas, 

sem a necessidade de um interveniente (CARRIJO; BOTELHO, 2013, p. 423-424). 

No programa, o apoio financeiro é concedido às atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e/ou inovação, realizadas por micro ou pequenas empresas, 

individualmente ou em consórcio, sob a forma de subvenção econômica, de acordo 

com o marco federal de Inovação. 

 O PAPPE Subvenção eleva a articulação e a cooperação entre as 

instituições participantes credenciadas, que podem formar consórcios para gerenciar 

a concessão das subvenções nos estados e podem acompanhar a evolução dos 

projetos (MORAIS, 2007, p. 37-42).  Ao aprimorar a adequação do financiamento às 

condições e necessidades locais (FINEP, 2006a, p. 48), o PAPPE Subvenção tende 

a fortalecer os sistemas nacional e regional de inovação, priorizando setores e 

evitando a dispersão de recursos (MORAIS, 2007, p. 41). 

 

3.2.1.1.2 Programa de Subvenção Econômica à Inovação 
 

Lançado em agosto de 2006, o programa de Subvenção Econômica à 

Inovação é realizado no Brasil por meio de editais competitivos que ocorrem 

anualmente. Sua principal função é promover o aumento das atividades de inovação 

e incrementar a competitividade das empresas e da economia brasileira (FINEP, 

2006b). Micro e pequenas empresas podem apresentar projetos no valor mínimo de 

R$ 500 mil, enquanto as médias e grandes empresas devem solicitar o valor mínimo 

de R$ 1 milhão. Para empresas de todos os portes, o valor máximo por projeto é de 

R$ 10 milhões, para um prazo de execução de até 36 meses. Na medida em que 

são beneficiadas pelo instrumento, as instituições devem apresentar contrapartida 

aos recursos concedidos, que varia de acordo com o porte da empresa, 5% (para 

microempresas) e até 200% (para empresas de grande porte) (ANPEI, 2009, p. 24). 

 

3.2.1.1.3 Programa Primeira Empresa Inovadora – PRIME Subvenção 
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Embora tenha sido instituído em 2008, o programa Primeira Empresa 

Inovadora (PRIME) só teve sua operação inicializada em 2009. Com a missão de 

criar condições financeiras favoráveis, o programa oferece às empresas nascentes 

de alto valor agregado, a possibilidade de consolidar com sucesso, a delicada fase 

inicial de desenvolvimento (FINEP, 2012c).  

Na fase crítica de nascimento, as empresas costumam enfrentar a falta de 

experiência gerencial, gastos elevados com encargos, documentos e tributos, 

ausência de controle e planejamento de capital de giro, falta de infraestrutura física 

(espaço, móveis, máquinas, internet, telefone etc.), pouca habilidade no 

estabelecimento de relações “produtivas” para a empresa, inexperiência na 

prospecção de novos clientes, entre outros (FREITAS; MORAES, 2013, p. 18-19).  

Por isso, o PRIME oferece apoio às empresas, em fases críticas de nascimento, 

através de aporte financeiro. O conceito é que os empreendedores dediquem-se 

integralmente ao desenvolvimento dos produtos e processos inovadores e à 

construção de uma estratégia de inserção no mercado. Para tanto, o PRIME possui 

convênios de cooperação institucional com incubadoras de empresas e ICTs, em 

todas as regiões do país (COSTA, 2013, p. 106-107).  

Em razão das dificuldades de desenvolvimento, de infraestrutura e de suporte 

gerencial, as incubadoras têm tentado melhorar a competitividade e a gestão de 

empresas nascentes, que costumeiramente desviam do seu foco principal do 

negócio, para dedicar-se a atividades paralelas que assegurem a sobrevivência da 

empresa no curto prazo (FINEP, 2012c).  Por um tempo limitado, as incubadoras 

abrigam novos negócios e estimulam a transformação de resultados de pesquisas 

em produtos e serviços, a fim de proporcionar as condições necessárias para que as 

empresas incubadas possam se preparar e se fortalecer para o mercado e superar 

as barreiras existentes nos primeiros anos de sua atenção. Atuantes em diversas 

regiões do país, as incubadoras operam como agentes operacionais 

descentralizados do programa (FREITAS; MORAES, 2013, p. 17), para reduzir a 

complexidade, a abrangência e os custos inerentes à infraestrutura necessária para 

realizar um programa de âmbito nacional (FINEP, 2012c). 

 

3.2.1.1.4 FINEP Inova Brasil 
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Depois de cinco anos de vigência, em outubro de 2008, a antiga linha de 

financiamento reembolsável PRÓ-INOVAÇÃO (Programa de Incentivo à Inovação 

nas Empresas Brasileiras) foi substituída pelo Inova Brasil (VÉLEZ-AGUDELO, 

2011, p. 94). Uma das principais linhas de crédito da FINEP está destinada às 

empresas médias (com receita operacional bruta anual ou anualizada, superior a R$ 

16 milhões e inferior ou igual a R$ 90 milhões), médias-grandes (com receita 

superior a R$ 90 milhões e inferior ou igual a R$ 300 milhões) e grandes (com 

receita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$ 300 milhões) (FINEP, 

2012a). 

Em consonância com o Plano Brasil Maior do Governo Federal, o programa 

Inova Brasil tem por finalidade aumentar a competitividade nacional e internacional, 

incrementar atividades de P&D realizadas no país (cujos investimentos sejam 

compatíveis com a dinâmica tecnológica dos setores em que atuam), inovar com 

relevância regional ou inserida em arranjos produtivos locais (objeto de programas 

do MCT), contribuir para o adensamento tecnológico e dinamização de cadeias 

produtivas e também solidificar parcerias com universidades e/ou instituições de 

pesquisa do País (FINEP, 2012a). 

Com o fito de superar as fraquezas do PRÓ-INOVAÇÃO21 e de ajustar-se a 

nova Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), o Inova Brasil padronizou as 

taxas de juros aplicáveis aos contratos de financiamento reembolsável, de modo que 

as empresas passaram a conhecer, de antemão, os encargos que seriam aplicáveis 

(VÉLEZ-AGUDELO, 2011, p. 95).  

Ademais, em um mesmo contrato de financiamento, é permitida a utilização 

de outros instrumentos de apoio da FINEP, como a subvenção econômica (aporte 

de recursos não reembolsáveis, inclusive para a contratação de mestres e doutores). 

Neste caso, se a pesquisa, ou uma parte dela, for desenvolvida por universidades ou 

institutos de pesquisa, o projeto tem a opção de receber recursos do FNDCT, para o 

pagamento das despesas até o limite de 10% do valor do projeto (ANPEI, 2009, p. 

22). 

                                            
21 O mecanismo utilizado anteriormente pelo PRÓ-INOVAÇÃO para a concessão de subsídios muitas 
vezes não era compreendido pelas empresas, o que dificultava a negociação das condições do 
financiamento (COSTA, 2013, p. 172). 
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Em conformidade com as diretrizes e prioridades da PDP, o Inova Brasi l 

oferece empréstimos de recursos em condições de prazos e a taxas 

diferenciadas, para cinco linhas de ação, apresentadas no Quadro 3, abaixo:  

Quadro 3 - Linhas de Ação do Inova Brasil 
Linha Objetivos Áreas apoiadas 

Inovação Pioneira Concede apoio a todo o ciclo de desenvolvimento 
tecnológico, sendo imprescindível que o resultado final 
seja, pelo menos, uma inovação para o mercado 
nacional. Também poderão ser admitidos projetos cujos 
resultados, embora não caracterizem uma inovação 
pioneira, contribuam significativamente para o aumento 
da oferta em setores concentrados, considerados 
estratégicos pelas ênfases governamentais, e nos quais 
a tecnologia comumente se caracterize como uma 
barreira à entrada. 

Defesa, saúde, tecnologia da informação, 
energia, nanotecnologia e biotecnologia, 
áreas consideradas estratégicas e 
prioritárias pelo governo, a taxa de 
correção é de 4% ao ano. 

Inovação 
Contínua 

Apoio a empresas que desejem implementar atividades 
de P&D e/ou programas de investimento contínuo em 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, por meio da 
implantação de centros de P&D próprios ou da 
contratação junto a outros centros de pesquisa 
nacionais. O objeto dessa linha de ação é o 
fortalecimento das atividades de P&D compreendidas na 
estratégia empresarial de médio e longo prazo. 

Os setores de siderurgia, petróleo, gás 
natural, celulose, complexo aeronáutico e 
carnes fazem parte desta linha de ação. A 
taxa de correção deste grupo é de 4,5% ao 
ano. 

Inovação e 
Competitividade 

Destinado ao apoio a projetos de desenvolvimento e /ou 
aperfeiçoamento de produtos, processos e serviços, 
aquisição e/ou absorção de tecnologias, de modo a 
consolidar a cultura do investimento em inovação como 
fator relevante nas estratégias competitivas 
empresariais. 

Bens de capital, automotivo, têxtil, calçados 
e agroindústria, são alguns dos setores que 
possuem seus contratos de financiamento 
corrigidos em 5% ao ano. 

Tecnologias 
Críticas 

Tecnologias Críticas são aquelas que visam atender às 
necessidades econômicas e sociais futuras do país e por 
isso têm longo prazo de maturação, demandam grande 
esforço de pesquisa e desenvolvimento pela empresa, 
mobilizam universidades e institutos de pesquisa, 
combinam complexos conhecimentos científicos e 
tecnológicos. 

A inovação de Tecnologias Críticas apoia 
projetos de pré-investimento e de 
engenharia consultiva, que são os estudos 
de setores compreendidos pelo Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC), 
Integração Regional no MERCOSUL, Copa 
do Mundo 2014 e pela Política Habitacional 
Minha Casa, Minha Vida, do Governo 
Federal. Nesse caso, a taxa de correção 
dos contratos é de 4%. 

Pré-Investimento 
e outras 

inovações 

Apoio a projetos de pré-investimento que incluem 
estudos de viabilidade técnica e econômica, estudos 
geológicos, projetos básico, de detalhamento e 
executivo.  

Destinado a projetos inovadores que não 
estejam contemplados nos programas 
prioritários do governo. Para esses 
contratos, a taxa é de 8% ao ano. 

Fonte: FINEP (2012a). 

3.2.1.1.5 Programa Juro Zero 
 

A fim de reduzir os entraves burocráticos de financiamento às empresas de 

micro e pequeno porte, o programa Juro Zero é um instrumento reembolsável que 

oferece empréstimos sem juros e sem a necessidade de apresentação de garantias 

reais por parte da empresa, com amortização em até cem parcelas. Os projetos ou 

planos de negócios recebem apoio por um período máximo de 18 meses, contanto 

que representem inovação de processo, de produto ou de serviço em seu setor 

(FINEP, 2012b).  O valor do financiamento varia de R$ 100 mil a R$ 900 mil, limitado 

a 30% da receita operacional bruta da empresa no período de exercício fiscal 

anterior à solicitação (FINEP, 2008). 
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O programa Juro Zero é operado em conjunto com parceiros estratégicos, 

instituições ou consórcios de instituições definidas em função de sua localização e 

de sua capacidade técnica, em determinados setores econômicos, a fim de tornar o 

processo de contratação mais ágil. Encarregados de pré-qualificar as propostas, os 

parceiros são treinados para elaborar pareceres técnicos com base nos formulários 

eletrônicos preenchidos e em documentação enviada pelas empresas. Em caso de 

parecer favorável, a empresa encaminha o formulário para análise da FINEP 

(ANPEI, 2009, p. 24). 

Como não há necessidade de garantias reais, a FINEP estabeleceu uma 

composição alternativa para avalizar o financiamento. Os sócios da empresa 

solicitante ou terceiros devidamente nomeados pela companhia devem afiançar 20% 

do total. A garantia de cada financiamento também é composta por 30% de Fundo 

de Reserva (FR) que está destinado à cobertura das inadimplências ocorridas nos 

financiamentos contratados através de cada parceiro, que é constituído com 

recursos oriundos de uma retenção de 3% de cada contrato de financiamento. Por 

se tratar de um Fundo que responde por 3% do valor liberado aos empreendimentos 

e por 30% no valor de cada inadimplência, a relação de proporcionalidade é de 1 

para 10, o que significa que para cada taxa de inadimplência de 1%, o valor a ser 

sacado no Fundo de Reserva será de 10% do total. Ao final da amortização de todos 

os financiamentos realizados através de um mesmo Parceiro Estratégico, as 

empresas adimplentes terão direito à devolução, de forma proporcional ao valor do 

financiamento de cada uma, do saldo remanescente no FR (FINEP, 2008). Os 50% 

restantes são garantidos pelo Fundo de Garantia de Crédito (FGC) que é constituído 

com recursos oriundos do Parceiro Estratégico, não podendo ter como fonte às 

empresas solicitantes de financiamento do Programa Juro Zero (FINEP, 2012b). 

 

 

3.2.1.2 No âmbito do BNDES 
 

Em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (ainda sem o “S” 

de Social que só seria incorporado em 1982) foi criado, com a finalidade de 

implementar políticas consideradas fundamentais à decolagem da industrialização, 

instrumentalizando o financiamento  para o investimento de longo prazo no Brasil 
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(TAVARES, 2013, p. 59). Na época, a tendência era fundar bancos de 

desenvolvimento para viabilizar a industrialização dos países periféricos. No entanto, 

o BNDES se diferenciou por ter resistido às mudanças no contexto internacional e 

nacional, especialmente às reformas liberalizantes (COSTA, 2012).  

A formatação do cenário político e econômico, ao longo das últimas décadas, 

fez com que o BNDES priorizasse temas que não estavam diretamente relacionados 

com Ciência e Tecnologia (TAVARES, 2013, p. 59). De acordo com Bastos (2012, 

p.133), o BNDES nunca esteve, de fato, ausente do apoio à inovação, mas sua 

lógica de atuação foi, durante muito tempo, acessória e complementar aos 

financiamentos de investimentos em implantação e expansão de unidades 

industriais, na forma de subcréditos específicos para desenvolvimento tecnológico. 

Uma das primeiras tentativas diz respeito à criação do primeiro Fundo 

Tecnológico (FUNTEC) em 1963, cujas atividades voltadas para a construção da 

capacidade industrial brasileira, incluindo infraestrutura, registram exemplos de 

investimento marginal em inovação. Ainda que, de maneira indireta, via tecnologia 

incorporada aos equipamentos (KICKINGER; ALMEIDA, 2010, p. 188). Outro 

exemplo data do fim dos anos 80, quando o BNDES havia esboçado sua integração 

ao conjunto de agências públicas de financiamento à inovação, por meio da criação 

de uma linha de financiamento específica para esse fim que, contudo, não entrou em 

operação (BASTOS, 2012, p. 133).  

Em 1991, a regulamentação do Condomínio de Capitalização de Pequenas 

Empresas de Base Tecnológica (CONTEC) tinha como objetivo, capitalizar 

pequenas e médias empresas nascentes ou em fase de crescimento, atuantes em 

tecnologia de ponta. No entanto, os recursos aplicados foram bem restritos: US$ 400 

mil em 1991 e US$ 2,1 milhões em 1992 (Relatório do BNDES, 1993, p. 13 apud 

COSTA, 2011b, p. 79). A criação, em 1997, do Prosoft grifa outra importante 

iniciativa do Banco. A destinação de uma linha de crédito, para apoiar o crescimento 

da indústria nacional de software e aumentar o montante de comercialização no 

exterior, de produtos desenvolvidos no Brasil. Todavia, seu aspecto pontual e 

desintegrado de uma política industrial e de inovação, que favorecesse iniciativas 

deste tipo, tornou-o restrito (COSTA, 2011b, p. 183). 

Só a partir do final da década de 1990 e início dos anos 2000, que a 

perspectiva de formular e implementar políticas de desenvolvimento foi recuperada. 

A priorização da inovação como estratégia de competitividade e de aumento de 
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produtividade dentro do BNDES, apenas, se solidificou com a criação dos Fundos 

Setoriais de ciência e tecnologia e com a elaboração dos planos de política industrial 

(PITCE e PDP) (COSTA, 2012; BASTOS, 2012, p. 133). De tal modo, o BNDES 

passou a protagonizar iniciativas de incentivo à inovação, ao desenvolvimento 

tecnológico e a setores estratégicos, fomentando políticas de inovação de forma 

horizontal (generalista) e não apenas de forma exclusivamente setorial 

(KICKINGER; ALMEIDA, 2010, p. 188). 

A partir de 2003, para tornar as condições de apoio aos setores definidos 

como estratégicos na PITCE (semicondutores, software, bens de capital, fármacos e 

medicamentos e atividades portadoras de futuro, tais como biotecnologia, 

nanotecnologia e energias renováveis), o BNDES reduziu as taxas de juros e 

adequou os prazos. Com o intuito de aumentar a produção de medicamentos para 

uso humano e seus insumos, o Banco criou o Profarma, reduzindo déficit comercial 

da cadeia produtiva, por meio da realização de atividades de PDI no país. Para 

ampliar a participação de empresas nacionais no mercado interno de tecnologia, o 

BNDES disponibilizou o Prosoft novamente, através do fomento a processos de 

aglomeração, fortalecimento dos processos de P&D e financiamento às vendas de 

produtos que cumprissem regras de origem nacional (COSTA, 2011a, p. 23-24). 

Para expandir a capacidade inovativa realizada pela empresa ou em cooperação 

com outros agentes, o BNDES apresentou, mais uma vez, o Fundo Tecnológico 

(BNDES Funtec), instrumento de apoio não reembolsável (CORDER, 2004, p. 135).  

Em 2005, o BNDES divulgou a revisão de suas políticas operacionais de 

apoio à inovação: geração de inovação propriamente dita (priorização dos processos 

de desenvolvimento de novas máquinas, equipamentos e insumos, com taxas fixas 

de 6% ao ano) e investimentos destinados a estimular inovações (em instalações 

industriais, as inovações já desenvolvidas seriam incluídas na categoria com 

remuneração básica de 0%, de modo que a taxa final seria somente a TJLP, 

acrescida da respectiva taxa de risco de crédito da empresa).  Além disso, para 

apoiar através de mecanismos de renda variável (ações, debêntures conversíveis, 

participação em fundos etc.), a inovação em empresas de pequeno e médio porte, o 

BNDES criou o Departamento de Inovação em Pequenas e Médias Empresas e 

Fundos de Investimento (DEIN) (BNDES, 2006, p. 60-62).  

No Gráfico 1, abaixo, é possível acompanhar a evolução dos desembolsos 

totais do BNDES para linhas e programas de apoio à inovação, de 2007 até 2012. O 
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aprofundamento e a disseminação mais ampla da política de incentivo à inovação, 

no interior do BNDES, ocorreram quando Luciano Coutinho assumiu a sua 

presidência (COSTA, 2011a, p. 23). 

Gráfico 1 - Evolução de Desembolsos destinados à Inovação do BNDES, 2007-2012 
(R$ bilhões correntes) 

 
Fonte: BNDES (2013d). (BNDES, 2013d)   
*(Programa de Sustentação do Investimento). 

 

Em 2008, a revisão da política industrial ocorreu com o lançamento da Política 

de Desenvolvimento Produtivo que reproduziu e ampliou as ações sistêmicas da 

PITCE (de uma participação de 17% do PIB, em 2007, para 21%, em 2010), do 

gasto privado em P&D (de 0,51% para 0,65% do PIB) e de participação das 

exportações brasileiras nas exportações mundiais (de 1,18% para 1,25%). Para 

tanto, programas setoriais e transversais foram criados, com medidas de estímulo ao 

investimento à inovação, ao comércio exterior e à defesa da indústria no mercado 

interno. As ações sistêmicas se tornaram explícitas ao recorte setorial, em relação à 

política industrial que a antecedeu. Ademais, setores foram priorizados, por meio de 

programas estruturantes (BASTOS, 2012, p. 137).  

Embora a PDP não tenha promovido mudanças legais profundas em relação 

ao apoio federal à inovação, principalmente no âmbito do MCT. Bastos (2012, p.137-

138) destaca que houve ampliação expressiva do volume de recursos por meio da 

redução progressiva da política de contingenciamento orçamentário, 

aperfeiçoamento dos instrumentos, aprofundamento de algumas das tendências da 

PITCE (como a desvinculação setorial dos Fundos Setoriais) e a operacionalização 

da subvenção econômica, além da revisão das linhas de inovação, e programas 

setoriais do BNDES. 

O ano de 2009 foi marcado tanto pela diminuição das taxas de juros das 

linhas de apoio à inovação quanto pelo lançamento do Programa de Sustentação do 

Investimento (PSI), com juros equalizados pelo Tesouro Nacional. Para tanto, a 

principal instituição de fomento no país exerceu a função essencial de agente 

anticíclico, compensando os desequilíbrios do mercado de crédito (COUTO; 

0,3 
0,9 0,6 

1,4 

2,6 
3,3 

2007 2008 2009 2010 2011* 2012*



82 
  

TRINTIM, 2012, p. 1-2). Com efeito, a criação do PSI resultou em redução 

significativa do custo financeiro das linhas para aquisição e exportação de bens de 

capital, das linhas de inovação, o que foi determinante para a retomada das 

decisões de investimento (BNDES, 2010, p. 12). Em complemento às linhas Capital 

Inovador e Inovação Tecnológica, o BNDES criou a linha Inovação Produção, com o 

objetivo de apoiar investimentos que visassem à implantação, expansão, e 

modernização da capacidade produtiva, necessárias à absorção dos resultados do 

processo de pesquisa e desenvolvimento ou inovação, bem como apoiar a pesquisa 

e desenvolvimento ou inovação que ofereçam oportunidade comprovada de 

mercado, incluindo o desenvolvimento de inovações incrementais de produtos e/ou 

processos (BNDES, 2010, p. 64). Cabe ressaltar, a ampliação do acesso de Micro, 

Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) aos instrumentos de financiamento 

direcionados à inovação, quando o Cartão BNDES passou a financiar a contratação 

de serviços de P,D&I (BNDES, 2010, p. 65).  

Em 2010, os desembolsos destinados às linhas e programas de apoio à 

inovação atingiram o montante de R$ 1,4 bilhão, valor superior ao de 2009, quando 

alcançaram cerca de R$ 563 milhões (BNDES, 2011, p. 70-71). Em 2011, o 

montante desembolsado para apoio à inovação foi de R$ 2,6 bilhões. Para fortalecer 

a parceria e atuação articulada, o BNDES concedeu R$ 1 bilhão para ampliar o 

funding da FINEP. Em 2012, o BNDES desembolsou R$ 3,3 bilhões para linhas e 

programas de apoio à inovação, e ainda, concedeu mais R$ 1 bilhão, para a FINEP 

(BNDES, 2013e, p. 60). 

É notório que a partir dos anos 2000, com a consolidação da política federal 

de apoio à inovação e da política industrial de recorte setorial, o BNDES aprimorou 

sua incorporação no SNI. Atuando de forma mais próxima dos setores produtivos e 

resgatando seu papel como banco de desenvolvimento, o BNDES tem a 

oportunidade de apoiar mais estratégias empresariais. Em resposta à inserção do 

tema “inovação“ em suas políticas operacionais, não apenas os recursos de 

financiamento aumentaram, como também as perspectivas de integração e de 

aperfeiçoamento das modalidades de apoio (KICKINGER; ALMEIDA, 2010, p. 188; 

BASTOS, 2012, p. 139).   

A evolução dos desembolsos totais em inovação do BNDES mostra como sua 

captação de recursos, como principal instituição provedora de crédito de longo prazo 

no Brasil, difere das demais instituições que compõem o SNI. Os recursos podem 



83 
  

ser captados de fontes nacionais: FAT, Fundo do Programa de Integração Social – 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS-PASEP), Fundo de 

Investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FI-FGTS), Patrimônio 

líquido próprio, Tesouro Nacional, emissão de debêntures da BNDESPAR, FMM, 

FND, entre outros (COUTO; TRINTIM, 2012, p. 7). Ou por meio de captação de 

recursos no exterior de agências governamentais e instituições multilaterais, tais 

como: Banco Mundial, BID, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Banco 

de Desenvolvimento da China, Banco Alemão de Desenvolvimento, fundos de 

mercado, bônus, empréstimos e repasses no exterior (BNDES, 2009 apud COUTO; 

TRINTIM, 2012, p. 7). 

O posicionamento (privilegiado) do BNDES não se restringe ao seu funding. 

Enquanto as ações da FINEP são condicionadas por deliberações, de certa forma, 

alheias a sua estrutura institucional (comitês gestores do FNDCT e dos Fundos 

Setoriais), as ações do BNDES, em contrapartida, sofrem menor ingerência, uma 

vez que seu modelo institucional o obriga a seguir as diretrizes articuladas em nível 

interministerial, em particular aquelas ligadas à política industrial – e não 

necessariamente sujeitas à lógica alocativa científica, como no caso do 

FNDCT/FINEP (TAVARES, 2013, p. 79). 

 

3.2.1.2.1 BNDES Funtec (Subvenção Econômica) 
 
 

O BNDES Fundo Tecnológico (BNDES Funtec) é um programa de subvenção 

econômica, (TAVARES, 2013, p. 65), que aporta recursos em até 90% do valor total 

dos projetos de inovação, sendo apenas elegíveis aqueles que apresentem 

parcerias com empresas, cujas atividades estejam estreitamente relacionadas ao 

objeto de apoio. Priorizando o apoio a projetos de pesquisa aplicada, 

desenvolvimento tecnológico e inovação, executados por instituições tecnológicas, 

selecionados de acordo com os seguintes focos de atuação: energia (que engloba 

bioenergia e energia solar); meio ambiente; eletrônica; novos materiais; química; e 

veículos elétricos, o BNDES Funtec desembolsou para inovação, em 2012, R$ 100 

milhões, registrando um crescimento de 144% em relação ao período anterior 

(BNDES, 2013e, p. 10-60). 
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3.2.1.2.2 BNDES Inovação 
 

Em 2012, o BNDES consolidou importantes mudanças: atualizou a “Cartilha 

de Apoio à Inovação” e aposentou duas linhas de financiamento22 remanescentes da 

cultura de análise por projetos (Inovação Tecnológica e Inovação Produção). Além 

disso, rebatizou (redesenhou) a linha Capital Inovador, que passou a ser 

denominada BNDES Inovação23, tornando-se a única linha de financiamento do 

banco para a inovação (TAVARES, 2013, p. 102).  Com um escopo mais amplo, a 

nova linha visa apoiar o aumento da competitividade com investimentos em 

inovação compreendidos na estratégia de negócios da empresa, contemplando 

ações contínuas ou estruturadas para inovações em produtos, processos e/ou 

marketing, além do aprimoramento das competências e do conhecimento técnico no 

país (BNDES, 2013e, p. 59). 

 

3.2.1.2.3 Cartão BNDES 
 

Com receita bruta anual de até R$ 90 milhões, o Cartão BNDES fornece 

crédito com o mínimo de burocracia possível, através de instituições bancárias 

cadastradas. Caracterizado por um crédito pré-aprovado de até R$ 1 milhão, não 

apenas para aquisição de determinados bens, insumos e serviços cadastrados, 

como também para serviços de pesquisa aplicada, desenvolvimento e inovação. 

Além de serviços de PDI24, também são passíveis de apoio financeiro pelo Cartão: 

contrapartida financeira de micro, pequenas e médias empresas em programas 

executados pelo MCT/FINEP voltados para projetos de inovação e extensão 

tecnológica em cooperação com ICTs, e também serviços de avaliação e 

implementação da qualidade de produto e processo de software (BNDES, 2013b, p. 

42-44). 

                                            
22 Linhas de financiamento e fomento que oferecem linhas especiais de crédito.  
23 Custo Financeiro Total = Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) + 0% (zero por cento) ao ano de 
Remuneração do BNDES + Taxa de Risco de Crédito de até 4,18% ao ano (BNDES, 2013b). 
24 Exemplos de serviços de PDI: extensão tecnológica; desenvolvimento de embalagens; design, 
ergonomia e modelagem de produto;  prototipagem; resposta técnica de alta complexidade; projeto 
de experimento; avaliação de viabilidade e pedido de registro de propriedade intelectual;  técnico-
especializados em eficiência energética e impacto ambiental; aquisição de conhecimentos 
tecnológicos e transferência de tecnologia; metrologia, normalização, regulamentação técnica e 
avaliação da conformidade (inspeção, ensaios, certificação e outros procedimentos de autorização). 
 



85 
  

3.2.1.2.4 BNDES Automático 
 

Por meio de instituições financeiras credenciadas, o BNDES Automático 

oferece financiamento a projetos de investimento para implantação, ampliação, 

recuperação e modernização de ativos fixos, incluindo projetos de PDI, cujo valor 

seja inferior ou igual a R$ 20 milhões. Para melhor atender às demandas de acordo 

com o porte e a atividade econômica, o BNDES automático possui diferentes linhas 

de financiamento (BNDES, 2014a). São financiáveis gastos com PDI, tais como: 

aquisição de material de consumo e permanente utilizado no projeto de pesquisa; 

aquisição, transferência e absorção de tecnologia, desde que incorporadas ao 

projeto, e exceto quando relativas a empresas pertencentes ao mesmo grupo 

econômico que o cliente; mão-de-obra direta relacionada do projeto de PDI; 

capacitação técnica e gerencial, limitado a 10% dos itens financiáveis; aquisição de 

simuladores de processo; contratação de ensaios, testes, certificações, dentre 

outros, e despesas, no país e no exterior, relativas à propriedade industrial do 

projeto; gastos para adequação aos padrões regulatórios nacionais e/ou 

internacionais relacionados ao projeto; contratação de estudos, consultoria externa e 

assessorias técnicas de natureza organizacional, econômica e informacional 

relacionados ao processo de PDI; captura, processamento e difusão do 

conhecimento relacionadas ao processo de PDI; qualidade e produtividade e 

tecnologia de informação, entre outros (BNDES, 2014b). 

 

3.2.1.2.5 BNDES Limite de Crédito 
 

Destinado à execução de investimentos correntes em seus respectivos 

setores de atuação e a investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, o 

BNDES Limite de Crédito concede crédito rotativo, com limite definido pelo BNDES, 

para o apoio financeiro a empresas ou grupos econômicos que representem baixo 

risco de crédito (BNDES, 2014c).  

São financiáveis investimentos em PDI, gastos com implantação de projetos 

de implantação de projetos de qualidade e produtividade, pesquisa e 

desenvolvimento, capacitação técnica e gerencial, atualização tecnológica, 

tecnologia da informação, etc. (BNDES, 2014c). Independente da adequação dos 



86 
  

investimentos, a serem realizados aos itens financiáveis, fica vedada a utilização do 

limite de crédito para a execução de projetos que possam, a exclusivo critério do 

BNDES, causar impacto significativo na situação econômica e financeira do 

Beneficiário ou do grupo econômico ao qual pertença, se for o caso, ou em suas 

estratégias de longo prazo, descaracterizando-o como projeto corrente.  

3.2.1.2.6 Programas Setoriais 
 

Também são oferecidos Programas de Financiamento que podem se vincular 

a mais de um produto e visam a atender a demandas específicas, apresentando o 

prazo de vigência e a dotação previamente estabelecidos. Os programas setoriais 

disponíveis estão expostos, no Quadro 4, abaixo. 

 

Quadro 4 - Programas Setoriais do BNDES 
Programas Setoriais Objetivos 

BNDES P&G 
Estruturante 

Dar suporte ao desenvolvimento da capacidade para empreender atividades inovativas, apoiar os 
projetos de inovação de natureza tecnológica e promover investimentos necessários à absorção dos 
resultados do processo de pesquisa e desenvolvimento ou inovação. 

BNDES Prodesign Estimular a inovação, em design, moda e marketing; Financiar atividades de elaboração, 
desenvolvimento e aprimoramento, na funcionalidade ou na estética, de produtos e marcas que 
contribuam para o incremento da qualidade, diferenciação ou segmentação, nas seguintes cadeias 
produtivas: têxtil e de confecções, calçadista, moveleira, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, 
utilidades domésticas, brinquedos, metais sanitários, joias e/ou relojoeira, embalagens, 
eletrodomésticos e revestimentos cerâmicos. 

BNDES 
Proengenharia 

Apoiar atividades de engenharia local apresentadas sob a forma de projeto e que ampliem a 
capacitação das empresas, infraestrutura física destinada a pesquisa, desenvolvimento, engenharia 
de produtos, testes e ensaios, etc. 

BNDES Profarma 
Inovação 

Apoiar o aumento de competitividade das empresas do Complexo Industrial da Saúde, por meio de 
financiamento a planos estruturados de PDI alinhados às suas estratégias de atuação. 

BNDES Proplástico 
Inovação 

Estimular a realização de projetos inovadores com base em desenvolvimento tecnológico de 
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação no país. 

BNDES Prosoft Oferecer apoio, na forma de financiamentos ou subscrição de valores mobiliários, para a realização de 
investimentos e planos de negócios de empresas produtoras de softwares e fornecedoras de serviços 
de TI; Conceder Financiamento à aquisição, no mercado interno, de softwares e serviços correlatos 
desenvolvidos no Brasil. 

BNDES PSI – Inov. 
Máq. Equipamentos 

Eficientes 

Apoiar o aumento da competitividade por meio de investimentos em inovação compreendidos na 
estratégia de negócios da empresa, contemplando ações contínuas ou estruturadas para inovações 
em produtos, processos e/ou marketing, além do aprimoramento das competências e do 
conhecimento técnico no país; 

BNDES PROTVD – 
Fornecedor 

Apoiar os investimentos de empresas produtoras de software, componentes eletrônicos, 
equipamentos e infraestrutura para a rede de transmissão, equipamentos de recepção e 
equipamentos para produção de conteúdo relacionado ao SBTVD-T. Conceder financiamento à 
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação; 

BNDES Qualificação Promover a implantação, expansão, modernização e, prioritariamente, a ampliação do número de 
vagas de instituições de ensino que ofereçam cursos de formação profissional inicial e continuada, 
educação profissional técnica de nível médio e educação tecnológica. Apoiar projetos de implantação 
e modernização de infraestrutura destinados à PDI que tenham como objetivo a solução de gargalos 
tecnológicos em áreas de conhecimento específicas serão apoiados 

Fonte: BNDES (2013b). 

  



87 
  

3.2.2 Incentivos Fiscais 
 

3.2.2.1 Benefícios Fiscais previstos na Lei de Informática 
 

Amplamente utilizados em países desenvolvidos, os incentivos tributários 

impulsionam os gastos em PDI. Embora sejam reconhecidos pela economicidade, 

pela não incidência de custos administrativos de arrecadação e de repasses e pela 

política de orientação para o mercado, permitindo que as empresas possam 

escolher o direcionamento de seus gastos em PDI, não existe consenso na literatura 

quanto aos seus efeitos nas políticas de incentivo ao P&D (KANNEBLEY JUNIOR; 

PORTO, 2012, p. 2-3; LABRUNIE; PROCHNIK; SILVEIRA, 2013, p. 5). 

No Brasil, os instrumentos fiscais foram implementados no âmbito da política 

de informática, em substituição à reserva de mercado25 para este segmento 

(KANNEBLEY JUNIOR; PORTO, 2012, p. 2-3). Promulgada em 1991, a Lei nº 

824826, denominada Lei de Informática, veio com o objetivo de exterminar as 

restrições às importações e de abrir o mercado brasileiro para empresas 

estrangeiras (LABRUNIE; PROCHNIK; SILVEIRA, 2013, p. 2). Para impulsionar o 

comprometimento das firmas instaladas no país com determinados níveis de 

produção locais e o desenvolvimento de atividades de PDI, a Lei previa isenção de 

IPI, em contrapartida ao cumprimento de metas de investimentos em PDI e 

atendimento de requisitos de nacionalização da produção (KANNEBLEY JUNIOR; 

PORTO, 2012, p. 2-3).   

De 1992 a 2000, a Lei de Informática não só promoveu a isenção no IPI, 

como também favoreceu as empresas do setor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação com alguns benefícios adicionais. Até outubro de 1999, produtos 

fabricados no país, de acordo com as regras do Processo Produtivo Básico (PPB), 

foram isentados da cobrança de IPI. Ademais, outros benefícios foram concedidos 

ao setor: redução de Imposto de Renda – Pessoa Jurídica (IRPJ) referente às 

                                            
25  A antiga “Lei de Informática” de 1984 garantia reserva de mercado para empresas de capital 
nacional nos oito anos seguintes, para que a quase totalidade dos produtos e serviços relacionados 
às atividades de informática. Naquele contexto, o desenvolvimento de componentes apoiava-se em 
uma política de proteção ao “similar nacional” para os segmentos voltados aos equipamentos de 
pequeno e médio porte (GARCIA; ROSELINO, 2004, p. 178). 
26 Posteriormente, a Lei 8248/91 foi alterada pela Lei nº 10.176/01 (que reativou o prazo de vigência 
do incentivo até 2009, entre outras providências), pela Lei nº 10.664/03 (que alterou a contrapartida e 
incentivos para microcomputadores) e pela Lei 11.077/04 (que estendeu o incentivo até 2019 entre 
outras alterações) (MCTI, 2008b). 
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despesas de PDI, capitalização de empresas e prioridade nas compras públicas de 

bens e serviços de informática27 e automação (primeiramente a produtos de 

tecnologia desenvolvida no país e depois a produtos beneficiadas pelo PPB). Em 

contrapartida, a firma se comprometia em obter a certificação ISO 9000 e em aplicar 

pelo menos 5% de seu faturamento em atividades de PDI (sendo 2% em convênios 

com ICT ou Programas Prioritários em Informática) (KANNEBLEY JUNIOR; PORTO, 

2012, p. 9). Nesta época, a base de cálculo referia-se ao faturamento bruto das 

empresas beneficiárias no mercado interno, decorrente da comercialização de bens 

e serviços de informática, deduzidos os tributos correspondentes a tais 

comercializações (SALLES-FILHO et al., 2012, p. 193). 

A partir da promulgação da Lei nº 10.176, em 2001, os princípios e 

instrumentos básicos da Lei de Informática foram mantidos. Contudo, os itens 

relativos à redução do IRPJ foram revogados e os percentuais aplicados às 

atividades de PDI foram alterados (2,7% para atividades internas e 2,3% para 

atividades externas) (SALLES-FILHO et al., 2012, p. 193; KANNEBLEY JUNIOR; 

PORTO, 2012, p. 10). Para promover o desenvolvimento regional, percentuais de 

aplicação obrigatória nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram 

estabelecidos. Outra alteração feita, ainda em 2001, está relacionada à base de 

cálculo, passando a ser o faturamento bruto das empresas no mercado interno, 

decorrente da comercialização de bens e serviços de informática, deduzidos os 

tributos correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das aquisições 

de produtos incentivados (SALLES-FILHO et al., 2012, p. 193). 

Em 2004, a Lei 11.077 estendeu os prazos dos benefícios na Lei de 

Informática até 2019, porém com redução gradativa das isenções fiscais. A isenção 

de 80% do IPI tem duração de 2004 a 2014.  A partir de 2015, a redução será 75%. 

De 2016 a 2019, a redução será de 70%, sendo extinta no final de 2019. As 

empresas de automação que produzem nas regiões Centro-Oeste e nas regiões de 

influência da Agência de Desenvolvimento da Amazônia - ADA e da Agência de 

Desenvolvimento do Nordeste - ADENE, tem um tratamento especial, contam com o 

benefício da redução do IPI, a partir de 95% e chegando a 85% em 2019 

(KANNEBLEY JUNIOR; PORTO, 2012, p. 10). Quanto ao cálculo, é definido com 

                                            
27 Com validade até dezembro de 1997, as empresas que produzissem bens e produtos de 
informática poderiam reduzir as despesas de P&D em até 50% do IRPJ devido em cada ano fiscal 
(KANNEBLEY JUNIOR; PORTO, 2012, p. 9). 
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base no faturamento bruto das beneficiárias no mercado interno, decorrente da 

comercialização de bens e serviços de informática, incentivados pela Lei (SALLES-

FILHO et al., 2012, p. 193). 

Em 2011, para avaliar a Lei de Informática, seus impactos produtivos e 

tecnológicos no país, uma parceria foi realizada entre o Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos (CGEE) e o Grupo de Estudos sobre a Organização da Pesquisa e 

Inovação, do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Em 

consideração ao pedido da Secretaria de Política de Informática do Ministério da 

Ciência e Tecnologia (SEPIN/MCT), a pesquisa avaliou o período de 1998 a 2008.  

A pesquisa apurou que o faturamento das empresas incentivadas pela Lei de 

Informática no período de 1998-2008 quadriplicou, passando de pouco mais de R$ 

10 bilhões para aproximadamente R$ 50 bilhões (SALLES-FILHO et al., 2012, p. 

199). O investimento total em P&D cresceu 30% de 2003 a 2008, passando de R$ 

670 milhões/ano para R$ 879 milhões/ano, sendo que o investimento realizado além 

da obrigação legal, em média, foi de 40% do total investido em P&D (Base 

SEPIN/MCT) (SALLES-FILHO et al., 2012, p. 200). Outra conclusão importante: 

empresas incentivadas investem em PDI bem mais do que as não incentivadas 

(KANNEBLEY JUNIOR; PORTO, 2012, p. 16). Além disso, as empresas 

beneficiárias triplicaram a força de trabalho total e houve ampliação significativa do 

depósito de patentes, de 13 para 47 (SALLES-FILHO et al., 2012, p. 202-204). 

No entanto, Kannebley Junior e Porto (2012) alertam que resultados 

reportados por essa avaliação devem ser interpretados com cautela. Em decorrência 

de seu caráter multifacetado, baseado em entrevistas com empresas usuárias, as 

conclusões são restritas e sofrem problemas de interpretação. Além disso, como não 

há um grupo de controle ou de quaisquer informações referentes ao período anterior 

ao acesso aos benefícios do marco legal para servirem como parâmetro de 

comparação, as respostas tendem a ser interpretadas indiscriminadamente como 

resultantes dos efeitos da Lei de Informática. 

Apesar do aumento do faturamento das empresas beneficiadas pela Lei no 

período, os investimentos em PDI não seguiram a mesma tendência de crescimento, 

apresentando comportamento errático. Em razão de alterações na legislação que 

reduziram a base de cálculo do faturamento de contrapartida (em 2001 e 2004), as 

obrigações dos investimentos em P&D foram inferiores aos patamares de 1998 a 

2001 (KANNEBLEY JUNIOR; PORTO, 2012, p. 16).  



90 
  

A redução das obrigações, (por volta de R$ 1 bilhão/ano), também é 

percebida quando se compara o investimento em P&D frente à renúncia fiscal 

auferida no mesmo período. Em outras palavras, a relação entre investimento em 

P&D e renúncia fiscal também decresceu significativamente entre 2002 e 2008, de 

0,62 para 0,26. Ainda que se possa dizer que esta relação iniciou-se em um patamar 

elevado, o decréscimo foi substantivo, revelando um enfoque mais voltado para a 

produção de bens finais do que para o desenvolvimento de novos produtos e 

processos. Portanto, em que pese esta redução, as obrigações decorrentes da Lei 

fazem com que as empresas incentivadas invistam em P&D bem mais do que as 

não incentivadas. Salles-Filho et al. (2012) esclarecem que os investimentos em 

P&D das empresas beneficiadas pela LI, de acordo com dados da Pintec 2005, 

foram três vezes maiores do que a média do restante da indústria de TICs brasileira, 

com pequenas e médias empresas ampliando em 43% seus investimentos e as 

grandes empresas em 17% (SALLES-FILHO et al., 2012, p. 200-201).  

A despeito da força de trabalho ter sido triplicada, de 1998 a 2008, as 

empresas beneficiárias não apresentaram expansão relevante na contratação de 

pessoal de nível superior. A participação de pós-graduados no total de RH alocado 

em P&D caiu pela metade em termos relativos, neste mesmo período (de 2,4% para 

1,2%). Outro ponto de atenção em relação ao foco reduzido em pesquisa, diz 

respeito à baixa ocorrência de publicações. Apenas 23% das empresas publicaram, 

sendo que uma grande empresa concentrou 90% das publicações. Com relação aos 

Direitos de Propriedade Intelectual, o número de registros no exterior de depósitos 

de patentes realizado por empresas nacionais se elevou. Contudo, em termos 

absolutos, o aumento foi pouco expressivo (SALLES-FILHO et al., 2012). 

Para Kannebley Junior e Porto (2012, p.16), as evidências reforçam a 

impressão de que o investimento em PDI não é o principal foco das empresas 

beneficiadas pela Lei. De acordo com o estudo, o principal impacto da Lei de 

Informática foi a viabilização da atividade produtiva, na medida em que os esforços 

de PDI tem sido direcionados, principalmente, para a redução de custos, com baixo 

desenvolvimento em pesquisa, e limitado impacto sobre a agregação de valor em 

produtos finais. Diante dos resultados expostos pela pesquisa, Kannebley Junior e 

Porto (2012, p.16) concluem que a Lei de Informática, ao contrário do que se 

imagina, não é capaz de promover a competitividade internacional das empresas. A 

Lei “apenas promove a manutenção de empresas capazes de competir em nível 
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doméstico, o que claramente, demonstra a ineficiência do instrumento como 

promotor de desenvolvimento tecnológico e de ganhos de produtividade”. 

 

 

 

3.2.2.2 Benefícios Fiscais previstos na Lei do Bem 
 

A promulgação da Lei do Bem (11.196/05) permitiu a concessão de incentivos 

fiscais às empresas, em conjunto com outros benefícios fosse ampliada, a fim de 

promover o desenvolvimento de pesquisa, tecnologia e inovação (AVELLAR, 2007, 

p. 96). Consideravelmente mais amplo, o conjunto de novos incentivos dispostos na 

Lei do Bem apresenta a vantagem adicional da aplicação automática, isto é, as 

empresas estão dispensadas de apresentar previamente um projeto para usufruir 

dos benefícios fiscais (HOLLANDA, 2010, p. 177). 

De acordo com Zittei et al. (2013), para usufruir dos incentivos concedidos 

pela Lei do Bem, a pessoa jurídica deverá prestar informações sobre os programas 

de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em meio eletrônico, através 

do site do MCTI, além de manter a contabilização dos dispêndios em contas 

separadas, comprovar a regularidade fiscal e apurar o IRPJ e CSLL (Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido) com base no sistema de Lucro Real. Os dispêndios 

com inovação tecnológica e o desenvolvimento de inovação tecnológica devem ser 

realizados no Brasil e destinados a empresas e órgãos previamente aprovados por 

ICTs. Caso haja descumprimento de qualquer obrigação ou utilização indevida dos 

benefícios, a empresa está sujeita a perda do benefício e ao recolhimento do valor 

correspondente aos tributos não pagos (ZITTEI et al., 2013, p. 10). A seguir, no 

Quadro 5, os benefícios expostos pela Lei do Bem: 
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Quadro 5 - Benefícios concedidos pela Lei do Bem, segundo o artigo 17 
Benefícios da Lei do Bem: 

Dedução dos dispêndios com inovação tecnológica, para efeito da apuração do lucro líquido; 
Redução de 50% do IPI) incidentes na aquisição de máquinas, aparelhos e instrumentos destinados à PDI; 

Depreciação Acelerada incentivada das máquinas e equipamentos destinados ao uso nas atividades de PDI; 

Amortização Acelerada incentivada relativa à aquisição de bens intangíveis vinculados às atividades de PDI; 

Isenção do IRRF das remessas efetuadas ao exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas, patentes 
e cultivares; 

Exclusão no IRPJ e CSLL do valor correspondente a 60% dos dispêndios realizados no período com PDI; 

A exclusão do IRPJ e CSLL poderá chegar a 80% dos despendidos em função do número de empregados 
pesquisadores contratados; 
Exclusão do IRPJ e CSLL do valor correspondente a 20% dos dispêndios com PDI objeto de patente concedida 
ou cultivar registrado; 
Exclusão do IRPJ e CSLL dos dispêndios efetivados com projetos de pesquisa científica e tecnológica e de 
inovação a serem executados pela ICT; 
Poderão ser depreciados ou amortizados o saldo não depreciado ou amortizado excluído na apuração do IRPJ e 
CSLL, os valores relativos a dispêndios incorridos em instalações fixas e na aquisição de máquinas, aparelhos e 
equipamentos destinados à utilização em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, metrologia e 
normatização técnica e avaliação de conformidade, aplicáveis a produtos, processos, sistemas e pessoal, 
procedimentos de autorização de registros, licenças, homologações e suas formas correlatas, bem como 
relativos a procedimentos de proteção intelectual. 
Dedução do IRPJ e CSLL de valor correspondente a 160% dos dispêndios com PDI relativamente às atividades 
de informática e automação; 
A dedução poderá chegar a 180% em função do número de empregados pesquisadores contratados pela pessoa 
jurídica. 
Fonte: ZITTEI et al. (2013, p.9-10). 

 

 Os relatórios anuais divulgados pelo MCTI reúnem informações consolidadas 

das atividades dos programas de PDI, por meio de parte dos dados imputados pelas 

empresas beneficiadas pela Lei do Bem. Os números mostram uma evolução das 

empresas habilitadas no MCTI por ano, que usufruíram dos incentivos fiscais entre 

2006 e 2011, de 130 para 767, representando um crescimento de 490% em todo o 

período. Contudo, a tendência de crescimento no número de empresas participantes 

não acompanhou o montante de investimentos totais em PDI. Em 2011, foram 

investidos R$ 6,84 bilhões (correntes), registrando uma redução em torno de 20%, 

em comparação com 2010 (MCTI, 2012, p. 16-18). 

Apesar do acréscimo expressivo no número de empresas participantes nos 

últimos seis anos, o MCTI (2012, p.18) afirma que, na atualidade, “apenas um 

reduzido número de empresas que mais inovam no Brasil (entre 15% e 20% das 

empresas) está sendo beneficiada pela Lei do Bem”. O desempenho poderia ser 

melhor se a participação das empresas fosse mais assídua, considerando que no 

período de 2006 a 2011, de um total de 1.475 empresas (sem repetição) que 

participaram da Lei do Bem, somente 46 empresas marcaram presença em todos os 

anos, o que representa apenas 3% do total (MCTI, 2012, p. 10). 
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O que se percebe é que os impactos da Lei do Bem precisam ser analisados 

com cuidado. Mesmo diante dos esforços correntes para incentivar as empresas a 

aumentar o número de gastos despendidos em inovação, em comparação ao 

ranking das nações, Zittei et al. (2013) avaliam que o valor gasto pelas empresas 

não influenciaram os índices de competitividade. Porém quanto mais empresas se 

utilizam do benefício, melhor a colocação do Brasil no ranking (ZITTEI et al., 2013, p. 

21). 

O MCTI reconhece que a quantidade de empresas atendidas pela Lei do 

Bem, ainda que tenha crescido anualmente, poderia ser maior. Por ser aplicável 

apenas às empresas que operam no regime contábil de Lucro Real, o perfil das 

usuárias da Lei do Bem é de grande porte e “veterana” no processo de inovação 

(CALZOLAIO; DATHEIN, 2012, p. 21). O contrassenso é que a maioria das 

empresas opera no regime de Lucro Presumido (Micro e Pequenas Empresas) ou no 

SIMPLES (Empresas de Micro e Pequeno Porte).  

Com relação à pequena parcela de empresas que tributa pelo Lucro Real, 

destaca-se a dificuldade quanto ao modelo de aferição de ganho no exercício fiscal. 

De acordo com Zittei et al. (2013, p. 20-22), para ser efetivamente beneficiada pela 

Lei, a empresa deve auferir lucro. Portanto, as empresas que desfrutam do 

benefício, quando investem em inovação tecnológica, além de enfrentar o custo 

elevado e potencialmente não lucrativo do investimento em P&D no curto prazo, 

comumente, não podem garantir lucratividade “instantânea”.  

Outro aspecto limitador diz respeito à burocracia e os riscos jurídicos. Para 

algumas empresas que inovam e não são usuárias dos incentivos, os procedimentos 

são tão volumosos, que a contratação de serviços jurídicos se torna imprescindível 

para gerenciar os aspectos tributários do projeto. De acordo com Kannebley Junior e 

Porto (2012, p.26), a maior barreira à adoção de incentivos da Lei do Bem é o receio 

das empresas em demandar os benefícios incorretamente (ou de que haja 

interpretação errônea na demanda dos incentivos). Para estas empresas, é 

preferível não se candidatar aos benefícios, ao invés de submeter-se a uma 

demanda e ser “penalizada” pela Receita Federal, em algum momento, por falta de 

enquadramento legal. 
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3.2.3 Capital de Risco 
 

No início dos anos 70, o BNDES começou a financiar empresas de base 

tecnológica. Em 1974, o Banco estabeleceu três subsidiárias para atuar no mercado 

de capitais: a Mecânica Brasileira S.A. (EMBRAMEC), Insumos Básicos S.A. 

Financiamentos e Participações (FIBASE) e a Investimentos Brasileiros S.A. 

(IBRASA) (BNDES, 2002). O objetivo geral da iniciativa era capitalizar a empresa 

privada nacional, porém cada subsidiária tinha uma meta específica. Enquanto a 

EMBRAMEC deveria desenvolver o setor industrial de produtos de bens de capital, a 

FIBASE se encarregaria de desenvolver os setores da indústria química, 

petroquímica, de papel e celulose e insumos básicos (bens de consumo 

intermediários). A IBRASA, por outro lado, tinha como finalidade a capitalização das 

empresas privadas industriais em geral, principalmente as de pequeno e médio porte 

(PMEs) (LEITE; SOUZA, 2001, p. 5). 

 Em 1982, as três subsidiárias foram unificadas, para instituir a BNDES 

Participações S.A. (BNDESPAR), eliminando a segmentação setorial antes 

existente. As operações da BNDESPAR sempre estiveram relacionadas, de forma 

primordial, às empresas de grande porte. Tanto em decorrência da priorização de 

setores apoiados pela política industrial do II PND (1975-1979), quanto pela 

necessidade de encontrar liquidez para os investimentos, em um ambiente de 

mercados de capitais concentrados (GORGULHO PINTO, 1996, p. 23). Portanto, 

nem a estrutura e nem as políticas do sistema eram direcionadas para a pequena 

empresa. Na época, a indústria de capital de risco (venture capital e private equity) 

caracterizou-se mais pela absorção e redução de custos industriais e pela 

transferência de tecnologia a partir do mundo desenvolvido, do que pela redução 

dos riscos de novos e pequenos empreendimentos com características inovadoras 

(SOUZA NETO; STAL, 1991, p. 41). Todavia, não se pode afirmar que não houve 

financiamentos de risco direcionados às pequenas e médias empresas. Os 

investimentos até se realizaram em algumas instituições em estágio nascente, mas 

de forma tópica, isto é, sem nenhuma intenção estruturada (GORGULHO PINTO, 

1996, p. 23). 

Dentro deste marco, o processo de substituição de importações inspirou o 

desenvolvimento de programas nas empresas estatais brasileiras, com a finalidade 

de elevar o número de fornecedores de insumos e serviços. A política foi 
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responsável, em grande parte, pelo surgimento de pequenas e médias empresas, 

servindo de modelo paras as primeiras experiências de emprego do capital de risco 

(SOUZA NETO; STAL, 1991, p. 41).  

 Em agosto de 1976, a FINEP divulgou um programa voltado exclusivamente 

para o financiamento de empresas inovadoras nacionais. Souza Neto e Stal (1991) 

explicam que a partir da criação do programa ADTEN (Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico Nacional), a FINEP pôde formalizar o primeiro 

instrumento de emprego do capital de risco direcionado ao fomento tecnológico no 

Brasil. A partir da exposição de Motivos 252-1, a agência passou a dispor de 

importantes instrumentos de financiamento de risco: ações, debêntures, contas de 

participação, empréstimos amortizáveis através de royalties, empréstimos com 

amortizações condicionadas ao sucesso, entre outras (SOUZA NETO; STAL, 1991, 

p. 41).  

A década de 80 e o início dos anos 1990 foram marcados pela hiperinflação e 

pela recessão econômica, que inibiram quaisquer investimentos de longo prazo no 

país. Nem mesmo a criação do Decreto-Lei 2.287, em 1986, a fim de reconhecer 

Sociedades de Capital de Risco (SCRs), organizações gestoras, etc., e de instituir 

isenções e benefícios fiscais, pôde sustentar o fomento da indústria de PE/VC no 

Brasil. O Decreto-Lei não prosperou, pois: a) excluía as médias e grandes 

empresas; b) não permitia a utilização de instrumentos de dívida; c) a 

regulamentação do Banco Central do Brasil (BACEN) sobre o ganho de capital era 

incompatível com as SCRs; d) A Lei No 7.714/88 acabou por cancelar benefícios 

fiscais. Como consequência, poucas iniciativas foram realizadas sob sua 

regulamentação (COSTA; LEES, 1989; GORGULHO, 1996; PAVANI, 2003 apud 

RAMALHO; LARA, 2011, p.59-60). 

Apesar das reformas estruturais que marcaram a década de 90 (liberalização 

do comércio, desregulamentação de setores e privatizações, etc.), os registros de 

investimentos em start-ups e PMEs se mantiveram baixos. Contudo, o final da 

década ainda reúne mais uma iniciativa de financiamento destinado às empresas 

inovadoras nacionais, liderada, desta vez, pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas). Em favor de um modelo de financiamento 

compatível com as necessidades e possibilidades das micro e pequenas empresas, 

o SEBRAE tem trabalhado para incorporar nas análises de risco referentes à 

concessão de crédito, instrumentos alternativos para o provimento de recursos 
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(SEBRAE, 2005, p. 6). Em períodos de baixa captação e investimento, o SEBRAE 

tem atuado como catalisador no desenvolvimento da indústria de capital de risco, 

aumentando a segurança dos investidores (RIBEIRO et al., 2011, p. 82). 

No início dos anos 2000, os ataques terroristas de 11 de Setembro, aliados a 

crise energética e as eleições presidenciais trouxeram alta volatilidade aos 

mercados, grande desvalorização da moeda brasileira e aumento expressivo nas 

taxas de juros. Em 2003, diante da restruturação como parte de sua evolução 

natural como indústria, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) lançou a instrução 

391, que regulamenta os veículos de investimento de PE/VC constituídos no Brasil, 

abrindo caminho para estimular a participação dos fundos de pensão. Em 2005, 

após a primeira fase de reorganização, a indústria de PE/VC pôde visualizar os 

primeiros desinvestimentos (exits) em portfólio por meio de IPOs, registrados no final 

de 2004 (RAMALHO; LARA, 2011, p. 62-65). 

Após a crise financeira de 2008, o Brasil emergiu como uma das grandes 

potências do futuro, reunindo fundamentos macro e microeconômicos que o 

destacaram para competir pela preferência internacional de investimentos 

(RAMALHO; LARA, 2011, p. 64-65). De 2011 para 2012, o capital comprometido28 

dos fundos de Private Equity e Venture Capital no país passou de R$ 64 

bilhões para R$ 83 bilhões, registrando um aumento de 31% (ABVCAP, 2013, p. 7). 

Os investimentos na indústria também aumentaram de R$ 11,8 bilhões em 

2011, para R$ 15 bilhões em 2012. O Gráfico 2, abaixo, mapeia a participação dos 

investimentos realizados, nos dois exercícios, por modalidade. Os valores investidos 
  

Gráfico 2 - Percentual do valor dos investimentos por modalidade no setor de PE/VC 
no Brasil, 2011 – 2012 

 
Fonte: ABVCAP (2013). 

                                            
28 Montante pré-definido contratualmente de aporte de capital dos investidores nos veículos de 
investimento à medida que é solicitado pela organização gestora. 
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em PE são normalmente muito superiores aos valores dos investimentos em VC. No 

entanto, cabe destacar que os investimentos em Venture Capital cresceram 79,4% 

em 2012, em relação a 2011 (ABVCAP, 2013). 

Por outro lado, os grupos de private equity e venture capital reduziram a 

captação de fundos (fundraising) para o Brasil em mais de 70% nos últimos dois 

anos. O panorama econômico mais sombrio tem afastado grandes empresas do 

setor. De acordo com os dados divulgados pela LAVCA (Latin American Private 

Equity e Venture Capital Association), cerca de US$ 2,3 bilhões foram captados no 

ano passado para investir no Brasil, abaixo dos US$ 3,6 bilhões de 2012 e dos US$ 

8,1 bilhões captados em 2011. Em busca de melhores retornos, os investidores têm 

se aventurado em países como México, Colômbia e Peru. No ano passado, o Brasil 

recebeu 42% dos US$ 5,5 bilhões levantados para investimentos na América Latina, 

em comparação com 65% em 2012 e 79% em 2011 (PEARSON, 2014). 

 

 

3.2.3.1 No âmbito do BNDES 

 
 

A BNDESPAR é uma sociedade por ações, cujas atividades são pautadas 

nas diretrizes estratégicas do sistema BNDES. Além de apoiar processos de 

capitalização, desenvolvimento, consolidação e internacionalização de empresas 

nacionais, a BNDESPAR também reforça as estruturas de capital das companhias. 

Sua atuação se concretiza, principalmente, por meio de participações societárias de 

caráter minoritário e transitório. Com registro de empresa aberta junto a Comissão 

de Valores Mobiliários, desde 1998, a fonte de recursos da BNDESPAR não se 

restringe aos retornos e rendimentos de seus investimentos (juros recebidos de 

debêntures, dividendos e juros sobre capital próprio de participações acionárias e 

desinvestimentos). Como fonte complementar, a BNDESPAR pode emitir debêntures 

no mercado local e firmar contratos de mútuo com o BNDES. Os Fundos da 

BNDESPAR que investem em inovação nas empresas de base tecnológica são: 

Capital Semente Criatec, Inovação e Meio Ambiente e os Fundos de Venture Capital 

– TIC e Transversal, que serão apresentados a seguir. 
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3.2.3.1.1 Fundo de Capital Semente Criatec 
 

Em janeiro de 2007, o BNDES deu início ao primeiro fundo da série Criatec. 

Com um patrimônio comprometido total de R$ 100 milhões, 80% subscritos pelo 

BNDESPAR e 20% pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB). Sete anos após 

seu lançamento, várias das 36 empresas do fundo, distribuídas em sete regiões, já 

lançaram mais de 700 produtos inovadores e de tecnologia de ponta no mercado e 

registraram cerca de 20 pedidos de patentes (BNDES, 2013a). 

Os investimentos realizados pelo Fundo Criatec I, de 2008 a 2011, podem ser 

vistos na Tabela 5, abaixo. Em 2008, com o apoio de sete gestores regionais: Ceará, 

Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, o 

Criatec I investiu R$ 15,4 milhões, em 11 companhias (BNDES, 2009, p. 75). Ao 

longo de 2009, foram aprovados 13 investimentos, cujo montante total foi de R$ 16,8 

milhões. Com essas aprovações, o Fundo de investimentos de capital semente 

alcançou sua primeira meta: aprovar 24 empresas nos primeiros 24 meses de 

funcionamento, concedendo R$ 32 milhões em investimentos (BNDES, 2010, p. 98). 

No ano de 2010, o Criatec I aprovou mais sete investimentos, cujo montante total 

aportado foi de R$ 9,9 milhões. Durante o período, ao invés de priorizar atividades 

de prospecção e contratação de novas operações, o Fundo Criatec I concentrou 

suas atenções na aceleração das 31 empresas investidas (BNDES, 2011, p. 85). Em 

2011, o Criatec teve seu período de investimentos encerrado, a fim de acelerar o 

crescimento sustentável das empresas da carteira (BNDES, 2012), investindo 

durante todo o período de existência R$ 64,6 milhões em 36 empresas 

(FAGUNDES, 2012). 

Tabela 5 - Evolução dos Investimentos do Fundo Criatec I, 2008-2011 (R$ milhões 
correntes) 

Ano Empresas Investidas 
Média de Investimento 
médio aprovado por 

empresa (R$ milhões) 

Investimento total por ano (R$ 
milhões) 

2008 11 1,4 15,4 

2009 13 1,3 16,8 

2010 7 1,4 9,9 

2011 5 4,5 22,5 

Total Geral 36 2,2 64,6 

Fonte: BNDES (2009; 2010; 2011; 2012). 
 

Com os resultados apresentados pelo Criatec I, o BNDES lançou em 

dezembro de 2013, o Criatec II. O novo Fundo apresenta um capital comprometido 
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de R$ 186 milhões, com aporte de R$ 123,7 milhões do BNDES, R$ 30 milhões do 

Banco do Nordeste S/A, R$ 10 milhões do Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais S/A, R$ 10 milhões do Banco de Brasília S/A e R$ 10 milhões do BADESUL 

Desenvolvimento S/A (BNDES, 2013c).  

 

3.2.3.1.2 Fundo de Inovação em Meio Ambiente 
 
Lançado em dezembro de 2012, o Fundo de Inovação em Meio Ambiente tem 

a missão de apoiar o empreendedorismo e explorar as oportunidades de 

investimentos em empresas inovadoras, de modo a propiciar o desenvolvimento de 

tecnologias limpas29. Com R$ 165 milhões de capital comprometido para o aporte 

em até 20 empresas do setor de tecnologias limpas, durante 4 anos. O objetivo é 

permitir que as empresas investidas possam ampliar  de forma significativa 

o impacto positivo de seus negócios no desenvolvimento de uma economia de baixo 

impacto ambiental, com alta rentabilidade (INSEED, 2014). A participação da 

BNDESPAR está limitada a 90% do patrimônio comprometido, e os resultados só 

poderão ser analisados com a divulgação do Relatório Anual 2013, do BNDES. 

3.2.3.1.3 Fundos de Venture Capital – TIC e Transversal 
 

Os Fundos de Venture Capital (TIC e Transversal) possuem o objetivo de 

apoiar o empreendedorismo e explorar as oportunidades de investimentos em 

empresas inovadoras do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação e 

empresas dos mais diversos setores inovativos. São considerados como setores 

propulsores de inovação aqueles intensivos na geração de novas tecnologias, como 

petróleo e gás, bens de capital, energias renováveis, nanotecnologia, fármacos, 

biotecnologia, novos materiais, TIC, entre outros. Com a homologação da escolha 

de gestão do Fundo, em julho de 2012, os dados de evolução só estarão disponíveis 

para análise, possivelmente, no Relatório Anual 2013 do BNDES, que ainda não foi 

divulgado. 

 

                                            
29 De acordo com o BNDES, são consideradas tecnologias limpas aquelas que, comparadas com as 
alternativas convencionais, minimizam o impacto no meio ambiente, por meio de ações como a 
redução da emissão de carbono e de outros resíduos sólidos e líquidos, o tratamento de resíduos e o 
uso mais eficiente de recursos (energia e outros insumos). 
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3.2.3.2 No âmbito da FINEP 
 

A FINEP também estimula empresas de base tecnológica por meio de 

participação no capital. No ano de 1999, a FINEP criou o INOVAR com o objetivo de 

aumentar o investimento privado e estimular a criação de novas empresas de base 

tecnológica brasileiras no país (FINEP, 2001, p. 17). Por meio da implantação de 

instrumentos para o seu financiamento, as operações de participação minoritária em 

fundos de investimentos privados são implementadas com recursos do FNDCT, a 

partir de chamadas públicas anuais. 

Até novembro de 2012, 13 chamadas públicas destinadas a atuais e 

potenciais administradores/gestores de Fundos de VC já haviam sido promovidas. A 

Tabela 6 apresenta a carteira da FINEP, em 2012. Com aprovação em carteira de 
 

Tabela 6 - Fundos de Investimento  de capital de risco apoiados pela FINEP, 2012 
(R$ milhões correntes) 

Fundo Gestor 
Patrimônio Total 

(R$ Milhões) 
Participação 

FINEP 
Status 

GP Tecnologia GP Investimentos 44,2 5%   Encerrado 

SPTEC CPR Companhia de Participações 24,0 13% Encerrado 

Stratus GC I Stratus Investimentos 24,1 20% Em Operação 

RB Investech II Rio Bravo Invest 35,3 14% Em Operação 

Novarum Jardim Botânico Partners 12,8 30% Em Operação 

CPR VI CPR Companhia de Participações 61,5 16% Em Operação 

Stratus GC III Stratus Investimentos 60,0 20% Em Operação 

FIPAC DGF Gestão de Fundos 102,0 14% Em Operação 

Fundotec II FIR Cap Part 77,4 18% Em Operação 

JB VC I Jardim Botânico Partners 100,0 10% Em Operação 

RB Nordeste II Rio Bravo Invest 131,8 11% Em Operação 

Brasil Governança BR Educacional 600,0 5% Em Operação 

Capitaltech Capital Tech 31,4 29% Em Operação 

HorizonTI Confrapar 24,8 40% Em Operação 

Terra Viva DGF Gestão de Fundos 296,2 7% Em Operação 

Brasil Agronegócio BRZ Investimentos 840,0 5% Em Operação 

Capital Mezanino II Neo Gestão de Recursos Ltda. 308,8 6% Em Operação 

CPR VII CPR Companhia de Participações 313,0 10% Em Operação 

Fundo SC FIR C P/BZPlan 12,0 49% Em Operação 

NascenTI Confrapar 35,0 40% Em Operação 

Burril Brasil I Burril Brasil Investimentos 159,7 13% Em Operação 

DGF Inova DGF Gestão de Fundos 50,0 70% Em Operação 

DLM Brasil TI - FIP DLM Invista Asset Management 175,0 17% Em Operação 

Performa S C I Perfoma Investimentos 26,0 49% Em Operação 

Capital Tech II Invest Tech 180,0 20% Em Captação 

Cventures Primus CPR Companhia de Participações 80,0 44% Em Captação 

FIPAC II DGF Gestão de Fundos 350,0 10% Em Captação 

Total   4.154,9 
  

Fonte: FINEP (2013c, p. 89). 
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27 fundos: 22 em operação, três em fase de captação e dois desinvestidos (FINEP, 

2013d, p. 87-89). O volume total de recursos dos fundos (patrimônio) correspondeu 

a R$ 4.154,9 milhões, com participação média da FINEP de R$ 479,38 milhões 

(11,54%). 

Em 2009, o volume total de recursos dos fundos era da ordem de R$ 2,966 

bilhões e a participação média da FINEP representava R$ 281,9 milhões (9,5%). De 

acordo com Roldão et al. (2011), havia um efeito multificador de recursos no 

mercado da ordem de 9,32, ou seja, para cada R$ 1,00 que a FINEP aportou em 

veículos de investimentos de PE/VC, em 2009, R$ 9,32 estava sendo investido por 

outros investidores em inovação (ROLDÃO et al., 2011, p. 334). De modo análogo, 

avaliando o volume total de recursos dos fundos em 2012, R$ 4,154 bilhões, com 

participação da FINEP em média de R$ 479,38 milhões (11,54%). O efeito 

multiplicador de recursos no mercado corresponde a 7,67, ou seja, para cada R$ 

1,00 que a FINEP tenha aportado em capital de risco, R$ 7,67 foram aplicados pelos 

demais investidores em inovação. Estes números demonstram que a FINEP tem 

participado mais do mercado de capital de risco ao longo dos anos. Mas também, 

que apesar do aumento do volume de recursos, a participação dos demais 

investidores (setor privado) tem recuado.  

Com o INOVAR, a FINEP procura construir uma ponte entre empreendedores 

e investidores que estimule a cultura da utilização do capital de risco em empresas 

nascentes de base tecnológica, ajudando a completar o ciclo da inovação, desde a 

pesquisa até o mercado (ANPEI, 2009, p. 37). A operacionalização do INOVAR 

ocorre basicamente de dois modos: “apoio técnico e gerencial” 30 e “apoio financeiro” 

que é concedido, por meio dos seguintes programas: Incubadora de Fundos 

INOVAR, Fórum Brasil de Inovação e Programa INOVAR Semente que serão 

detalhados, a seguir.  

 

3.2.3.2.1 Incubadora de Fundos INOVAR 

  

Um consórcio entre FINEP, SEBRAE, Fundo Multilateral de Investimentos 

(FUMIN/BID) e Petros formata a Incubadora de Fundos INOVAR. Para estimular a 

                                            
30 Para detalhes, consultar Guia Prático de Apoio à Inovação ANPEI (2009). 
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criação de novos fundos de venture capital, e disseminar as melhores práticas de 

análise de seleção de fundos de capital de risco, a Incubadora de Fundos INOVAR 

investe minoritariamente em fundos de apoio a empresas nascentes e emergentes 

de base tecnológica, a fim de atrair investidores institucionais (fundos de pensão) 

(ANPEI, 2009, p. 38; FINEP, 2001, p. 20). Definido por gestores, por meio de análise 

dos planos de negócios e aderência às teses de aplicações, a escolha de 

investimento pelos fundos nas empresas ocorre, de acordo com as oportunidades 

que mais adequam ao perfil de risco versus retorno (FINEP, 2013b). 

 

3.2.3.2.2 Fórum Brasil de Inovação 
 

Com a participação de incubadoras de empresas, o Fórum Brasil de Inovação 

visa fomentar o surgimento de novos empreendimentos de base tecnológica, 

apoiando Projetos de Inovação, desenvolvidos por instituições de ensino superior e 

de pesquisa interessadas em transferir tecnologia para novas empresas ou 

empresas já constituídas do setor (FINEP, 2002, p. 13-14).   

Destinado a empreendimentos que ainda não têm condições de atrair 

investidores de risco, o Fórum Brasil de Inovação atua em três etapas do ciclo de 

inovação. Na fase de pré-incubação, os projetos são preparados para serem 

transformados em empreendimentos, a fim de que possam ser incubados. 

Aprovados, os projetos recebem recursos para estudos de viabilidade técnica, 

econômica, do produto, processo ou serviço proposto (FINEP, 2002, p. 13-14). 

Na fase de incubação, o apoio tenta viabilizar o aproveitamento econômico de 

produtos, processos ou serviços decorrentes do desenvolvimento de novas 

tecnologias. Nesta etapa, os recursos não apenas são destinados às fases finais de 

desenvolvimento, como também à consolidação do empreendimento, através da 

contratação de serviços de assessoria e consultoria empresarial para atualização do 

plano de negócios e a estratégia de comercialização do bem ou serviço. Para este 

fim, o projeto deverá obrigatoriamente prever a constituição de uma nova empresa 

de base tecnológica que terá entre seus cotistas pelo menos um dos integrantes do 

grupo de inovação (FINEP, 2002, p. 13-14). 

No ciclo final de transferência tecnológica, as empresas já constituídas podem 

associar-se a projetos de inovação propostos por grupos de pesquisa vinculados a 
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instituições de cunho tecnológico e cujos resultados agregarão conteúdo tecnológico 

ao negócio. Os recursos não reembolsáveis somam-se à contrapartida financeira 

obrigatoriamente oferecida pela empresa interessada, possibilitando a continuidade 

dos esforços de P&D do produto, processo ou serviço, a ampliação da escala de 

produção e o treinamento dos futuros usuários da tecnologia proposta, entre outras 

atividades (FINEP, 2002, p. 13-14).  

 

3.2.3.2.3 Programa INOVAR Semente 
 

Lançado em 2006, o Programa INOVAR Semente objetiva constituir fundos 

para financiar empresas nascentes de base tecnológica em estágio pré-operacional, 

muitas vezes, ainda dentro de incubadoras e universidades. O aporte de recursos 

acontece na fase de risco mais elevado, momento em que não existem garantias 

para oferecer aos investidores (ANPEI, 2009).  

Por meio de chamadas públicas, a FINEP convida gestores e potenciais 

gestores de Fundos de Investimento em empresas nascentes inovadoras, de 

qualquer setor, para apresentação de propostas de capitalização. Autorizados pela 

Comissão de Valores Mobiliários, os candidatos precisam dominar todo o ciclo de 

atuação de um fundo — prospecção, investimento, acompanhamento e 

desinvestimento. O processo de avaliação é composto por etapas. Na fase de pré-

qualificação, as propostas apresentadas são avaliadas. Na segunda fase, as 

propostas pré-qualificadas são analisadas pela banca de avaliação de mérito 

presencial, composta pela FINEP. Por fim, na etapa de seleção, as propostas são 

indicadas ao Due Diligence, processo que consiste de análise aprofundada da 

proposta contemplando aspectos técnicos, legais e financeiros, realizado inclusive 

presencialmente (FINEP, 2013a).  

 

 

3.2.3.3 No âmbito do SEBRAE 
 

Além de oferecer capacitação, prestar consultoria, divulgar informações 

técnicas, viabilizar a promoção e o acesso ao mercado, o SEBRAE também concede 



104 
  

apoio financeiro para às micro e pequenas empresas, por meio do Programa de 

Capital de Risco. Destinado às pequenas empresas emergentes, de base 

tecnológica, com boas perspectivas no processo de substituição de importações e 

de ampliação das exportações, o Capital de Risco do SEBRAE aporta recursos 

financeiros, em contrapartida a uma participação em negócios com alto potencial de 

crescimento. Com a participação societária do SEBRAE por um tempo determinado, 

as empresas emergentes podem se dedicar ao desenvolvimento de processos e 

produtos e à ampliação do mercado, ao invés de desestruturar-se por falta de 

suporte financeiro adequado (SEBRAE, 2005).  

O SEBRAE participa como cotista de oito Fundos Mútuos de Investimentos em 

Empresas Emergentes, detalhados no Quadro 6, abaixo. Os recursos  

comprometidos por esses fundos somam R$ 152,2 milhões, dos quais R$ 39,5 

milhões são investimentos do SEBRAE. Presentes na maioria dos estados 

brasileiros, os oito fundos investiram, nos últimos quatro anos, mais de R$ 80 

milhões em 56 empresas (SEBRAE, 2005, p. 5). 
 

Quadro 6 - Fundos de Investimento em empresas emergentes apoiados pelo 
SEBRAE, 2005 

Fundo Gestor 
Área de 

Atuação do 
Fundo 

Quotistas 

Projeto INOVAR FINEP R. Janeiro 
BID/FUMIN, SEBRAE, Petros, Anprotec, Softex, CNPq, 
CNI/IEL 

RSTEC - CRP 
CPR – Companhia 
de Participações 

Rio Grande do 
Sul 

BID/Fumin, BNDES, SEBRAE/RS, SEBRAE/NA, CRP, 
Metalúrgica Gerdau S/A, Raul Tessari, GSM – Consultoria 
e Participações Ltda., Luiz Francisco Gerbase. 

SCTEC - CRP 
CPR – Companhia 
de Participações 

Santa Catarina BID/Fumin, BNDES, SEBRAE/NA, Celos, Previsc. 

SPTEC - CRP 
CPR, Eccelera e 

Proinvest 
São Paulo 

BNDES, Eccelera Latin America, SEBRAE/NA, 
SEBRAE/SP, FINEP. 

Fundotec FIR Partners Nacional 

Azevedo Sodré Advogados, BID/Fumin, Claudio Moura 
Castro, FIR Capital Partners, Itatiaia Móveis S/A, Marcos 
Luiz dos Mares Guia, Murilo Araújo, Partcon Adm. e Part. 
S/A, Sebrae/MG, Sebrae/Nacional, Sumitomo Corp., 
Samos Participações Ltda., Fabio Cançado, Ítalo Aurélio 
Gaetani. 

Stratus 
Stratus 

Investimentos 
Nacional 

BID/Fumin, FINEP, Sebrae/NA, Banco Pebb, BNDES, 
Fapes e outros. 

REIF 
Dekassegui 

DGF Gestão de 
Fundos 

Nacional 
BID / Fumin, Banco Sudameris, SEBRAE Nacional, 
SEBRAE/SP. 

MVP Tech 
Mercatto Venture 

Partners 
Rio de Janeiro 

BNDES, Sebrae/NA, Álvaro Barreto, Sebrae/RJ, Fapes, 
Rational Software do Brasil, BID. 

Rio Bravo 
Rio Bravo 

Investimentos 
Nordeste 

BNDES, SEBRAE Nacional, Rio Bravo, JCPM 
Participações Ltda., Agência Des. Econ. Est. 
Pernambuco, Agência Fomento Est. Bahia, Sebrae/PE, 
Sebrae/CE, Sebrae/BA, Sebrae/PB, Agência Fomento Rio 
Grande do Norte, Rede Bahia de Comunicações, Fed. 
Ind. do Est. do Ceará – Fiec. 

Fonte: SEBRAE (2005). 
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Formatado para evitar a duplicação de esforços, o Projeto INOVAR 

potencializa sinergias e congrega diversas instituições em torno de um objetivo 

comum. Como já mencionado anteriormente, são parceiros no Projeto INOVAR: o 

SEBRAE, a FINEP, o BID/MIF, a Fundação Petrobras de Seguridade Social 

(PETROS), a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

de Tecnologias Avançadas (ANPROTEC), a Sociedade para a Promoção da 

Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX), o CNPq e a Confederação Nacional da 

Indústria/ Instituto Euvaldo Lodi (CNI/IEL) (FINEP, 2001, p. 17-19). Com forte 

participação institucional, o Projeto INOVAR visa à consolidação de instrumentos 

que ofereçam suporte financeiro às empresas de pequeno e médio porte de base 

tecnológica no mercado de capital de risco (SEBRAE, 2005, p. 26-28). 

Com R$ 12 milhões de capital comprometido, o RSTEC foi o primeiro fundo 

de capital de risco apoiado pelo SEBRAE. Criado em outubro de 1999, o RSTEC 

tem como gestora a CRP - Companhia de Participações, que já tinha experiência 

com fundos de capital de risco, mas buscava um novo nicho de investimento. Além 

de capital financeiro, conhecimento e consultoria, o RSTEC oferece as empresas 

selecionadas instrumentos para transformar em sucesso as oportunidades de 

investimentos (SEBRAE, 2005, p. 32). 

 Criado em fevereiro de 2001, o Fundo SCTEC atende empresas emergentes 

de base tecnológica localizadas em Santa Catarina e Paraná, com faturamento 

líquido inferior a R$ 15 milhões. Com R$ 9 milhões de capital comprometido, os 

gestores do SCTEC buscam empresas nas áreas de Software, Hardware, Internet e 

Biotecnologia, com diferencial competitivo, grande capacidade de crescimento e 

geração de valor aos acionistas (SEBRAE, 2005, p. 34-35).   

O SPTEC busca empreendedores de base tecnológica no Estado de São 

Paulo. Com gestão compartilhada e R$ 24 milhões de recursos para investimento, o 

SPTEC dispõe de todo o conhecimento de gestão de capital de risco da CRP - 

Companhia de Participações, do desenvolvimento com foco em companhias latino-

americanas de alto potencial de crescimento da Eccelera, e de mais 20 anos de 

experiência em operações de capitalização e abertura de capital da Proinvest 

(SEBRAE, 2005, p. 36-37). 

Desde que o Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes de 

Base Tecnológica (FUNDOTEC) foi criado, suas áreas prioritárias de investimento 

têm sido Biotecnologia e Tecnologia da Informação. O FUNDOTEC possui R$ 29 
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milhões de capital comprometido, com participação de R$ 5,2 milhões do SEBRAE. 

Com abrangência nacional, o critério de seleção do FUNDOTEC é bastante rigoroso. 

Para as empresas selecionadas, a FIR Capital destina alguns profissionais para dar 

orientação gerencial, o que efetiva a gestora como parceira no sucesso do 

empreendimento. O acompanhamento das empresas é tão criterioso quanto o 

processo seletivo a que são submetidas (SEBRAE, 2005, p. 38-39). 

O Fundo de Risco Stratus VC prioriza empresas emergentes, em todo Brasil, 

que já tenham produtos testados no mercado. Empreendimentos com histórico e 

referência junto a clientes e fornecedores, equipe motivada, perspectivas de 

crescimento e alto potencial são requisitos bastante valorizados pela seleção do 

Stratus VC. Além de dispor de R$ 24 milhões de capital comprometido, o Stratus 

focaliza em empresas que desenvolvam e comercializem softwares de alta 

produtividade e inovação, como os voltados para administração de portais na 

Internet e de relacionamento com clientes (SEBRAE, 2005, p. 40-41).  

Brasileiros que tiveram alguma experiência de estudo e ou de trabalho no 

exterior costumam enviar remessas para suas famílias, a fim de dar suporte ou de 

poupar dinheiro para investimentos. O mercado estima que entre US$ 4 bilhões e 

US$ 5 bilhões sejam remetidos anualmente. Os nipodescendentes, por exemplo, 

que emigram para o Japão em busca de trabalho e renda, remetem cerca de US$ 2 

bilhões por ano. De olho neste potencial de investimento, o Fundo Reif-Dekassegui, 

com R$ 22 milhões de capital comprometido, tem o objetivo de transformar esses 

recursos em capital produtivo, focalizando empreendimentos de base tecnológica 

com alto potencial de exportação, receitas e lucros, em início de atividade 

operacional ou no primeiro estágio de investimento (SEBRAE, 2005, p. 42-43). 

O MVP Tech Fund investe em empresas de telecomunicações e de 

desenvolvimentos de softwares no Estado do Rio de Janeiro. O Fundo adquire 

ações de empresas emergentes em montante suficiente para obter posições de 

decisiva influência na sua gestão. O investimento pode ser feito em empresas 

estabelecidas com produtos ou serviços já em comercialização ou empresas em 

início de desenvolvimento, sem nenhum faturamento. Os recursos do Fundo 

totalizam R$ 24 milhões (SEBRAE, 2005, p. 44-45). 

Com R$ 13 milhões para serem investidos, o Rio Bravo Nordeste I busca 

financiar empresas emergentes presentes em Pernambuco, Ceará, Bahia e Paraíba. 

Sem restrição de segmento produtivo ou de serviço, o Rio Bravo prioriza projetos de 
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alta rentabilidade em setores tradicionais: turismo, energia, saúde, apicultura, 

agricultura irrigada, etc. A iniciativa de criação do fundo de investimento voltado para 

empresas do Nordeste partiu do SEBRAE Ceará. Com o apoio do SEBRAE 

Nacional, da Bolsa de Valores, da Federação das Indústrias dos Estados, dos 

governos do Ceará, Pernambuco e Bahia, a expectativa é que os recursos 

investidos sejam convertidos em mais renda e emprego para a região (SEBRAE, 

2005, p. 46-47). 

 

 

3.2.3.4 No âmbito dos Fundos privados de Capital de Risco 
 

Impulsionada pelo ambiente de liquidez financeira mundial e pela forte 

expansão dos indicadores econômicos nacionais, a Indústria Brasileira de Private 

Equity e Venture Capital apresentou, nos últimos anos uma evolução significativa. 

Entretanto, a proporção de empreendedores por oportunidade – pessoas que criam 

um negócio para atender uma necessidade do mercado – ainda é baixa em 

comparação com países que possuem forte cultura empreendedora. A baixa 

proporção é explicada em parte, pela escassez de financiamento de longo prazo no 

Brasil, especialmente para as MPMEs  (ROLDÃO et al., 2011, p. 336). 

As altas taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, a inexistência 

de garantias para oferecer aos credores e o desconhecimento por parte dos 

empreendedores com relação às alternativas de financiamentos, compõem os três 

principais motivos que inviabilizam a captação de recursos financeiros por parte das 

empresas. Diante deste cenário de insegurança tanto por parte dos credores, quanto 

por parte dos empreendedores, poucos são os bancos privados que concedem 

financiamento de longo prazo para empresas: apenas os bancos e órgãos de 

fomento do governo fazem este tipo de operação (ROLDÃO et al., 2011, p. 336). 

Embora a oferta de crédito de longo prazo ainda seja baixa em relação à demanda, 

a tendência é que o quadro se modifique, principalmente com as perspectivas de 

crescimento econômico, aliadas às tendências de mudanças na construção de 

políticas macroeconômicas e no modus operandi do financiamento de empresas no 

longo prazo. 
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Mesmo com histórico volátil do início dos anos 2000, é possível visualizar 

uma série evolutiva de captação líquida e de patrimônio líquido dos fundos de 

investimento no Brasil. Ao longo dos anos, a tendência de crescimento só foi 

abalada com o advento da crise de 2008, mas os números mostram a recuperação 

da indústria de capital de risco ainda em 2009. 

O Quadro 7 abaixo apresenta alguns dos principais players no âmbito privado 

da indústria de capital de risco no Brasil. Os gestores de investimento são membros 

efetivos da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP), que 

Quadro 7 - Principais Membros Efetivos da ABVCAP, 2010-2011 (R$ bilhões 
Correntes) 

Organização Gestora Origem Modalidade de Investimento* 
Recursos 
no Brasil 

Actis LLP Private Equity Inglaterra PE; 0,81 
Advent International Estados Unidos PE; 6,00 
AG Angra Partners GI Brasil PE; 0,70 
Angra Partners Brasil PE; 2,40 
Ascet Investimentos Brasil PE; 0,20 
Axxon Group Brasil PE; 0,30 
Banco BTG Pactual Brasil PE; Mezanino; PIPE; 2,40 
Banco Santander Espanha PE; Mezanino; 1,35 
Banif Private Equity Portugal PE; 0,43 
BR Investimentos Brasil PE; 1,00 
Brookfield Brasil Asset Manag. Canadá PE; 1,50 
BRZ Investimentos Brasil PE; PIPE; 2,50 
Claritas Administr. De Recursos Brasil PE; 0,23 
CRP Companhia de Participações Brasil VC - Early Stage; PE; 0,40 
DGF Investimentos Brasil VC - Startup/Seed; VC - Early Stage; PE; 0,42 
DLJ South American Partners Canadá PE; 0,34 
FIR Capital Partners Brasil VC - Startup/Seed; VC - Early Stage; PE; 0,12 
GIF Gestão de Invest e Particip. Brasil PE; PIPE; 4,10 
Global Equity Administ. Recursos Brasil PE; 0,87 
Governança e Gestão Invest. Brasil PE; Mezanino; PIPE; 0,90 
Green Capital Invest. Brasil PE; 0,19 
HSBC Capital Estados Unidos PE; 0,20 
IdeiasNet S.A. Brasil VC - Startup/Seed; VC - Early Stage; PE; 0,43 
Itacaré Capital Partners Brasil PE; 0,16 
Jardim Botânico Partners Invest. Brasil VC - Startup/Seed; PE; 0,11 
Modal Administr. De Recursos Brasil PE; 1,80 
NEO investimentos Brasil Mezanino; 0,48 
Pátria Investimentos Brasil PE; 5,30 
Paul Capital Estados Unidos VC - Startup/Seed; VC - Early Stage; PE; Mezanino; PIPE; 0,20 
RG Salamanca Brasil PE; 0,12 
Rio Bravo Investimentos S.A. Brasil VC - Startup/Seed; VC - Early Stage; PE; 0,21 
Standard Bank África do Sul PE; 0,35 
Stratus Group Brasil PE; Mezanino; PIPE; 0,52 
The Carlyle Group Estados Unidos PE; 3,00 
TMG Capital Brasil PE; Mezanino; 0,50 
Valora Investimentos Ltda Brasil PE; Mezanino; 0,11 
Verticals Capital Brasil VC - Startup/Seed; VC - Early Stage; PE; 0,30 
Vinci Capital Gest. De Recursos Brasil PE; 0,70 
Vitoria Asset  Brasil PE; 1,50 
Votorantim Novos Negócios Ltda. Brasil PE; 0,50 

    
43,1 

Fonte: ABVCAP (2012).  
*Além do PE (Private Equity) e do VC (Venture Capital), existem Outros investimentos classificados 
como de risco: Mezanino e PIPE. Os investimentos de Mezanino são focados em empresas 
fechadas, caracterizados por um misto de capital e dívidas. Os investimentos do PIPE priorizam 
empresas abertas e com ações negociadas na Bolsa de Valores (fundos de governança e liquidez). 
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além de representar os interesses das organizações gestores do “capital 

empreendedor” no país, também estimula, desenvolve e propaga investimentos de 

longo prazo no setor real da economia brasileira (RIBEIRO et al., 2011, p. 79). 

Além dos demais membros efetivos (2010-2011), que não foram mencionados 

no Quadro 7, a ABVCAP dispõe de mais quatro categorias de membresia: pré-

efetivo, associados, individuais e investidores. Cabe ressaltar ainda que nem todos 

os fundos privados de capital de risco no Brasil possuem algum tipo de vínculo com 

a ABVCAP, uma vez que, existem outras associações (de investidores anjos, etc.). 

Portanto, os fundos privados de capital de risco no Brasil possuem uma dimensão 

muito mais ampla do que a apresentada pela maioria das pesquisas ou dos estudos. 

 

 

 

3.2.4 Bolsas de Pesquisa 
 

 

3.2.4.1 No âmbito do CNPq 
 

Fundado em 1951, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) é uma entidade governamental destinada ao fomento da 

pesquisa científica e tecnológica e à formação de recursos humanos para a 

pesquisa no país (CNPQ, 2014b). Vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, desde 1985, o CNPq é considerado uma das instituições mais sólidas na 

área de investigação científica e tecnológica entre os países em desenvolvimento. 

Além de conceder bolsas para formação de recursos humanos em 

universidades, institutos de pesquisa, centros tecnológicos e de formação 

profissional, tanto no Brasil como no exterior, o CNPq também aporta recursos 

financeiros para a implementação de projetos, programas e redes de P&D, 

diretamente ou em parceria com os Estados da Federação. Ademais, o Conselho 

investe em ações de divulgação científica e tecnológica com apoio financeiro à 

editoração e publicação de periódicos, à promoção de eventos científicos e à 
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participação de estudantes e pesquisadores nos principais congressos e eventos 

nacionais e internacionais na área de Ciência e Tecnologia (CNPQ, 2014a). 

Sua evolução histórica na execução do orçamento permite observar o 

deslocamento ocorrido na distribuição dos recursos aplicados entre as funções, no 

sentido de direcioná-los a atividade fim do CNPq: a formação de recursos humanos 

e o fomento à pesquisa. Em 1980, 30,4% dos recursos eram direcionados para 

estas funções, enquanto em 1990 tal alocação era da ordem de 68,3% (CNPQ, 

2002, p. 5-6). 

Até a criação dos Fundos Setoriais, o CNPq teve que lidar com as mais 

diversas situações orçamentárias. Na década de 80, a tendência do dispêndio foi 

ascendente, a despeito de algumas variações negativas. A década de 90, por outro 

lado, registrou grandes declínios no orçamento executado. Contudo, o marcante 

crescimento do fomento nos dispêndios do CNPq deveu-se, em parte, à emergência 

de recursos adicionais, obtidos a partir de Fundos Setoriais, criados com o objetivo 

de aumentar os investimentos em C&T (CNPQ, 2002, p. 5-6). 

A Tabela 7, a seguir, indica a execução orçamentária do CNPq, após a 

criação dos Fundos Setoriais. Os recursos empenhados em ações e programas do 

Conselho passaram da ordem de R$ 703 milhões em 2002, para R$ 877 milhões em 

2003, graças ao aporte de R$ 110 milhões provenientes dos Fundos (CT-PETRO, 

CT-HIDRO, CT-ENERG, CT-MINERAL e Fundo Verde Amarelo) e dos repasses do 

MCTI (quase R$ 88 milhões) e de outros Ministérios (CNPQ, 2004, p. 5-6). Em 2004, 

a execução orçamentária registrou um crescimento de 8%, em comparação com o 

ano anterior. Além da contribuição de R$ 121 milhões dos Fundos Setoriais, o CNPq 

foi beneficiado pela Lei 10.524/0231, pela segunda vez, e recebeu um aumento da 

ordem de R$ 47,5 milhões através da Lei de Diretrizes Orçamentárias (CNPQ, 2005, 

p. 6). Analogamente, os investimentos cresceram em decorrência dos aportes 

(Fundos Setoriais e Convênios com os Ministérios). Com exceção de 2009, os 

recursos investidos no CNPq só aumentaram. Passando de R$ 1,026 bilhão, em 

2005 (CNPQ, 2006d, p. 8), para R$ 2,324 bilhões em 2012 (CNPQ, 2013b, p. 147). 

 

 
 

                                            
31 A Lei 10.554/02 estabeleceu que a função “Ciência e Tecnologia” passou a fazer parte das contas 
não contingenciáveis. 
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Tabela 7 - Evolução Orçamentária do CNPq, 2002 - 2012 (R$ milhões correntes) 

Ano CNPq 
Fundos 

Setoriais 
Repasses do 

MCTI 

Repasses de 
Outros 

Ministérios 
Total 

2002 606,82 38,89 9,07 48,92 703,70 

2003 679,26 110,26 23,97 63,62 877,10 

2004 741,70 121,85 18,86 65,64 948,05 

2005 796,31 131,46 37,40 60,61 1.025,77 

2006 861,80 177,22 28,48 62,48 1.129,98 

2007 898,82 223,80 21,54 59,14 1.203,29 

2008 829,37 484,71 14,29 95,25 1.423,62 

2009 1.061,76 467,26 23,30 114,08 1.666,40 

2010 1.171,78 677,59 37,29 140,59 2.027,24 

2011 1.238,65 571,40 39,25 146,32 1.995,62 

2012 1.593,23 542,78 49,27 156,76 2.342,04 
      

Fonte: CNPQ (2003; 2004; 2005; 2006d; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013b). 

  

Por outro lado, a participação de cada entidade dentro da evolução 

orçamentária do CNPq não acompanhou o mesmo desempenho, conforme 

apresentado na Tabela 8, abaixo. Apesar da sua importância estratégica, os Fundos 

Setoriais não têm mantido sua participação constante na composição do orçamento 

do Conselho. A princípio, a tendência era que os investimentos em C&T com 

recursos originários dos Fundos só aumentaria. Em 2006, os Fundos Setoriais 

investiram 6%, enquanto em 2008, sua participação alcançou 34%. Em decorrência 

dos empenhos orçamentários, os recursos oriundos dos Fundos Setoriais têm se 

mostrado abaixo das expectativas (CNPQ, 2011, p. 11). De tal modo que a 

participação dos Fundos no orçamento passou de 33% em 2010, para 23% em 

2012. A participação do próprio CNPq na composição do orçamento também recuou 

de 86% em 2002, para 68% em 2012. Notoriamente, os repasses dos Ministérios 

têm se mantido baixos e constantes. 
 

Tabela 8 - Composição do Orçamento Executado pelo CNPq por origem dos 
recursos, 2002 - 2012 

Origem dos Recursos 

Ano 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 

% CNPq 86% 78% 76% 58% 58% 68% 

% Fundos Setoriais 6% 13% 16% 34% 33% 23% 

% Repasses do MCTI 1% 2% 3% 1% 2% 2% 

% Repasses de outros Ministérios 7% 7% 6% 7% 7% 7% 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: Elaboração Própria. 
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3.2.4.1.1 Programa RHAE: Pesquisador na Empresa 
 

Uma parceria entre o MCTI e o CNPQ, em 1987, permitiu a criação do 

Programa de Formação de Recursos Humanos em Áreas Estratégicas (RHAE), 

especialmente criado para agregar pessoal altamente qualificado (mestres e 

doutores) em atividades de P&D em empresas privadas (CNPQ, 2013a).  

Por meio de Editais, a empresa elegível deve apresentar um projeto de 

pesquisa tecnológica e de inovação (ANPEI, 2009, p. 43). Para serem selecionadas, 

as propostas devem atender condições específicas relativas ao proponente: 

cronograma, recursos financeiros a serem aplicados nas propostas aprovadas, 

origem dos recursos, itens financiáveis, prazo de execução dos projetos, critérios de 

elegibilidade, etc. O suporte financeiro é disponibilizado para projetos que visem 

contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico no país 

(CNPQ, 2013a). 

O RHAE Inovação concede três modalidades de apoio: Auxílio à Pesquisa, 

Bolsas no Exterior e Bolsas no Brasil. O Gráfico 3, abaixo, apresenta a evolução de 

investimentos totais efetuados pelo RHAE Inovação, de 2001 a 2013. Em média, 

98% dos desembolsos totais são destinados às Bolsas no País, enquanto 1,9% dos 

investimentos são direcionados para Auxílio à Pesquisa, 0,05% representam os 

investimentos em Bolsas no Exterior. 

Gráfico 3 - Evolução de Desembolsos Totais por ano do RHAE, 2001 - 2013 (R$ 
milhões correntes) 

 
Fonte: CNPq (2014). 
 

A partir de 2003, os desembolsos totais por ano no programa RHAE Inovação 

aumentaram. Em 2006, o montante total investido alcançou a cifra de R$ 17,8 

milhões. Contudo, no ano de 2007, o RHAE Inovação passou por uma reformulação 
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estratégica. Para estimular a inserção de pesquisadores (mestres e doutores) nas 

empresas de micro, pequeno e médio porte, o CNPq e o MCTI estabeleceram 

parcerias com FAPs das regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste e do estado do 

Espírito Santo (CNPQ, 2013b, p. 232). 

  

3.2.4.1.2 Desenvolvimento Científico Regional - DCR 
 

Criado na década de 1980, o programa Desenvolvimento Científico Regional 

(DCR) visa estimular a fixação de recursos humanos com experiência em ciência, 

tecnologia e inovação e/ou reconhecida competência profissional em instituições de 

ensino superior e pesquisa, institutos de pesquisa, empresas públicas de pesquisa e 

desenvolvimento, empresas privadas e microempresas que atuem em investigação 

científica ou tecnológica (CNPQ, 2006a). 

Para atender as empresas, o DCR disponibiliza a bolsa fomento à 

competitividade (DCR empresarial), que é caracterizada pela atração de doutores, 

mestres, engenheiros e especialistas em P&D, que contribuam para a execução de 

projetos aplicados ao desenvolvimento tecnológico, assim como atividades de 

extensão inovadora e transferência de tecnologia, para empresas das regiões Norte, 

Nordeste, Centro-Oeste (exceto Brasília) e do estado do Espírito Santo. Com o 

propósito de diminuir as desigualdades regionais e microrregionais em instituições 

de baixo desenvolvimento científico e tecnológico, o DCR tem atuado em duas 

vertentes: regionalização32 e interiorização33. Acatando estas considerações, é 

permitida a concessão de bolsa ao candidato formado ou radicado no próprio estado 

(CNPQ, 2006a).  

O Gráfico 4, a seguir, expõe a evolução de desembolsos totais do DCR de 

2001 a 2013. Os números indicam uma tendência de crescimento na modalidade, de 

2003 até 2005. Após este período, a concessão de bolsas do DCR experimentou 

uma diminuição de investimentos, com exceção do ano de 2013.  

 

                                            
32 Busca atrair doutores para regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e para o estado do Espírito 
Santo (nesse caso, não é permitida a concessão da bolsa a doutores formados ou radicados no 
próprio estado).  
33 Procura elevar o número de doutores em microrregiões de baixo desenvolvimento, fora das áreas 
metropolitanas, permitindo a concessão de bolsa para doutores formados ou radicados no próprio 
estado. 
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Gráfico 4 - Evolução de Desembolsos Totais por ano do DCR, 2001 - 2013 (R$ 
milhões correntes) 

 
Fonte: CNPq (2014). 

A tendência de crescimento se estabeleceu, em 2003, quando o Programa de 

Desenvolvimento Científico foi implementado em parceria com as FAPs, resultando 

na assinatura de 19 convênios para estimular a fixação de recursos humanos 

especializados nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte (CNPQ, 2006d, p. 15). 

Contudo, a partir de 2006, os desembolsos totais por ano caíram. 

A partir de 2007, para desburocratizar e tornar o processo de implementação 

de bolsas no CNPq mais ágil, o DCR passou a adotar o sistema de concessão de 

bolsas por cotas. Além disso, o processo de seleção ficou sob a responsabilidade 

das Entidades Estaduais, enquanto a implementação passou a ser realizada pelo 

CNPq, após a indicação dos bolsistas pelos Estados e apresentação dos 

documentos necessários. Os Estados recebem uma cota de bolsas e indicam 

beneficiários por processo seletivo local (CNPQ, 2009, p. 32-33). Com esta 

sistemática, os interessados podem solicitar as bolsas diretamente às instituições 

conveniadas ao CNPq (as solicitações são feitas diretamente às FAPs e às 

Secretarias Estaduais de C&T) (CNPQ, 2008, p. 6). Enquanto, o CNPq concede a 

bolsa, a passagem e auxílio-instalação, a FAP ou a Secretaria Estadual concede 

auxílio financeiro para que a pesquisa seja iniciada (CNPQ, 2009, p. 32-33). 

Preocupado com o baixo índice de implementação34 de bolsas por parte de 

algumas entidades estaduais, o CNPq já apontou a necessidade de ajustes no DCR. 

Uma sugestão de adaptação diz respeito à alteração normativa de incremento nos 

valores das bolsas, que depende de novos recursos. Para tanto, novos Acordos com 

sete Fundações já estavam sendo negociados em 2012 (FACEPE, FAPES, 

                                            
34 Em dezembro de 2011, foram disponibilizadas 633 cotas, mas apenas 198 foram implementadas.  
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FAPITEC, FAPEAM, FAPESP, FAPT e FAPE). A outra proposta está relacionada à 

modernização da gestão do DCR, a fim de torná-lo mais atrativo para os potenciais 

candidatos às bolsas (CNPQ, 2013b, p. 231).  

 

3.2.4.1.3 Bolsas de Pós-graduação para pesquisadores de empresas 
 

a) Pós-Doutorado Empresarial  
 

O Pós-Doutorado Empresarial (PDI/CNPq) não apenas permite que o 

pesquisador consolide e atualize seus conhecimentos, como também agregue 

competência às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empresas no 

país, com vistas à melhoria de sua competitividade (CNPQ, 2006c). 

Para ser beneficiada, a empresa cadastrada no sistema do CNPq, além de 

possuir um programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e viabilizar a 

realização de suas atividades, também necessita designar um funcionário 

qualificado para acompanhar as atividades do bolsista. Os candidatos à bolsa 

devem possuir título de doutor e qualificação compatível com os setores de atuação 

da empresa, dedicar-se integralmente às atividades programadas na empresa 

designada e não dispor de qualquer vínculo empregatício/funcional quando da 

implementação da bolsa (CNPQ, 2006c). O Gráfico 5 mostra a evolução dos 

desembolsos totais da modalidade Pós-Doutorado Empresarial/CNPq, nos últimos 

anos. 

Gráfico 5 - Evolução de Desembolsos Totais por ano do PDI/CNPq, 2004 - 2013 (R$ 

milhões correntes) 

 
Fonte: CNPq (2014). 
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O Gráfico 6, abaixo, apresenta a evolução do número de beneficiados do 

programa PDI/CNPq, nos últimos anos. 

Gráfico 6 - Evolução do número de Beneficiados por ano do PDI/CNPq, 2004 - 2013 

 
Fonte: CNPq (2014). 

 
 

b) Doutorado-Sanduíche Empresarial  
 

O programa Doutorado-Sanduíche Empresarial (SWI) apoia o aluno formalmente 

matriculado em curso de doutorado no Brasil, que necessite complementar a sua 

formação participando de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação em 

empresa no país (CNPQ, 2006b). 

Além de estar matriculado em curso de doutorado (recomendado pela CAPES), e 

não ser aposentado, o candidato não deve acumular a SWI com outros tipos de 

bolsas concedidas por qualquer agência de fomento nacional. Com um programa de 

PDI definido, a empresa cadastrada precisa viabilizar a realização das atividades de 

pesquisa e desenvolvimento, ao designar um funcionário qualificado (orientador) 

para o acompanhamento das atividades dos alunos selecionados. Para tanto, o 

orientador da instituição de origem deve ser o proponente e responsável pelo 

encaminhando da proposta, atuando como supervisor das atividades do bolsista 

(CNPQ, 2006b).  O Gráfico 7 mostra a evolução do SWI, nos últimos anos. 

Gráfico 7 - Evolução do número de Beneficiados e dos Desembolsos Totais por ano 
do SWI, 2004 - 2013 (R$ milhares correntes) 

 
Fonte: CNPq (2014). 
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3.2.4.2 No âmbito da CAPES 
 

A Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(atual CAPES) foi criada em 11 de julho de 1951, a fim de assegurar a existência de 

pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às 

necessidades dos empreendimentos públicos e privados relacionados ao 

desenvolvimento do país. 

Sua história vem ao encontro da necessidade urgente de formação de 

especialistas e pesquisadores nos mais diversos ramos de atividade (de cientistas 

qualificados em física, matemática e química a técnicos em finanças 

e pesquisadores sociais). Para atender as necessidades do processo de 

industrialização pesada, a CAPES lançou o Programa Universitário, sua principal 

linha de investimento junto às universidades e institutos de ensino superior, que 

recebeu professores visitantes estrangeiros, estimulou atividades de intercâmbio e 

cooperação entre instituições, concedeu bolsas de estudos e apoiou eventos de 

natureza científica. Em 1961, passou a ser uma instituição diretamente vinculada à 

Presidência da República. Todavia, com a ascensão do período militar, a CAPES 

voltou a ser subordinada ao Ministério da Educação e Cultura. A partir de 1966, o 

governo apresentou planos de desenvolvimento, com reformas no plano 

educacional. No campo da política de ensino superior e de ciência e tecnologia, a 

CAPES recebeu novas atribuições e meios orçamentários para intervir na 

qualificação do corpo docente das universidades brasileiras. Com isso, a CAPES 

assumiu papel de destaque na formulação de nova política para a pós-graduação, 

que se expande rapidamente. Com a alteração do estatuto, em 1974, a CAPES 

tornou-se um órgão superior, com autonomia administrativa e financeira. Na década 

de 1980, foi reconhecida como agência executiva do Ministério da Educação e 

Cultura, com poder de elaborar, avaliar, acompanhar e coordenar as atividades 

relativas ao ensino superior. Após experimentar um período de estabilidade, a 

CAPES foi extinguida durante o governo Collor. A mobilização da opinião acadêmica 

e científica e o apoio do Ministério da Educação (MEC) conseguem reverter à 

medida, e em 12 de abril de 1990, a CAPES foi recriada. Como Fundação Pública, 

instituída em 1992, a CAPES passou por uma reestruturação que a fortaleceu como 

instituição responsável pelo acompanhamento e avaliação dos cursos de pós-

graduação stricto sensu brasileiros (CAPES, 2014a).  
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Atualmente, suas atividades podem ser agrupadas em cinco linhas de ação: 

avaliação da pós-graduação stricto sensu, acesso e divulgação da produção 

científica, investimentos na formação de recursos de alto nível no país e exterior, 

promoção da cooperação científica internacional e indução e fomento da formação 

inicial e continuada de professores para a educação básica nos formatos presencial 

e a distância (CAPES, 2014a).  

O Gráfico 8 apresenta a dotação e a execução orçamentária da CAPES, de 

2004 a 2013. Os números apresentam uma evolução, mantendo a consonância com 

a programação anual e a respectiva dotação orçamentária aprovada no Orçamento 

Geral da União. 

Gráfico 8 - Evolução da Dotação e da Execução Orçamentária da CAPES, 2004 - 
2013 (R$ bilhões correntes) 

 
Fonte: CAPES (2013b).  

Mesmo sem detalhes sobre a captação de recursos da CAPES, é possível ter 

uma noção da instabilidade de padrão de seu financiamento (CAPES, 2013b). Em 

2011, a execução orçamentária foi de 89%, não preservando a tradição de execução 

próxima de 100% de anos anteriores a 2010. Em virtude de contingenciamentos 

ocorridos no exercício, impossibilitando o pleno cumprimento dos compromissos 

previstos (CAPES, 2011, p. 214). No ano de 2012, o contingenciamento ocorrido não 

prejudicou o cumprimento da programação de trabalho da CAPES, permitindo que 

toda a Cota disponibilizada fosse executada (CAPES, 2013a, p. 275). Em 2013, o 

contingenciamento ocorrido por meio de bloqueio do limite de cota de empenho, no 

Sistema Integrado de Administração Financeira, prejudicou o cumprimento de metas 

de algumas ações executadas pela CAPES e da implementação de novos projetos 

(CAPES, 2014b, p. 293). 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Dotação 0,58 0,68 0,75 0,83 1,28 1,93 2,59 3,04 3,89 5,30

 Execução 0,58 0,67 0,74 0,81 1,26 1,66 2,01 2,70 3,54 4,77
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3.2.4.2.1 Programa Nacional de Pós Doutorado - PNPD 
 

Fruto de uma parceria entre MEC e MCTI, o Programa Nacional de Pós-

Doutorado (PNPD) foi criado para estimular a produção de pesquisas acadêmicas. 

Com o objetivo de fomentar atividade de pesquisa científica, tecnológica e inovativa, 

o PNPD seleciona propostas que visem o apoio às empresas de base tecnológica, 

entre outros. Desde 2007, o PNPD propicia aos recém-doutores, a oportunidade de 

participarem de programas de pós-graduação em que possam desenvolver projetos 

inovadores, especialmente em áreas consideradas prioritárias. 

Em 2008, os gastos realizados com o pagamento das bolsas e recursos de 

custeio no âmbito do PNPD Empresas foram da ordem de R$ 11,36 milhões 

(CAPES, 2009, p. 57). No ano seguinte, o total investido foi de R$ 36,8 milhões de 

reais (CAPES, 2010, p. 68). Em 2010, foram apoiados pelo PNPD Empresas, 1.116 

projetos associados a programas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES, com 

uma execução financeira de R$ 62 milhões (CAPES, 2011, p. 46). 

Em 2011, além de a execução financeira ter atingido o montante de quase R$ 

94,8 milhões, houve a implementação do PNPD-Institucional e do PNPD/HCPA. 

Enquanto o PNPD-Institucional consiste de Chamada Nacional às Instituições 

Federais de Ensino Superior, para a apresentação de propostas de projetos de 

pesquisa, formação e inovação, o PNPD/HCPA, por outro lado, corresponde a uma 

parceria entre a CAPES e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), que ainda, 

em 2011, concedeu 904 bolsas de pós-doutorado no país (CAPES, 2012, p. 55). Em 

2012, foram investidos R$ 87,5 milhões pelo PNPD Total (incluindo Empresas-

Editais, Institucional e HCPA) para o pagamento de bolsas de pós-doutorado e 

custeio (CAPES, 2013a, p. 212). Abaixo, o Gráfico 9 apresenta a evolução dos 

investimentos totais (Empresas-Editais, Institucional e HCPA) do PNPD, desde sua 

implementação.  

Gráfico 9 - Evolução dos Desembolsos Totais por anos do PNPD, 2008 - 2012 (R$ 
milhões correntes) 

 
Fonte: CAPES (2009; 2010; 2011; 2012; 2013).  
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Para acompanhar o número de bolsas concedidas pelo PNPD da CAPES, o 

Gráfico 10 apresenta a evolução do número de bolsas destinadas apenas ao PNPD 

Empresas (não incluem o Institucional ou HCPA).  

Gráfico 10 - Evolução do número de bolsas concedidas pelo PNPD Empresas, 2008-
2012 

 
Fonte: CAPES (2014).   
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CONCLUSÃO 
 

Com um legado de poucos investimentos direcionados para as áreas de C&T, 

a década de 1990 foi marcada pela falta de interação entre Instituições Científicas e 

Tecnológicas e empresas. Diante do desafio de melhorar o fraco desempenho 

inovativo, o Estado brasileiro intensificou seus esforços para regulamentar e 

financiar a inovação no país, a fim de recuperar o atraso acumulado pela falta de 

investimentos em tecnologia dentro das empresas. 

Por meio dos marcos legais, novos instrumentos de financiamento foram 

operacionalizados (subvenção econômica e financiamento reembolsável com taxas 

de juros subsidiadas), possibilitando a fruição de incentivos fiscais para empresas 

dedicadas à inovação. Como primeiro marco legal a tratar do relacionamento 

acadêmico-empresarial, a Lei Federal de Inovação encoraja a alocação de recursos 

financeiros no setor produtivo para a promoção de inovações. Quase dez anos após 

sua promulgação, ainda lamenta-se que haja desconhecimento de seu conteúdo e 

de sua aplicabilidade.  

Com foco na empresa, a Lei do Bem foi criada para conceder benefícios 

fiscais às pessoas jurídicas inovadoras. De acordo com seus critérios de seleção, 

apenas as empresas que optam pelo Lucro Real (empresas consolidadas e 

legalmente constituídas), como regime fiscal, podem se candidatar aos incentivos. O 

problema é que a grande maioria das empresas inovadoras é apurada por outros 

regimes fiscais (Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Arbitrado). 

A Lei de Informática, apesar de responder pela maior parte dos recursos que 

são contabilizados como incentivo às atividades de pesquisa e desenvolvimento, 

poderia ser considerada uma medida de contingência, ao invés de ser tratada como 

uma Lei de incentivo ao P&D. A Lei de Informática foi criada para equilibrar os 

incentivos concedidos na Zona Franca de Manaus, em comparação com a realidade 

tributária das demais Unidades da Federação. Sem este benefício fiscal, a produção 

migraria para a Zona Franca ou seria importada, agravando o déficit comercial do 

setor. A renúncia contabilizada pela Lei de Informática é, portanto, em grande parte, 

ilusória. 

Atualmente, os Fundos Setoriais são reconhecidamente a principal fonte de 

recursos para o financiamento das atividades científicas e tecnológicas no país. 

Foram criados para estabilizar as fontes de financiamento tecnológico e para 
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incentivar a criação de mecanismos de apoio à inovação. Mas, o impacto financeiro 

de suas inversões está aquém das expectativas, em decorrência do 

contingenciamento do governo federal.   

Embora os recursos dos Fundos Setoriais tenham amenizado a instabilidade 

dos padrões de financiamento das agências federais de fomento à inovação, a 

estabilidade financeira proposta por sua criação aos programas de C,T&I ainda não 

foi completamente garantida. Por conta de sua gestão compartilhada, o 

direcionamento de recursos dos Fundos Setoriais depende mais do MCTI, do que 

das agências, que operacionalizam instrumentos e programas. Além disso, seu 

papel estratégico tem sido reduzido por conta da pulverização e da dispersão no uso 

de seus recursos. Cabe destacar ainda que a arrecadação dos Fundos Setoriais tem 

crescido, mas não tem impedido a queda da participação do orçamento dos 

Ministérios na evolução orçamentária das agências vinculadas (e, portanto, no 

Orçamento Geral da União).   

Por responderem pela maior parte dos desembolsos para estimular a 

inovação no Brasil, FINEP e BNDES foram investigados com mais afinco, nesta 

pesquisa. A FINEP, apesar do suporte financeiro concedido pelos Fundos Setoriais, 

tem sofrido com oscilações no fluxo de recursos e na evolução dos desembolsos.  

Além disso, perdeu autonomia no direcionamento de seus recursos (especialmente 

os destinados ao financiamento de empresas), passando a buscar apoio financeiro 

junto a terceiros, negociados anualmente, para sustentar suas operações de crédito. 

Como candidata a instituição financeira, a esperança é que a FINEP, acessando 

recursos do Fundo Social (pré-sal), possa operacionalizar mais instrumentos 

necessários à política de inovação, a fim de resgatar a autonomia na definição 

estratégica da aplicação de seus recursos. 

Até o BNDES, que possui menos restrições em relação ao seu funding, só 

pôde priorizar a inovação como estratégia de competitividade, depois da criação dos 

Fundos Setoriais. De modo mais efetivo, nos últimos anos, os recursos direcionados 

para a atividade inovativa passaram de R$ 0,3 bilhões, em 2007, para R$ 3,3 bilhões 

em 2012. Entretanto, o louvável aumento de desembolsos destinados à inovação 

também é alvo de críticas. Do ponto de vista de uma política industrial convincente, 

a concentração de investimentos em companhias de grande porte não se justificaria. 

Como um banco de desenvolvimento, o BNDES não teria razão para privilegiar 
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operações cujas estruturas de custos atrairiam investidores privados, sem 

dificuldades.  

Em comum, CNPq e CAPES operacionalizam bolsas de pesquisa destinadas 

a promoção de inovação nas empresas. Embora seus registros priorizem dados 

históricos, é sabido que suas atuações orçamentárias foram amenizadas a partir dos 

anos 2000, também em decorrência dos Fundos Setoriais. Em 2013, os 

desembolsos do CNPq em seus programas (RHAE Inovação, DCR e bolsas de pós-

graduação (PDI e SWI)) não ultrapassaram a cifra de R$ 50 milhões. Em um 

patamar similar, a CAPES encabeça apenas um programa (PNPD Empresas), 

direcionado para a inovação nas empresas, que em 2012 desembolsou R$ 87,5 

milhões.  Em comparação com a FINEP e o BNDES, os desembolsos não são 

expressivos. Contudo, por meio da CAPES e do CNPq, a articulação de aproximar a 

academia do setor produtivo, por meio de bolsas de pesquisa, tem sido uma 

estratégia válida.  

Quanto aos instrumentos disponíveis no Brasil, a subvenção econômica é 

vista como um eficiente mecanismo de incentivo à inovação, sem a necessidade de 

reembolso ou exigência de garantias por parte das empresas inovadoras. Contudo, 

os agentes institucionais (FINEP e BNDES) que operacionalizam a subvenção 

econômica precisam ser mais seletivos nas escolhas dos projetos/processos de 

inovação, a fim de provocar novas combinações, em atenção aos interesses 

públicos.  

O capital de risco se constitui em uma incógnita diante do cenário econômico 

brasileiro. Apesar dos investimentos na indústria terem aumentado, em bilhões, de 

R$ 11,8, em 2011, R$ 15, em 2012. Os grupos de private equity e venture capital 

reduziram a captação de fundos para o Brasil em mais de 70% nos últimos dois 

anos, afastando grandes empresas do setor. Ao que tudo indica, sem a presença do 

Estado, a indústria de capital de risco enfrenta instabilidade. O lado bom desta 

parceria pública privada corresponde à oportunidade de melhor direcionar a 

atividade inovativa, por meio da operacionalização do instrumento de capital de 

risco. Com a participação do governo, a captação de recursos dos fundos de 

investimento se torna mais fácil, estimulando investimentos em projetos de inovação 

que não são de interesse do mercado, mas que são de interesse público. Com a 

expertise do mercado, os projetos de inovação são selecionados, gerenciados e 
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acompanhados por especialistas, de modo que o investimento realizado no projeto 

possa ter retorno. 

Quanto aos incentivos fiscais, na literatura não existe consenso em relação 

aos efeitos nas políticas de incentivo ao P&D. Porém, sem a concessão de 

benefícios fiscais, o nível de investimento em P&D, no Brasil, seria mais abaixo do 

que o apresentado. O desafio é tornar possível o acesso de empresas inovadoras de 

pequeno e médio porte à Lei do Bem. Além disso, evitar que a pequena parcela de 

empresas já beneficiada pelo incentivo fiscal se torne especialista em driblar a 

burocracia e os riscos jurídicos, interessada apenas em beneficiar-se do crédito, ao 

invés de induzir processos de inovação radical ou incremental. 

Com relação às bolsas de pesquisa, pouco se discute sobre a importância da 

qualificação de recursos humanos ou sobre a aplicação de mão-de-obra qualificada 

em projetos de P&D. A articulação de aproximar academia e setor produtivo 

representa um grande avanço, mas seus efeitos precisam ser mapeados. Os 

relatórios anuais de desempenho devem apresentar não apenas o número de 

beneficiados, mas também os resultados efetivamente alcançados. 

Em conclusão, o Financiamento à Inovação no Brasil evoluiu favoravelmente 

nos últimos anos. Segundo dados da PINTEC, o investimento em P&D passou de 

0,37%, em 2000, para 0,59% do PIB, em 2011. No saldo dos últimos dez anos, 

novos recursos estão sendo disponibilizados.  

Da perspectiva da empresa que enfrenta dificuldades financeiras para dar 

continuidade ao projeto de inovação, a oferta de programas de apoio aumentou. 

Novos instrumentos foram operacionalizados. Mais agências de fomento têm 

concedido apoio financeiro (e até gerencial). O período de avaliação de propostas e 

de liberação para transferência de recursos (frente ao pedido de suporte financeiro) 

foi agilizado. Contudo, ainda há desconhecimento por parte das empresas, a 

respeito dos suportes que o governo e o mercado oferecem. A burocracia ainda é 

um entrave, que tende a “favorecer” empresas veteranas nos trâmites, e a afastar as 

que desconhecem os procedimentos. É difícil imaginar que a maior barreira à 

adoção de benefícios fiscais, por parte de uma empresa inovadora, seja o medo de 

fracassar (e de ser penalizada pelo fracasso). 

Da ótica das agências de fomento, a instabilidade do padrão de financiamento 

foi amenizada, com recursos provenientes dos Fundos Setoriais. Foram criados 

novos convênios que permitem mais parcerias, e consequentemente, mais 



125 
  

programas. Por outro lado, as agências têm perdido autonomia no direcionamento 

dos seus recursos, por conta dos contingenciamentos. O desgaste com a falta de 

orçamento para programas destinados a estimular a atividade inovativa foi, 

temporariamente, minimizado. Além disso, o recuo da participação dos Ministérios 

na composição orçamentária é um ponto de atenção.  No longo prazo, os padrões 

de financiamento precisarão ser reajustados, diante do aumento da demanda das 

necessidades econômicas brasileiras. 

Partindo da ótica governamental, ao longo dos últimos anos, três versões de 

política industrial foram editadas: Política Industrial Tecnológica e de Comércio 

Exterior, Política de Desenvolvimento Produtivo e Plano Brasil Maior. Questiona-se 

até que ponto tais políticas públicas acarretaram em mudanças estruturais na 

economia. Os números registram que a taxa de inovação na indústria caiu de 38,1% 

(2008) para 35,6% (2011), de acordo com dados da PINTEC. Ainda que, os efeitos 

da crise sejam levados em consideração, em três anos (2008-2011), pode-se 

constatar que o Estado brasileiro tem enfrentado dificuldades em desenhar políticas 

efetivas para a inovação. 

Dez anos não são suficientes para validar mudanças estruturais, mas 

evidenciam a fragilidade do Sistema Federal de Financiamento à Inovação, 

especialmente pela instabilidade nos padrões de financiamento e pelo recuo da 

participação dos Ministérios nos orçamentos das agências federais de fomento. Não 

basta ofertar mais instrumentos de incentivo à inovação, também é preciso focar em 

políticas públicas de interesse nacional, com vinculação de recursos e sem 

contingenciamento de verbas. Pela capacidade tributária dos Estados Brasileiros, os 

impostos recolhidos no país seriam mais do que suficientes para que os recursos 

destinados à atividade inovativa (C&T) fossem provenientes do Tesouro.  

Em resumo, o Sistema Federal de Financiamento à Inovação fez grandes 

progressos ao longo dos últimos anos, mas ainda enfrenta fragilidades em torno dos 

recursos e de sua aplicação.  
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