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RELATÓRIO PARA UNIDADES DO TRIBUNAL. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se do relatório de levantamento sobre as Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação no 

Brasil e sobre o papel exercido pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) nesse contexto. 

2. A equipe de auditoria elaborou o relatório que transcrevo no essencial, aprovado pelo titular 

da Seprog (peças 24 e 25): 

“(...) 

1. Introdução 

1.1. Antecedentes 

1. Em dezembro de 2011, a Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo 

elaborou proposta de fiscalização com o objetivo de examinar como os fundos setoriais contribuem 

para o alcance dos objetivos da política e dos planos na área da Ciência, Tecnologia e Inovação (C, T 

& I). O trabalho se mostrou oportuno pela aderência ao tema Sustentabilidade do Crescimento, 

tratado no Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República de 2011. Ademais, a 

fiscalização também se fazia útil pela necessidade de coleta de dados dos Fundos Setoriais relativos à 

arrecadação de receitas, à execução orçamentária e financeira, às desvinculações de recursos dos 

fundos e à contratação de projetos, de modo a subsidiar a auditoria a cargo da 6ª Secex nessa 

temática, subsequente a este trabalho. 

2. O presente levantamento foi autorizado pelo Ministro José Múcio Monteiro, Relator do 

processo, por meio de Despacho de 24/1/2012. Os trabalhos foram desenvolvidos no período de 24/1 

a 27/4/2012, nos termos da Portaria Seprog/TCU nº 56/2012. 

1.2. Escopo do trabalho 

3. O levantamento foi pautado por dois objetivos precípuos: a) caracterizar a construção e o 

acompanhamento das metas definidas pelas atuais políticas de C, T & I, como foco na sua 

contribuição à sustentabilidade do crescimento econômico brasileiro; b) identificar quais são os 

principais pontos críticos na gestão e na operacionalização dos instrumentos de fomento 

administrados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que são os principais mecanismos 

públicos de estímulo direto ao investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação existentes no 

país. 

 

 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 48792624.



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 002.105/2012-8 

 

2 

 

Figura 1 – Tópicos abordados pelo levantamento. 

 

4. Assim, o recorte deste trabalho enfatizou a atuação da Finep nos aspectos de gestão de seu 

portfólio de instrumentos de fomento e de operacionalização orçamentária e financeira de suas 

principais origens de recursos, no âmbito da implementação das políticas públicas em C, T & I, 

conforme exemplificado na Figura 1 e cujas análises encontram-se detalhadas nos capítulos 4 e 5. 

1.3. Métodos e procedimentos 

5. Os procedimentos adotados neste levantamento compreenderam a realização de entrevistas no 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), nas seguintes unidades: Secretaria Executiva; 

Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; Assessoria de Captação de Recursos 

(Ascap); Assessoria de Coordenação dos Fundos Setoriais (Ascof); Assessoria de Acompanhamento e 

Avaliação das Atividades Finalísticas; Coordenação Geral de Gestão e Inovação; Coordenação-

Geral de Indicadores; e Coordenação-Geral da Secretaria do Conselho Nacional de Ciência e 

Tecnologia. Além do MCTI, foram realizadas entrevistas no Departamento de Fomento à Inovação da 

Secretaria de Inovação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), e 

também com representantes do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), e com a Presidência 

e as diversas áreas técnicas da Finep. 

6. Ademais, a equipe empreendeu análise documental da legislação correlata e de informações 

disponíveis nas páginas oficiais dos órgãos acima relacionados e de outros com atuação na área, e, 

ainda, de informações prestadas em respostas aos ofícios de requisição enviados pela equipe da 

fiscalização, além de consultas aos sistemas oficiais de informações contábeis, financeiras e 

orçamentárias do governo federal. 

2. Visão Geral 

2.1. Relevância em relação ao tema da sustentabilidade do crescimento 

7. Nos últimos anos, o entendimento de que um país precisa investir em ciência, tecnologia e 

inovação para sustentar o seu crescimento econômico tornou-se amplamente defendido, tanto na 

academia quanto no debate político, embora nem sempre seja uniforme o entendimento sobre os 

conceitos envolvidos, e, principalmente, sobre o relacionamento entre tais conceitos e o 

desenvolvimento de um país. 

8. A literatura especializada aponta que C, T & I não se constituem necessariamente em etapas 

encadeadas de um mesmo processo e tampouco são fenômenos interdependentes. Cada uma delas 

atende a propósitos distintos, porém conexos, e, assim, em regra, também são fomentadas pelos 

governos de formas distintas. 

9. A ciência tem caráter de pesquisa pura, de base, com potencial para gerar uma série de novos 

conhecimentos e resultados que, em regra, tendem a trazer aplicações práticas apenas no longo ou no 
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longuíssimo prazo. Ela é fundamental para permitir a continuidade do desenvolvimento tecnológico 

de um país, mas não gera ganhos de competitividade que possam ser imediatamente mensurados, em 

função do seu longo ciclo de maturação. 

10. Uma nova tecnologia, ou uma pesquisa aplicada, pode ser altamente inventiva e, ainda assim, 

não ter, de pronto, valor para o mercado. Para que isso ocorra, é preciso que a descoberta seja 

escalonada e que esteja associada a um plano de negócios e a uma estratégia mercadológica. Caso 

contrário, também não trará ganhos de competitividade que gerem impacto no dinamismo de uma 

economia, apesar de poder produzir novos conhecimentos úteis à sociedade. 

11. Por sua vez, a inovação é aquela que tem valor em seu mercado específico e que traz ganhos 

reais à competitividade das empresas. Segundo a Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC-2008), 

a inovação se refere a produto e/ou processo novo ou substancialmente aprimorado para a empresa, 

não sendo, necessariamente, novo para o mercado/setor de atuação. Diante disso, percebe-se o papel 

fundamental da empresa no processo de inovação e destaca-se o fato de que são as inovações 

propriamente ditas que trazem ganhos de competitividade e de produtividade para uma determinada 

economia e que afetam a geração de emprego e renda, a estrutura de produção, e, consequentemente, 

a sustentabilidade do crescimento econômico no curto/médio prazo. 

12. O caso chinês ilustra bem esse aspecto: o investimento realizado em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P & D) pela China voltou-se muito mais para pesquisas que permitiram ao país 

desenvolver fortemente a sua capacidade de produzir imitações e cópias com grande aceitação no 

mercado. O risco e, consequentemente, o custo associado a essas pesquisas são consideravelmente 

menores quando comparados àqueles empregados em pesquisa e desenvolvimento voltados a 

invenções propriamente ditas, e trazem ganhos econômicos em um prazo consideravelmente mais 

curto, o que, em parte, justifica os altos ganhos de dinamismo econômico chinês, ao longo dos anos, 

frente a seu relativamente baixo dispêndio nacional em P & D em relação ao seu Produto Interno 

Bruto (PIB). O país, no entanto, atualmente se ressente do baixo investimento em pesquisa básica, por 

perceber que o modelo atual pode esgotar-se e que o país não se capacitou para a criação de 

tecnologias próprias, de longo prazo. 

13. A Suécia, por sua vez, encontra-se no outro extremo, com altos gastos em P & D, fortemente 

concentrados em pesquisa básica, e sem grandes retornos em termos de aumento de dinamismo 

econômico vinculado a esses investimentos, caso conhecido como o ‘Paradoxo Sueco’. 

14. Esses exemplos mostram que tanto ciência, quanto tecnologia, quanto inovação são 

importantes para viabilizar o crescimento econômico de um país, mas que cada um deles necessita de 

um prazo de maturação diferente para produzir efeitos econômicos práticos. E mostram 

principalmente que, quando o aspecto da sustentabilidade do crescimento é o foco de análise, um país 

precisa conferir prioridade a todos, e mobilizar estruturas, instituições e instrumentos distintos para 

seu fomento. Nesse contexto, saber empregar os instrumentos de fomento mais adequados a cada uma 

dessas fases do chamado ‘ciclo da inovação’
 
é crucial para qualificar a atuação governamental em C, 

T & I. 

15. Importante destacar que a necessidade de se conferir prioridade à C, T & I foi expressamente 

reconhecida pelo governo brasileiro na Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia Inovação (ENCTI 

– 2012/2015), aprovada em 15 de dezembro de 2011. A ENCTI aponta expressamente o investimento 

em C, T & I como eixo estruturante do desenvolvimento do país e ratifica o papel indispensável da 

inovação em seu esforço de desenvolvimento sustentável e na consolidação de um novo padrão de 

inserção internacional brasileiro. Da mesma forma, a cartilha do Plano Brasil Maior (PBM) tem o 

seguinte tema: ‘Inovar para competir. Competir para crescer.’. 

16. Também o período anterior foi marcado pelo reconhecimento político da prioridade a ser 

conferida ao tema da inovação com vistas ao crescimento econômico, como previa o Plano de Ação 

de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional (2007-2010). 
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2.2. Comparação internacional do investimento em Pesquisa e Desenvolvimento 

17. Países que tradicionalmente mantiveram altos níveis de gastos com P & D, ao longo dos anos, 

em regra, tendem a continuar aumentando os seus gastos, como mostra o Gráfico 1, em função da 

importância deste investimento para suas economias. Segundo o estudo ‘Inovação: estratégias de sete 

países’ [ARBIX, G. et al. Inovação. Estratégias de sete países. ABDI. Brasília, 2010], são justamente os países 

tradicionalmente mais inovadores que consagram hoje os esforços mais intensos para promover a 

inovação. 

Gráfico 1 – Evolução histórica de dispêndios nacionais em P & D, em relação ao PIB – Países 

selecionados, de 1998 a 2010. 

 
Fonte: Eurostat (tsiir020), OCDE. 

18. O gráfico a seguir mostra que, de fato, o Brasil possui espaço para aumentar seus 

investimentos em P & D quando comparado aos países de maior desenvolvimento econômico. Os 

dados mostram a posição intermediária brasileira, desfavorável em relação a todos os países da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Gráfico 2 – Dispêndios nacionais em P & D, em relação ao PIB – Países selecionados, em anos 

mais recentes disponíveis. 

 
Fonte: ENCTI (2012-2015), MCTI e Eurostat (tsiir020), OCDE. 

19. Quando comparamos os gastos com pesquisa e desenvolvimento sobre o PIB uniformizado 

pela técnica da paridade do poder de compra das moedas internacionais, a situação brasileira torna-

se um pouco pior (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Dispêndios nacionais em P & D, em relação ao PIB (comparação por paridade do poder 

de compra), em anos mais recentes disponíveis. 

 
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_research_and_development_spending. 

Obs: os dados de PIB harmonizados pela paridade do poder de comprar são todos referentes ao ano de 2011, 

com exceção do Chile, com dados de 2007. 

2.3. Participação de empresas no investimento nacional em P & D 

20. No Brasil, a existência de uma política industrial com foco na inovação ainda é fenômeno 

recente, remontando ao surgimento da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 

(PITCE), em 2004, seguida pela Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), lançada em 2008 e, 

mais recentemente, pelo PBM. Sendo assim, muitos dos mecanismos de fomento ao investimento 

empresarial ainda estão em implantação ou em consolidação, e mais ainda, os atores envolvidos 

ainda demandam certo tempo para equacionar adequadamente o tema, para avaliar e ajustar os 

instrumentos existentes e para fomentar uma cultura empresarial voltada para a inovação. 

21. Isso contribui para que, no Brasil, o investimento em P & D privado ainda seja inferior ao 

público, como mostra o gráfico a seguir, diferentemente do que ocorre nos países desenvolvidos. Essa 

menor participação relativa do gasto privado afeta diretamente a taxa de inovação do país, uma vez 

que, para que a inovação aconteça, a empresa precisa estar presente, e com isso, essa situação afeta 

também o crescimento econômico brasileiro. 
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Gráfico 4 – Contribuição dos setores Governo e Empresas para os dispêndios nacionais em P & D, 

em participação percentual – Países selecionados, em anos mais recentes disponíveis. 

 
Fonte: ENCTI 2012-2015/MCTI. 

Obs: as parcelas faltantes para totalizar os 100%, nas barras do gráfico, representam os dispêndios em P & D 

efetuados pelo terceiro setor. 

22. No Brasil, tanto o dispêndio total, quanto o empresarial, vem crescendo nos últimos anos, 

como nos mostra o Gráfico 5. O ritmo de crescimento médio anual para o período 2005-2010 foi de 

0,038% para o dispêndio nacional e 0,012% para o dispêndio empresarial, bem abaixo do que foi 

estabelecido pelas atuais metas do governo, como será descrito no item 3.1 deste relatório. Mantido 

esse ritmo, o Brasil levaria 20 anos para alcançar o nível médio atual dos países desenvolvidos, 

conforme estimativa do MCTI. 

Gráfico 5 – Dispêndio do Brasil em P & D, em relação ao PIB, no período de 2005 a 2010. 

 
Fonte: MCTI. 

23. Dados da PINTEC mostram que, embora a taxa de inovação na indústria (número de empresas 

inovadoras em relação ao total de empresas) tenha crescido de 33,4% (PINTEC 2006) para 38,6% 

(PINTEC 2008), apenas 4,1% das empresas industriais criaram, nesse período, um produto novo, ou 

substancialmente aperfeiçoado para o mercado nacional. Esse comportamento predominantemente 

adaptativo está associado ao baixo investimento em P, D & I do setor empresarial brasileiro. 
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24. A tabela a seguir evidencia parte desse fenômeno. Ela apresenta de que forma empresas 

utilizam o apoio governamental para investir em P, D & I, segundo dados da PINTEC de 2008. 

Observa-se que parte expressiva desse apoio é utilizada para a compra de máquinas e equipamentos. 

Tabela 1 – Formas de utilização de apoio governamental para a inovação. 

Empresas que implementaram inovações de produto ou de processo 

 

 

 

 

Total 

Que receberam apoio do governo, por tipo de programa 

 

 

 

Total 
 

Incentivo fiscal 

Subvenção 

Econômica 

Financiamento 

 

Outros 

programas 

de apoio 
 

 

 

À 

P&D 

 

 

Lei da 

Infor-

mática 

A projetos de P&D e 

inovação tecnológica 
 

À compra de 

máquinas e 

equipamentos 

utilizados 

para inovar 

Sem parceria 

com 

universidades 

Em parceria 

com 

universidades 

 

41.262 9.214 492 748 311 581 383 5.559 2.981 

100% 22% 1,19% 1,81% 0,75% 1,4% 0,93% 13,47% 7,22% 

----- 100% 5,34% 8,11% 3,37% 6,3% 4,15% 60,3% 32,3% 

Fonte: PINTEC (2008). 

25. A tabela acima evidencia ainda a baixa utilização de apoio governamental pelas empresas 

brasileiras: das 41.262 empresas que declararam ter implementado inovações nos três anos 

anteriores à pesquisa, apenas 22% utilizaram algum tipo de apoio governamental. Como será 

detalhado mais adiante, uma das metas definidas pela ENCTI 2012-2015 é a de aumentar o 

percentual de empresas inovadoras que utilizam ao menos um dos diferentes instrumentos de apoio 

governamental à inovação. 

3. Análise da construção e do acompanhamento das metas definidas pelas atuais políticas de 

ciência, tecnologia e inovação, como foco na sua contribuição à sustentabilidade do crescimento 

econômico brasileiro 

26. Com vistas a analisar a formulação das políticas públicas de alto nível em C, T & I, a equipe 

de fiscalização do TCU formulou a seguinte questão: 

As metas de aumento do investimento em P, D & I são robustas, tecnicamente embasadas e 

possuem os pressupostos necessários para promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a 

inovação no país e, assim, viabilizar a sustentabilidade do crescimento econômico no longo prazo? 

27. Importante ponderar que o período em que o presente levantamento foi realizado coincide com 

o nascimento da já citada Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) – 

elaborada com vistas a orientar ações de governo para o período de 2012 a 2015. A ENCTI foi 

aprovada pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), em sessão ocorrida a 15 de 

dezembro de 2011, após um processo de elaboração conduzido pelo MCTI, ao longo de 2011. 

28. No momento deste levantamento, o MCTI estava conduzindo um novo processo, em estágio 

inicial, de definição de indicadores e metas para todos os programas definidos pela ENCTI. O 

cronograma, estipulando quando tais indicadores e metas deverão estar concluídos, não havia sido 

finalizado até o momento da elaboração do presente relatório. 

29. A nova Estratégia Nacional sucedeu o Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação para 

o Desenvolvimento Nacional (PACTI 2007-2010), primeira política de C, T & I institucionalizada de 

forma mais abrangente pelo governo federal. Os gestores afirmaram em entrevista que, no período em 

que vigorou o PACTI, os atores envolvidos sentiram a necessidade de um documento que lhes 

conferisse um maior nível de respaldo político e estratégico. Nesse contexto, a ENCTI começou a ser 

planejada. 

30. Assim como o seu antecessor, a ENCTI prevê diretrizes e orientações para um período 

quadrienal, mas diferentemente do PACTI, não buscou detalhar ações de governo, e sim traçar 

estratégias e diretrizes macro. 

31. A ENCTI traz orientações para o período de 2012 a 2015, com o objetivo de estabelecer 

diretrizes para o mesmo período abarcado pelo Plano Plurianual (PPA), mantendo a consonância 
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entre os dois instrumentos. Porém, as metas da Estratégia foram definidas para o ano de 2014, tendo 

como ano base o final do exercício de 2010. Isso ocorreu para que o desempenho das metas traçadas 

possa ser mais facilmente comparado com aquele obtido no período anterior, coberto pelo PACTI – 

também quadrienal e finalizado em 2010 – sem comprometer a continuidade da análise temporal dos 

indicadores relacionados. 

32. Finalmente, destaca-se que, no PPA 2012-2015, o Programa Ciência, Tecnologia e Inovação 

(2021) estabelece indicadores coincidentes com alguns dos indicadores previstos pela ENCTI. 

3.1. A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 

33. A ENCTI fundamenta suas análises no seguinte entendimento: para transformar a C, T & I em 

eixo estruturante do desenvolvimento brasileiro, é preciso incorporar sistematicamente a inovação ao 

processo produtivo e realizar uma revolução no sistema educacional brasileiro, como forma de criar 

capital humano capacitado a operar laboratórios, desenvolver novas tecnologias, implantar inovações 

no mercado, dentre outros. 

34. Nesse sentido, a estratégia destaca como importante: 

i) ampliar sistematicamente a formação e capacitação de recursos humanos e fortalecer a 

pesquisa e a infraestrutura científica e tecnológica; 

ii) elevar expressivamente os recursos destinados a apoiar o desenvolvimento tecnológico e a 

inovação; 

iii) dar um enfoque sistêmico a ação de apoio do Estado e desenvolver novas modalidades e 

instrumentos de apoio, parceria, compartilhamento de riscos e coordenação com os segmentos 

empresariais e setores prioritários para o fomento da inovação; 

iv) apoiar o adensamento tecnológico das cadeias produtivas com potencial competitivo (...) e 

a ampliação da participação de empresas de capital nacional em tecnologias de alto conteúdo de 

conhecimento; 

v) estabelecer regras para o investimento direto estrangeiro, visando a internalização de 

centros de P & D, a transferência de tecnologias e associação com empresas nacionais. 

35. Outro aspecto fortemente ressaltado na estratégia é o importante papel que pode ser 

desempenhado pelas compras governamentais no fomento à C, T & I. 

36. A estratégia define ainda setores prioritários para a dinamização da economia brasileira. São 

eles: a) tecnologias da informação e comunicação; b) fármacos e complexo industrial da saúde; c) 

petróleo e gás; d) complexo industrial da defesa; e) aeroespacial; f) áreas relacionadas com a 

economia verde e desenvolvimento social; g) biotecnologia; e h) nanotecnologia. 

37. Para um bom entendimento do documento, vale apresentar o Mapa Estratégico da ENCTI, 

retratado na figura abaixo: 
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Figura 2 – Mapa Estratégico da ENCTI 2012-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ENCTI 2012-2015/ MCTI. 

38. Além disso, a ENCTI prevê quatro eixos de sustentação para suas ações, a saber: a) Promoção 

da inovação; b) Novo padrão de financiamento do desenvolvimento científico e tecnológico; c) 

Fortalecimento da pesquisa e da infraestrutura científica e tecnológica; d) Formação e capacitação 

de recursos humanos. 

39. Para os quatro eixos de sustentação, a estratégia estabeleceu objetivos e principais ações 

estratégicas, além de indicadores de desempenho e metas a serem perseguidas, conforme mostrado na 

Tabela 2. 

Tabela 2 – Indicadores dos eixos de sustentação da ENCTI. 

Indicadores 2010 2014 Fonte 

1. Dispêndio nacional em P & D em relação ao PIB 1,19% 1,80% MCTI 

2. Dispêndio empresarial em P & D em relação ao PIB* 0,56% 0,9% MCTI 

3. Dispêndio governamental em P & D em relação ao PIB 0,62% 0,9% MCTI 

4. Dispêndio governamental federal em P & D em relação ao PIB 0,43% 0,65% MCTI 

5. Taxa de inovação das empresas  38,6% 48,6% PINTEC 

6. Número de empresas que fazem P & D contínuo** 3.425 5.000 PINTEC 

Desenvolvimento 

Sustentável 

C, T & I como eixo estruturante do desenvolvimento do Brasil 

Enfrentamento dos 

Desafios 

Redução da          Expansão             Ampliação         Consolidação   Superação 

 defasagem       e consolidação   das bases para a         do novo            da 

 científica e        da liderança       sustentabilidade       padrão de       pobreza e     

tecnológica           brasileira           ambiental e o          inserção         redução 

  que ainda      na economia do    desenvolvimento    internacional        das  

   separa o         conhecimento            de uma               do Brasil        desigual- 

  Brasil das          natural               economia de                                     dades  

nações mais                            baixo carbono                                 sociais e 

desenvolvidas                                                                                       regionais 

 

Fortalecimento da 

Base de Sustentação 

da Política de C, T & I 

                                                 Formação e                         Fortalecimento  

     Promoção da                     capacitação de                      da pesquisa e da 

       Inovação                      recursos humanos                      infraestrutura  

                                                                                                 científica e                  

                                                                                                tecnológica 

Aperfeiçoamento dos 

Instrumentos da 

Política de C, T & I 

  Aperfeiçoamento                 Novo padrão de  

       do marco                        financiamento do                    Fortalecimento do 

   regulatório de                     desenvolvimento                  Sistema Nacional de 

fomento à inovação       científico e tecnológico                     C, T & I 
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7. 

Percentual de empresas inovadoras que utilizam ao menos um dos 

diferentes instrumentos de apoio governamental à inovação nas 

empresas  

22,3% 30% PINTEC 

8. Número de técnicos e pesquisadores ocupados em P & D nas empresas 58.046 80.000 PINTEC 

9. Percentual de trabalhadores na indústria com ensino médio completo 49,3% 65% RAIS 

10. Percentual de trabalhadores na indústria com ensino superior completo 7% 10% RAIS 

11. Número de pós-graduados ocupados nas empresas industriais 14.580 35.000 RAIS 

12. Número de bolsas CNPq de todas as modalidades. 84.000 120.000 CNPq 

13. Número de bolsas de mestrado concedidas pelo CNPq 11.150 14.000 CNPq 

14. Número de bolsas de doutorado concedidas pelo CNPq 9.500 15.000 CNPq 

15. 
Percentual de concluintes de cursos de graduação nas engenharias em 

relação ao total de graduados em todas as áreas 
5,9% 11,8% Inep 

16. 
Número de campi universitários com infraestrutura de comunicação e 

colaboração em rede de alto desempenho 
303 900 RNP 

Fonte: ENCTI 2012-2015. 

* O indicador número 2 trata de meta compartilhada entre a ENCTI e a política industrial consubstanciada no Plano 

Brasil Maior, coordenado pelo MDIC. 

** Exceto instituições governamentais de P & D. 

40. Outra meta citada no documento da ENCTI é a de aumentar o número de empresas inovadoras 

que fazem uso da Lei 11.196/2005 (Lei do Bem) de 630, em 2010, para 1.260 em 2014. 

41. Importante destacar que as metas 1 e 2 da ENCTI projetam crescimentos médios anuais de 

investimento desafiadores para o país e para o setor empresarial. A primeira meta, de aumentar o 

dispêndio nacional em P & D de 1,19% do PIB, em 2010, para 1,8% do PIB, em 2014, representaria 

um crescimento médio anual de 22,1%, contra os 16,7% ocorrido no período anterior (2004-2009). A 

segunda meta, de elevar o dispêndio empresarial em P & D de 0,56% do PIB, em 2010, para 0,9% do 

PIB, em 2014, envolveria um crescimento médio anual de 22,9%, contra os 17,6% do quinquênio 

anterior. Em termos absolutos, isso corresponderia a um aumento de R$ 24 bilhões de investimentos 

empresariais anuais, em 2014, somados aos R$ 16,11 bilhões praticados em 2008. 

3.2. O processo de elaboração da ENCTI 

42. O processo de elaboração da ENCTI se estendeu ao longo de todo o exercício de 2011 e foi 

capitaneado pelo MCTI. 

43. O período anterior foi marcado pela implementação do PACTI (2007-2010), que havia sido 

produto de discussão com diversos ministérios, agências e órgãos regionais. O Plano estabelecia 

linhas de ação que se desdobravam em programas e em subprogramas. Teve como mérito a 

capacidade de registrar a atuação das diversas áreas, e de buscar maior articulação entre os atores 

envolvidos. 

44. No que diz respeito aos estudos e pressupostos utilizados para a definição de problemas, 

objetivos e metas explicitados na ENCTI, o MCTI declarou, por meio do Ofício 62/2012/SEXEC-

MCTI, ter se baseado nos resultados do PACTI 2007-2010, nas diretrizes do novo governo, nas 

recomendações e conclusões da 4ª Conferência de Ciência, Tecnologia e Inovação para o 

Desenvolvimento Sustentável, além de estudos da OCDE e do IPEA sobre o tema e nos indicadores 

levantados pela PINTEC e pelo próprio MCTI. 

45. Com o advento da ENCTI, diretrizes e áreas estratégicas foram estabelecidas. A previsão 

quanto ao detalhamento de indicadores e metas para os programas ficou estabelecida para o decorrer 

de 2012, com a elaboração de um novo plano de ação para o período abarcado pela ENCTI. Isso se 

configurou como um limitador para a presente análise, uma vez que a estratégia só estabeleceu 

indicadores e metas de nível macro e apenas o plano a ser elaborado deverá apresentar o 

detalhamento daquilo que deverá ser feito, estipulando a quantidade de recursos alocados e a 

definição de responsabilidades. Vale ressaltar que, considerando que as macrometas da estratégia 

foram projetadas para o ano de 2014, a definição de indicadores e metas para os programas 

correlatos ocorrendo apenas ao final de 2012 pode representar um risco ao alcance dos valores 

inicialmente estipulados. 
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46. Em relação às Macrometas, em reunião realizada com a Secretaria Executiva do MCTI, em 

16/2/2012, bem como no Ofício 62/2012/SEXEC-MCTI, os gestores afirmaram que a técnica utilizada 

para a definição de seus valores foi a associação de uma extrapolação de tendências do desempenho 

histórico brasileiro, com a comparação internacional. Teria sido observada, mais detalhadamente, a 

performance do investimento em P & D realizado por Rússia, Índia e China
 
(grupo dos BRICs – 

enquanto um grupo de países comparáveis ao Brasil) – correlacionando-se esses dados com uma 

extrapolação de tendência histórica otimista para o desempenho brasileiro. Segundo os gestores, as 

metas foram pensadas para serem ambiciosas, de modo a representarem uma mudança de patamar 

em relação à situação atual, ao invés de mera continuidade dos avanços já empreendidos. 

47. O processo foi realizado preponderantemente no âmbito do próprio MCTI, com reuniões 

temáticas internas com representantes das áreas técnicas do Ministério, sobre os resultados e 

gargalos do PACTI (2007-2010). Também foi desenvolvida uma série de sete videoconferências com 

os institutos do MCTI, e com especialistas do IPEA, da UFRJ, do Senado Federal, da Unicamp, do 

CEPAL e do CGEE. Foi realizada também uma Oficina de Trabalho em 28/3/2011, com a 

participação de representantes das áreas técnicas, sobre ‘Macrometas, Metas e Estratégias para o 

Plano de Ação em C, T & I 2011-2015’. 

48. Em reunião realizada em 15/3/2012, no Departamento de Fomento à Inovação da Secretaria 

de Inovação do MDIC, a Secretária de Inovação informou não ter participado do processo de 

elaboração da ENCTI, tendo tomado conhecimento do documento apenas na fase preparatória para a 

reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) que iria apreciar e aprovar a 

estratégia. 

49. Em relação à participação do CCT neste processo, em reunião realizada em 16/3/2012, com o 

Coordenador-Geral da Secretaria do Conselho, foi informado à equipe de fiscalização que 2011 foi 

um ano de transição para o Conselho, no qual os mandatos dos diversos membros haviam sido 

encerrados e os novos membros ainda não haviam assumido. Assim, a única vez que o CCT se reuniu 

naquele ano foi em 15 de dezembro, reunião na qual foi apreciada e aprovada a ENCTI. Previamente 

à reunião, a Secretaria do Conselho submeteu versões preliminares do documento aos membros, de 

forma individual, para conhecimento. Destaca-se que o CCT é um lócus potencialmente privilegiado 

no Sistema Nacional de C, T & I, pois é composto por empresários, representantes da academia, da 

sociedade e de treze diferentes ministérios. 

50. Interessante ressaltar que o PACTI trazia como uma de suas quatro prioridades estratégicas a 

necessidade de ‘Expansão e Consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação’ e 

isso inclui a necessidade de articulação e coordenação de esforços de alto nível para conferir a força 

política necessária à implementação das políticas nacionais de C, T & I. Porém, no que diz respeito à 

própria relação entre o CCT e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), inexiste 

uma articulação institucionalizada entre os Conselhos e isso prejudica a construção de uma política 

de inovação integrada com a política industrial do Brasil, uma vez que não existe um órgão de alto 

nível coordenando esse processo e que transforme a inovação, de fato, em prioridade de governo. 

51. No documento ‘Consolidação das Recomendações da 4ª Conferência de Ciência, Tecnologia e 

Inovação para o Desenvolvimento Sustentável’, mostrou-se preocupação com a melhor estruturação e 

sinergia do sistema, que envolve o fortalecimento da articulação institucional do MCTI com os 

diversos ministérios e entre as diferentes esferas de governo. O documento chega a propor a criação 

de uma instância única, vinculada à Presidência da República, para aumentar a força política do 

tema ‘fomento à inovação’. 

52. Nesse sentido, faz-se necessário um arcabouço institucional que permita a construção de um 

consenso político em torno de ações estruturantes que possibilitem ao país a elaboração de um 

planejamento de longo prazo para a C, T & I, como ocorre em diversos países, que extrapole os 

períodos quadrienais da alternância de governo e do PPA. 
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53. No que diz respeito ao plano de ação que está sendo desenvolvido para o detalhamento da 

ENCTI, o MCTI elaborou uma proposta de estrutura, dividida conforme os eixos de sustentação da 

estratégia, para submeter à discussão pelos diversos atores. 

3.3. Novas ações da política de C, T & I 

54. Assumindo a posição definida pelo MCTI de que as metas da ENCTI deveriam ser formuladas 

para serem ambiciosas, de modo a representarem uma mudança de patamar em relação à situação 

atual, ao invés de mera continuidade dos avanços já empreendidos por iniciativas anteriores, há que 

se considerar que, para essa alteração ocorra, a ação governamental precisa ser alterada, assim 

como outros fatores, tais como aperfeiçoamentos no marco regulatório atual. Sendo assim, 

apresentam-se nas subseções seguintes as principais novas ações que estão sendo planejadas para 

viabilizar essa mudança de status quo. A apresentação de tais ações faz-se relevante em função da 

importância que deverá ser conferida ao seu acompanhamento como ponto fundamental para a 

avaliação das políticas públicas de C, T & I nos próximos anos. 

3.3.1.  A Reestruturação da Finep e o aumento dos recursos disponíveis para a concessão de 

reembolsáveis 

55. Conquanto este seja um tema de suma importância para os objetivos da atual política de C, T 

& I, em função do recorte do presente trabalho, que buscou avaliar de forma abrangente a atuação da 

Finep enquanto principal ator de fomento institucional público e direto à inovação no Brasil, o 

projeto de reestruturação desta instituição será detalhado no capítulo 4 deste relatório. 

3.3.2.  A criação da Embrapii 

56. A necessidade da criação de novos mecanismos de compartilhamento de riscos e de 

articulação público-privada para a P, D & I no Brasil é recorrentemente apontada pelos diversos 

atores e especialistas da área. Nesse contexto, estava sendo planejada a criação da Empresa 

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), que buscará facilitar a interação entre 

Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) e empresas. 

57. A ideia da Embrapii surgiu do diagnóstico de que as agências brasileiras de fomento têm 

dificuldades em financiar atividades de custeio em instituições de pesquisa, principalmente quando 

tais atividades são realizadas diretamente ou em colaboração com empresas, principalmente em 

etapas relacionadas ao escalonamento de processos e a provas de conceito de produtos. Esta 

conjuntura é percebida como um importante gargalo do sistema de inovação brasileiro, pois deixa 

descoberto um elo chave da cadeia de inovação. 

58. Assim, o MCTI, por meio da Portaria 593/2011, instituiu Grupo de Trabalho responsável pela 

implementação e pelo acompanhamento de experiência piloto, com a finalidade de apresentar 

subsídios e propostas de modelo jurídico e de governança para a futura Embrapii. Nesse contexto, 

foram selecionadas três ICTs de excelência para atuar na condição de institutos credenciados pela 

Embrapii e realizar os três primeiros projetos a serem apoiados. 

59. O objetivo maior da Embrapii será o de alavancar e promover a captação de recursos 

privados para P, D & I, através do compartilhamento de riscos. A ideia é que a Embrapii financie 

carteiras de projetos da seguinte forma: exigência de uma contrapartida privada (da empresa 

parceira) no valor de 1/3 dos custos; financiamento público no montante de 1/3 (via Embrapii); e os 

outros 1/3 de responsabilidade do Instituto credenciado que solicitou o apoio. O fundamento é o de 

que, se a empresa não tiver que arcar com todos os riscos do investimento, ela estará mais disposta a 

empregar recursos próprios nos projetos que lhe interessam. 

60. A Embrapii financiará apenas carteiras de projetos, e não projetos específicos. O objetivo é 

evitar a pulverização de recursos gerada pelo atendimento de balcão, nos moldes de como é feito em 

diversas instituições de apoio. No projeto piloto, quem está executando o papel da Embrapii é a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), por meio de um Termo de Cooperação firmado com a 

Finep para a transferência de recursos do FNDCT. 

61. Para ser elegível, a carteira de projetos tem de estar na fase de escalonamento, prova de 

conceito ou planta de demonstração, que são as fases intermediárias do ciclo de inovação, 
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caracterizadas pelo alto risco do investimento, mas já com potencial para chegar ao mercado em um 

momento futuro. A primeira fase do ciclo de inovação, constituído pela pesquisa de base é 

caracterizada pelo altíssimo risco e pelo prazo de retorno do investimento de muito longa duração. 

Em todo o mundo, essa fase, em regra, é financiada basicamente com recursos públicos, uma vez que 

empresas muito raramente se interessam por financiar esse tipo de pesquisa. O oposto ocorre na fase 

final do ciclo, predominantemente financiada com recursos privados, e voltada à elaboração do 

modelo de negócio para a implantação da inovação no mercado. Nesta fase, como o risco é baixo, as 

empresas costumam ter interesse em investir. Sendo assim, é na fase intermediária do ciclo que o 

compartilhamento de riscos entre setor público e setor privado se mostra mais necessário e promissor. 

62. Apesar de ter o objetivo de facilitar a interação entre ICTs e empresas, a Embrapii não terá o 

papel de prospectar empresas e institutos com interesses e linhas de pesquisas comuns ou correlatas. 

Ao contrário, o ICT só poderá procurar a Embrapii após ter obtido a parceria de empresa(s) 

interessada(s) em custear 1/3 de sua carteira de projetos. A Embrapii irá credenciar os institutos 

aptos a requisitar apoio e irá analisar todo o plano de negócios relacionado à carteira de projetos. 

Esse tipo de avaliação é uma expertise pouco desenvolvida nas instituições de fomento brasileiras e 

ainda se apresenta como um desafio para a possível nova instituição. 

63. A Embrapii viria complementar a atuação do Sistema Brasileiro de Tecnologia (Sibratec). O 

Sibratec também promove projetos de desenvolvimento tecnológico, em cooperação entre ICTs e 

empresas, articulados por meio de ‘Redes de Centros de Inovação’. O Sibratec, porém, possui três 

frentes de atuação, e em apenas uma delas, existe a concessão de financiamentos a projetos. No 

entanto, esses projetos caracterizam-se por pesquisas de base, ou, no máximo, encontram-se em fase 

de desenvolvimento de protótipos, ou seja, são projetos em fase inicial do ciclo da inovação. 

3.3.3. Programa Ciência sem Fronteiras 

64. Um dos grandes problemas do Sistema de C, T & I no Brasil, recorrentemente apontado por 

especialistas, é a dificuldade encontrada por pesquisadores brasileiros em ter contato com o que de 

mais inovador e atual está sendo pensado e produzido no mundo. Isso decorre, em grande medida, de 

dificuldades para a saída de pesquisadores do país e para a fixação interna de estrangeiros em 

trabalhos de pesquisa. 

65. Diante disso, foi criado o Programa Ciência sem Fronteiras, iniciativa conjunta do MCTI com 

o Ministério da Educação, por meio de suas respectivas instituições de fomento – o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes). O objetivo precípuo do programa é apoiar a qualificação no 

exterior de estudantes e pesquisadores brasileiros, especialmente nos níveis de pós-graduação, em 

áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento do país. Complementarmente, o programa 

visa a promover a cooperação técnico-científica entre pesquisadores brasileiros e pesquisadores 

residentes no exterior, por meio de programas bilaterais e de programas para fixação parcial ou 

permanente de pesquisadores no país. 

66. O foco do programa encontra-se nas áreas de engenharia, ciências da natureza e outras de 

alto conteúdo tecnológico, que são áreas carentes de profissionais no Brasil. 

67. Há previsão de utilização de até 75 mil bolsas, em quatro anos. Além disso, 26 mil bolsas 

deverão ser concedidas com recursos da iniciativa privada, totalizando 101 mil bolsas a estudantes e 

pesquisadores no país e no exterior. 

3.3.4. Implantação da Plataforma Aquarius 

68. No sentido de aperfeiçoar o acompanhamento e a avaliação de políticas públicas em C, T & I, 

estavam sendo estruturados a Plataforma Aquarius e o projeto Monitor. 

69. A Plataforma Aquarius, que está sendo desenvolvida pelo Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos (CGEE), foi estruturada em três eixos de atividades. No primeiro eixo, está sendo 

realizada a modelagem dos principais macroprocessos do MCTI, de forma a identificar gargalos e 

automatizar e sincronizar a execução de ações correlatas. No segundo eixo, está sendo feita a 

integração das informações do Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União (CGU) 
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com informações existentes nos sistemas do Ministério. Já no terceiro eixo, pretende-se integrar as 

informações existentes em sistemas relativos a C, T & I pertencentes a outras instituições. A 

expectativa é a de que as informações dos três eixos estruturantes sejam exibidas em salas de situação 

públicas na Internet, no formato de dados abertos. 

70. Nesse mesmo sentido, está sendo elaborado
 
também o projeto Monitor das Políticas de C, T & 

I, com o objetivo de aprimorar a qualidade dos indicadores produzidos, revisar as metodologias de 

cálculo associadas e uniformizar os métodos de coleta de dados. A expectativa é a de que, 

futuramente, o Monitor esteja inserido no âmbito da Plataforma Aquarius, contribuindo para a 

produção de informações que expressem, além dos recursos investidos, dados como o perfil do público 

beneficiado e, principalmente, os resultados alcançados com as ações empreendidas. 

4. Desafios postos à Finep no aperfeiçoamento de sua organização institucional e  do 

gerenciamento dos principais instrumentos de fomento 

4.1. Contextualização 

71. A Finep é uma empresa pública de direito privado constituída pelo Decreto 61.056, de 

24/7/1967. Foi criada com o objetivo de financiar a elaboração de estudos de projetos e programas de 

desenvolvimento econômico, estabelecidos nos planos de ação do governo. A partir de 1971, a Finep 

assumiu a Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FNDCT), responsável pelo financiamento da expansão do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia 

e Inovação (SNCTI). 

72. O FNDCT foi instituído em 31/7/1969, através do Decreto-lei 719, com a finalidade de dar 

apoio financeiro aos programas e projetos prioritários de desenvolvimento científico e tecnológico. As 

receitas do FNDCT provêm de diversos tipos de tributos e contribuições, como por exemplo: aquelas 

incidentes sobre o resultado da exploração de recursos naturais pertencentes à União; parcelas do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de certos setores; e da Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico (CIDE) aplicadas sobre os valores que remuneram o uso ou aquisição de 

conhecimentos tecnológicos e/ou a transferência de tecnologia do exterior. Quando deste 

levantamento, existiam quinze Fundos Setoriais vinculados diretamente ao FNDCT, e outros dois 

fundos administrados por outros órgãos do governo federal, para os quais a Finep atua como agente 

financeiro repassador. 

73. Enquanto Secretaria Executiva do FNDCT, a Finep é a responsável legal pelos procedimentos 

administrativos relacionados à execução orçamentária e financeira de recursos transferidos pelo 

Fundo a ela própria e ao CNPq. À Finep cabe implementar as ações voltadas prioritariamente ao 

atendimento institucional (universidades, centros de pesquisas, empresas, entre outros). O CNPq, por 

sua vez, prioriza ações de capacitação de recursos humanos e de apoio financeiro a grupos de 

pesquisa e a pesquisadores. A partir de 2010, a Finep decidiu concentrar suas ações do FNDCT em 

projetos de vulto superior a R$ 1 milhão, repassando todas as ações de menor porte para o CNPq. 

74. A singularidade da Finep reside na possibilidade de atuar com uma grande diversidade de 

instrumentos de fomento e na capacidade de financiar todos os segmentos que compõem o SNCTI: 

universidades; institutos de pesquisas; instituições governamentais; organizações não 

governamentais; empresas; e agentes repassadores de recursos, públicos e privados, que atuam nos 

planos nacional, estadual e municipal. 

75. A Finep administra seus recursos em duas vertentes: a) enquanto Secretaria Executiva do 

FNDCT, aplica recursos orçamentários do fundo em diversas modalidades de financiamento não 

reembolsáveis; b) atua como uma instituição financeira captando recursos de fundos públicos e os 

emprestando, sendo remunerada com a diferença entre o custo de captação e os encargos cobrados 

das instituições financiadas. 

76. Os instrumentos de fomento utilizados pela Finep são: 

a) subvenção social para despesas correntes e de capital de ICTs e de instituições de pesquisas 

sem fins lucrativos. Os beneficiários são selecionados através de chamadas públicas, encomendas 
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estratégicas ou cartas-convites, essas últimas utilizadas quando ocorre a necessidade de algum tipo de 

direcionamento; 

b) subvenção econômica. Modalidade executada por meio de chamadas públicas voltadas ao 

apoio a empresas nacionais públicas ou privadas, exclusivamente para despesas de custeio de 

projetos de inovação estratégicos para o país, com assunção obrigatória de contrapartida pela 

beneficiária; 

c) financiamento reembolsável a empresas. Os recursos são captados em diversas fontes 

públicas e utilizados conforme a disponibilidade do cronograma financeiro da Finep; 

d) equalização de encargos financeiros nas operações de crédito reembolsáveis, ou 

equalização de taxas de juros. É um recurso não reembolsável utilizado para subsidiar os encargos 

dos financiamentos à inovação para as empresas, em linhas específicas; 

e) investimentos em participação no capital de empresas inovadoras. São recursos aplicados 

em fundos autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários, com risco limitado ao valor da cota; 

f) garantia de liquidez aos fundos de investimento. É utilizado pela Finep como um Fundo de 

Reserva Técnica, com o objetivo de dar liquidez aos investimentos privados em empresas emergentes 

de base tecnológica.  

4.2. Cumprimento de exigências para o reconhecimento como instituição financeira do tipo 

agência de fomento 

77. A Finep possui caráter atípico por ser a única instituição financeira que capta recursos em 

diversas fontes públicas e empresta a outros agentes financeiros, mas que não é fiscalizada pelo 

Banco Central (Bacen). 

78. No ano de sua criação, o Conselho Monetário Nacional (CMN) havia reconhecido a Finep 

como instituição financeira. Da mesma forma, a empresa foi registrada pelo Bacen, mediante Carta-

Patente A-67/3247, expedida em 18/10/1967. 

79. Com o tempo, a concessão de Carta-Patente pelo Bacen caiu em desuso e as cartas emitidas 

perderam a validade. Com isso, a Finep deixou de ser considerada como instituição financeira, e, ao 

longo de sua existência, não observou todas as normas expedidas pelo Bacen, nem utilizou os 

registros contábeis próprios de tais instituições, haja vista a obrigatoriedade da financiadora de 

seguir a contabilidade pública praticada pela União e por outras entidades da administração indireta. 

80. Além disso, quando a Lei de Reforma Bancária
 
foi editada, a Finep ainda não havia sido 

criada e, portanto, não figurou na relação das instituições financeiras públicas ali elencadas. 

Ademais, como a criação da empresa foi expressamente autorizada por lei, prescindiu da autorização 

prévia do Bacen, nos termos do art. 18 da mesma lei. 

81. Apesar disso, a Finep utiliza mecanismos típicos de instituições financeiras, tais como a 

realização de operações mediante cédulas e notas de crédito, com permissão de capitalização de 

juros, e cobrança de encargos nos moldes praticados por essas instituições. Esse conflito já causou 

algumas dificuldades à atuação da empresa, principalmente no que se refere à capacidade de 

captação de recursos. 

82. Em julho de 2008, o Bacen comunicou à Finep que submeteria o seu reconhecimento como 

Instituição Financeira Pública Federal ao CMN. O procedimento não foi levado adiante em função da 

necessidade de avaliação do impacto das exigências impostas à Finep para tal adequação. As 

exigências refletem basicamente a adoção das orientações emanadas do Acordo de Basiléia II. 

83. Duas questões são importantes para o tipo de reestruturação que está sendo proposta: a) a 

garantia da sustentabilidade econômico-financeira do banco; b) a regularização jurídico-normativa 

da instituição. 

84. Assim, o principal impedimento atual ao reconhecimento do CMN é a necessidade de aporte de 

capital para alavancar o Patrimônio de Referência da Finep, que nos patamares atuais não permite o 

seu enquadramento nos limites de exposição ao risco por empresa ou grupo econômico. A Finep já 

encaminhou pleito ao MCTI solicitando aporte de capital da União mediante a transferência de cotas 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento à Finep, no montante de R$ 530 milhões. Conforme 
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informação prestada pelo Presidente da Finep, a negociação para o referido pleito ainda está em 

curso. 

85. Além da necessidade de aporte de capital, as exigências para o reconhecimento incluem a 

regularização jurídico-normativa da instituição e uma reestruturação organizacional com a criação 

de novas unidades operacionais, em especial a implantação de uma área de Gestão de Risco. Há 

também exigências quanto à seleção e recrutamento de novos funcionários, à capacitação para 

implantar novo modelo de gestão e à normatização e racionalização de processos e procedimentos. 

86. Um dos principais limitadores do modelo atual é o fato de que o Ministério da Fazenda 

considera que empréstimos concedidos a instituições não financeiras impactam no Resultado 

Primário do país, e assim, a captação de recursos pela Finep junto ao Tesouro Nacional fica 

dificultada.  

87. Nesse sentido, a Finep contratou estudo para caracterizar possíveis modelos para sua 

tipificação como instituição financeira. Cada modalidade de instituição financeira tem suas 

regulamentações e características próprias, daí a importância em se definir qual modalidade de 

instituição será adotada.  

88. O estudo ressaltou a inviabilidade do modelo atual, devido à insegurança trazida pelo atual 

modelo jurídico que pode causar restrições futuras ao crédito, e concluiu pela adequação do modelo 

de Agência de Fomento, no curto prazo, por ser o de menor complexidade de transformação, com 

custos reduzidos de supervisão pelo Bacen e por conferir ampla capacidade de integração no uso dos 

instrumentos de fomento. 

89. De acordo com a avaliação resultante do citado estudo, o custo aproximado para a 

transformação em instituição financeira do tipo Agência de Fomento é de R$ 73 milhões, em um prazo 

de 32 meses, conforme mostrado na Figura 3. Parte desse custo já está sendo realizado para 

implantar o novo modelo de gestão da tecnologia de informação (Projeto MODERNIZE), que se faz 

necessário independentemente da concretização da reestruturação. 

Figura 3 – Cronograma preliminar do processo de tipificação da Finep como instituição financeira. 

 
Fonte: Documento ‘Caracterização de Modelos para Transformação da Finep em Instituição Financeira’, 

de 16/9/2011, elaborado pela Consultoria Ernest & Young Terco e disponibilizado ao TCU pela Finep. 

90. Para o longo prazo, o estudo concluiu que a Finep poderia incorporar as funções do modelo 

de Gestora de Recursos, que lhe favoreceria a captação no mercado e ampliaria as linhas de negócio, 

principalmente relacionadas à realização de investimentos em projetos. Porém, este modelo é de alta 

complexidade operacional, o que inviabiliza a sua implementação no curto prazo. Ainda segundo o 
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estudo, a edição de decreto, que altere o estatuto da Finep, seria suficiente para formalizar a 

reestruturação e definir precisamente quais instrumentos vão passar a ser operados. 

91. Destaca-se que, no PPA 2012-2015, consta o Objetivo 0495: ‘Estimular a ampliação da 

inovação e dos investimentos empresariais em pesquisa e desenvolvimento, mediante a maior 

utilização de instrumentos governamentais de apoio à inovação’. Uma das Iniciativas desse Objetivo, 

de responsabilidade do MCTI é a 01PD: ‘Conversão da Finep no Banco Nacional da Inovação e 

criação da Finep Participações’. 

4.3. Tornar mais integrada a utilização dos diferentes instrumentos de fomento 

92. Estudo coordenado pelo CGEE sinaliza que para ampliar as dimensões de atuação da Finep é 

fundamental operacionalizar a integração de instrumentos e a aproximação de diferentes atores. Faz-

se necessário, ainda, a manutenção da atuação junto à academia, a ampliação da atuação junto a 

empresas, e a orientação das modalidades de financiamento e de fomento conforme as diversas 

situações e características dos beneficiários. 

93. Assim, a título de exemplo, uma empresa que pretenda ter um projeto fomentado com 

subvenção econômica associada ao crédito, para, por exemplo, financiar a compra de máquinas e 

equipamentos necessários (uma vez que a subvenção econômica financia apenas gastos de custeio), 

precisa apresentar duas vezes o mesmo projeto à Finep, em momentos distintos. Isso porque a 

subvenção só é concedida por meio de edital específico, que deve estar aberto no momento do pleito, e 

só se aplica caso haja pertinência do projeto a um dos temas selecionados, enquanto que o crédito só 

é aprovado mediante solicitação feita pelo interessado, no modelo de balcão. 

94. Tendo em vista que as condições macroeconômicas do país tornam elevado o custo do capital, 

inibindo o ambiente de inovação nas empresas, e que a dinâmica empresarial é diferente da pública 

em termos de foco de investimento, prazos de desenvolvimento e aplicação dos resultados, a oferta e 

as garantias ao crédito, assim como a sua associação a outros instrumentos de escopo específico, são 

apontados como os principais meios para expandir e tornar sustentável o estímulo à inovação no país. 

95. Nesse contexto, destaca-se o recém implantado Plano Conjunto BNDES-Finep de Apoio à 

Inovação Tecnológica Industrial dos Setores Sucroenergético e Sucroquímico (PAISS), que é uma 

tentativa de integrar instrumentos de fomento e de articular a ação entre essas duas instituições. O 

objetivo é apoiar atividades que contemplem o desenvolvimento, o escalonamento, a produção e a 

comercialização de novas tecnologias de processamento de biomassa da cana-de-açúcar. Serão 

disponibilizados os seguintes instrumentos: concessão de crédito (tanto da Finep quanto do BNDES); 

concessão de não reembolsáveis a ICTs (também por ambas as instituições); e concessão de 

subvenção econômica (por parte da Finep).  

96. Essa iniciativa, segundo os gestores entrevistados, permitiu unificar o guichê das duas 

instituições, diminuindo a burocracia, evitando a duplicidade de apoios e permitindo a análise 

unificada do plano de negócios da empresa para definir os instrumentos de apoio mais adequados a 

cada projeto. 

4.4. Aperfeiçoamento do processo de concessão da subvenção econômica 

97. Inconsistências no modelo operacional de concessão de subvenção foram apontadas tanto em 

trabalhos feitos pelo TCU como por levantamento da própria Finep e em estudo coordenado pelo 

CGEE. 

98. Uma das fragilidades constatadas é a de que os projetos apresentados não são analisados por 

especialistas em modelos de negócio ou capacitados para tal finalidade. Os analistas da Finep são 

acadêmicos, que avaliam o projeto do ponto de vista tecnológico, ou técnicos do governo, que o 

analisam sob a ótica das políticas públicas e de áreas estratégicas. A Finep chega a apreciar o 

potencial mercadológico dos projetos, mas a análise feita nesse aspecto é bem mais superficial do que 

as demais. Eventos de risco associados a essa situação foram levantados pela própria Finep, que 

constatou que algumas empresas, após concluírem o projeto subvencionado, ficaram sem recursos 

para efetivamente levar o produto ao mercado, porque subdimensionaram ou não previram recursos 
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para comercialização e marketing. Há ainda casos de empresas que informaram ter investido em 

projetos fora de seu foco de negócio, e que não puderam obter bons resultados. 

99. Outra fragilidade apontada trata dos prazos extensos de avaliação e aprovação dos projetos. 

O último processo de subvenção (edital de 2010) retrata bem essa situação. O edital produzido para 

executar os recursos orçamentários daquele exercício foi lançado em 31/8/2010, prevendo, 

originalmente, a divulgação da lista final de projetos aprovados para 4/4/2011, o que inviabilizou a 

utilização dos recursos orçamentários do exercício de 2010. Ademais, ocorreram nove prorrogações 

nos prazos previstos e a divulgação do resultado ocorreu mais de um ano depois do lançamento do 

edital, em 31/10/2011. Diante dos problemas ocorridos no edital de 2010, não houve lançamento de 

edital em 2011 e, à época deste levantamento, o formato do processo de subvenção estava sendo 

repensado. 

100. Também cabe ressaltar duas situações que indicam a necessidade de maior transparência no 

processo de definição das áreas temáticas para a concessão de subvenção e de classificação dos 

critérios de aprovação dos projetos. 

101. A última portaria interministerial MCTI/MDIC publicada para definição de áreas prioritárias 

ocorreu em 2008, respaldando o edital de 2009. Gestores da Finep e do MDIC, ouvidos em entrevista, 

não souberam informar os motivos pelos quais a portaria deixou de ser editada. 

102. Por sua vez, a Auditoria Interna da Finep constatou a existência de um projeto que fora 

eliminado na fase de seleção em função de o produto a ser desenvolvido ser uma simples atualização 

de um sistema já existente, portanto, sem caráter inovador. A despeito da análise técnica, o projeto foi 

contratado. Questionado, o setor responsável informou que a desclassificação da proposta deveria ser 

entendida como a desclassificação dentre as propostas a serem atendidas até o limite dos recursos 

orçados, mas que o volume de recursos para o programa foi aumentado, e, assim, mais propostas não 

eliminadas foram atendidas, inclusive a proposta em questão, respeitando a classificação obtida. A 

Auditoria Interna contestou, no entanto, que a ausência de divulgação do ranqueamento de todas as 

empresas proponentes, por área temática, e ordenadas de forma decrescente, impossibilita a visão 

global do processo de avaliação e de classificação dos participantes da seleção pública. A auditoria 

recomendou que o setor responsável divulgasse a listagem completa de todos os participantes da 

seleção pública, ordenados por nota e independentemente do limite de recursos orçamentários. 

103. Ademais, voltando-se para o cliente externo, o modelo de operacionalização da subvenção 

econômica é constantemente questionado pelos seus potenciais demandantes, que argumentam que o 

processo de concessão por edital é, geralmente, longo e localizado em período específico no tempo, 

não estando alinhado à dinâmica empresarial, o que dificulta o planejamento de pleitos pelas 

empresas. Assim, são sugeridos ajustes a exemplo da divulgação antecipada dos cronogramas de 

lançamento de editais, dando maior previsibilidade ao processo, ou da instituição de editais 

contínuos. 

4.5. Institucionalização da avaliação de resultados dos projetos fomentados 

104. Compete à Finep, como Secretaria Executiva do FNDCT, realizar a avaliação anual de 

resultados dos recursos aplicados, bem como disponibilizar informações para a realização de 

avaliação periódica de impacto das políticas empreendidas. 

105. À luz dessa competência, uma das fragilidades identificadas por este levantamento é a 

ausência de avaliação pela Finep dos resultados das ações fomentadas tanto ao setor empresarial 

(crédito, subvenção e investimentos) como a ICTs (não reembolsável). Não é verificado, por exemplo, 

se o projeto apoiado contribuiu para a maior lucratividade da empresa, para a geração de empregos, 

para a obtenção de patentes, dentre outros. 

106. Questionada quanto à existência de avaliações de resultado, a Área de Planejamento da Finep 

apresentou dois relatórios de avaliação do programa de subvenção econômica, produzidos em janeiro 

de 2010 e abril de 2011, e também um relatório de perfil das empresas apoiadas pelo programa de 

subvenção econômica de 2006 a 2009, produzido em janeiro de 2011. Tais relatórios, porém, não se 

constituem em avaliações dos resultados dos projetos fomentados. As conclusões alcançadas nos 
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relatórios se basearam somente em questionários preenchidos pelas empresas beneficiárias do 

fomento, sem avaliá-las in loco, nem acrescentar dados estatísticos dos setores potencialmente 

afetados pelos resultados dos projetos. 

107. Sobre os recursos do FNDCT, a Finep disponibilizou documento de avaliação de resultados do 

CT-INFRA,
 
que todavia não apresentava indicadores de desempenho para o Fundo. 

108. A tentativa de avaliação mais recente foi uma pesquisa piloto sobre os resultados gerados por 

projetos financiados pelos Fundos Setoriais, desenvolvida pela Assessoria de Coordenação dos 

Fundos Setoriais (Ascof/MCTI), datada de 2011. O estudo selecionou uma amostra de 9.462 projetos 

dentre os 17 mil presentes na carteira, à época, sendo que na execução da pesquisa foi utilizado um 

subconjunto de 1.679 projetos. Conforme o próprio estudo menciona em sua apresentação, ele teve 

como finalidade a experimentação e a validação de uma sistemática pré-definida das questões 

elaboradas e da ferramenta tecnológica utilizada. 

109. Sobre a ausência de indicadores de desempenho, foi verificado que a Finep iniciou um 

processo de construção de indicadores de avaliação de sua gestão, com o apoio do CGEE. Na 

ocasião, foi elaborado estudo para a construção de uma metodologia de avaliação operacional a 

partir de indicadores econômicos. Ao final desse estudo, foram identificados 14 indicadores. 

Conforme informações obtidas em entrevista com a Área de Planejamento da Finep, tais indicadores 

ainda necessitam de trabalho técnico de detalhamento das metas, métricas, periodicidade e outros 

parâmetros referentes à sua construção. A contratação do CGEE, para este fim, no entanto, foi 

descontinuada por determinação do TCU que, ao analisar a prestação de contas do CGEE do 

exercício de 2005 (TC 020.653/2006-3) alertou à Finep, através do Acórdão 2569/2011-2ª Câmara, 

subitem 9.7.2, que: 

‘A inclusão, no contrato de gestão firmado com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, de 

metas relacionadas à prestação de apoio administrativo, a exemplo de ‘7.1 – Internalização do 

planejamento estratégico’, ‘10.1 – Indicadores de Desempenho’, ‘14.2 – Apoio administrativo à 

Coordenação dos Fundos Setoriais’ e ‘15.1 – Apoiar o funcionamento do NAE’, contraria as 

finalidades elencadas no art. 1º da Lei 9.637, de 1998.’ 

110. A Finep informou, em seu Relatório de Gestão do exercício de 2010, que a continuidade do 

trabalho de definição dos indicadores depende de negociação de contratação de serviços adicionais 

de consultoria para as atividades complementares, além de treinamento e capacitação de equipe 

interna. É inquestionável que avaliar os resultados dos projetos, com vistas a apoiar decisões 

estratégicas, é uma atividade complexa. Em especial porque múltiplos fatores intervenientes estão 

envolvidos e por que o tempo de maturação dos projetos geralmente é longo. Assim, é importante que 

a Finep treine adequadamente seu corpo técnico para realizar esse tipo de avaliação, ou para 

acompanhar o trabalho de avaliadores externos eventualmente contratados. 

4.6. Modernização e adequação dos Sistemas de Tecnologia da Informação (TI) 

111. Nas entrevistas realizadas com diversos setores operacionais da Finep foi recorrente a 

afirmação de que os sistemas informatizados de gerenciamento de informações relacionadas às etapas 

de análise, contratação e acompanhamento dos projetos necessitavam ser reformulados para melhor 

atender às necessidades dos serviços inerentes a cada setor. 

112. O Departamento de Subvenção Nacional, responsável pelo processo de seleção dos projetos 

financiados com recursos da subvenção econômica, foi um dos que relatou a ocorrência de problemas 

que demandaram a criação de controles paralelos. Confirmando a informação, o Relatório de 

Auditoria 5/2011, da Auditoria Interna da Finep, recomendou que a Diretoria da Finep deliberasse 

sobre o desenvolvimento de ‘Sistema específico para Subvenção Econômica, para que esse 

instrumento seja documentado e operacionalizado de forma adequada’. A Nota Audi 1/2009 já havia 

realizado essa mesma recomendação. 

113. Como descrito na seção 4.4, houve grande atraso na divulgação do resultado final do edital de 

subvenção de 2010 e um dos motivos apontados foi existência de ‘problemas no carregamento dos 

projetos do FAP WEB para o sistema Intranet’. 
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114. No Relatório Gerencial da Área de Crédito, emitido ao final do exercício de 2011, todos os 

cinco departamentos vinculados àquela área relataram problemas em seus sistemas informatizados. 

Os principais relatos são: a) falta de estrutura de sistemas para atender a contento a demandas do 

setor; b) dificuldade para adquirir um software estatístico mais atual e que se integre melhor às 

outras ferramentas de TI; c) atraso demasiado no cronograma de implantação da ferramenta Portal 

do Cliente; d) falta de sistema que gere informações de forma integrada para cobrança, recuperação 

de crédito e de contencioso. 

115. No Departamento de Infraestrutura das Universidades, vinculado à Área de Universidades, 

responsável pela operacionalização dos recursos do CT-INFRA, relatou à equipe do TCU limitações 

no sistema informatizado que impedem que duas pessoas trabalhem de forma simultânea em um 

mesmo projeto. 

116. Em 2010, o TCU realizou auditoria para avaliar a gestão e o uso da Tecnologia da 

Informação na Finep. Na oportunidade, foram evidenciadas, dentre outras, as seguintes situações: 

a) inexistência de Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) formalmente instituído, 

que é o instrumento que abrange as necessidades de informação alinhada à estratégia da entidade, ao 

plano de investimentos, às contratações de serviços, à aquisição de equipamentos, ao quantitativo e 

capacitação de pessoal e à gestão de risco. A ausência do PDTI consigna a possibilidade de as ações 

de TI não estarem alinhadas ao negócio da entidade; 

b) inexistência de um comitê de TI. O relatório consigna que, embora a Finep tenha relatado a 

existência de tal comitê, a análise das atas de suas reuniões evidenciou que suas atividades estão 

relacionadas quase exclusivamente a ações relativas ao Grupo de Trabalho Novos Sistemas (GTNS), 

que não busca prestar apoio à alta administração com relação às atuais decisões de TI, conforme 

preconizam as boas práticas e o próprio documento de criação do citado comitê; 

c) inexistência de processo de software. Conforme consta do relatório, essa deficiência foi 

considerada grave, uma vez que há diversas equipes de desenvolvimento atuando na entidade, cada 

qual com metodologias próprias, sem padronização, sendo preocupante o extenso rol de sistemas em 

operação. 

117. Em decorrência, o Acórdão TCU 7312/2010/2ª Câmara, que julgou as propostas desse 

relatório, determinou à Finep o encaminhamento de plano de ação para implementar as medidas 

determinadas, que foi enviado ao Tribunal em 24/5/2011. 

118. O plano de ação informa que a modelagem dos processos de TI e a aquisição e/ou 

desenvolvimento de novos sistemas é uma demanda que está se buscando atender com a criação do 

GTNS em 2008, no âmbito do Projeto de Modernização de Processos e de Sistemas da Informação da 

empresa (Projeto MODERNIZE). O Projeto, iniciado em outubro de 2008, conta com seis fases. 

Quando deste levantamento, a Finep informou que estavam em andamento as duas últimas fases: 

‘definir uma solução integrada para a modernização de processos e de sistemas’ (fase 5); e 

‘implementação propriamente dita da solução integrada Finep’ (fase 6). 

119. Vale destacar que as deficiências dos sistemas informatizados da Finep estão sendo tratadas 

no TCU no âmbito do TC 018.044/2010-7. 

4.7. Redução do passivo de análise de prestações de contas de convênios 

120. Segundo informado pela Finep, a entidade possuía passivo de 3.394 prestações de contas não 

analisadas de convênios já finalizados. No que diz respeito ao atraso na análise de prestações de 

contas de processos que ainda estão em andamento, os números são de 2.259 convênios e 58 termos 

de cooperação. Em entrevistas realizadas com setores relacionados, foi ressaltado que o principal 

gargalo na análise de prestação de contas de projetos encontrava-se na área financeira. 

121. O setor responsável pela análise das prestações de contas financeiras de convênios é o 

Departamento de Prestação de Contas 1 (DPC1), vinculado à Área de Crédito. Até 2008, 15 das 25 

pessoas trabalhando no departamento eram terceirizados. A partir desse ano, novos analistas foram 

contratados, e, em 1/12/2011, o departamento contava com 24 novos analistas efetivos. Atualmente, o 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 48792624.



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 002.105/2012-8 

 

21 

 

DPC1 tem 20 analistas trabalhando no passivo e 18 analistas trabalhando no ativo, além de dois 

coordenadores e a chefe do departamento. 

122. Na entrevista realizada com técnicos do DPC1, a grande quantidade de inconsistências nas 

prestações de contas, e a consequente necessidade de diligências para esclarecimentos, foi apontada 

como uma das principais causas para os atrasos nos processos. 

123. O problema não é recente. A Decisão 506/2002-Plenário do TCU, que apreciou auditoria 

operacional realizada na Finep (TC 009.103/2001-7) já tratava sobre o tema. Consta o seguinte 

relato: 

‘Em consulta ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI 

2001, em 27.07.2001, constavam no aludido sistema um total de 1.778 convênios na situação de ‘A 

COMPROVAR’, inclusive com processos originários do exercício de 1990. Também observamos a 

existência de 27 convênios, firmados entre os exercícios de 1989 a 1997, em situação de 

‘INADIMPLÊNCIA’, em que pese não terem dado entrada nesta Corte os respectivos processos de 

tomada de contas especial.’ 

124. Em novembro de 2010, a Finep concluiu o documento denominado Plano de Solução Integrada 

para a Gestão e Controle de Projetos (SIGP), com o objetivo de formular um conjunto de soluções 

abrangentes e integradas para a gestão e controle de projetos contratados com recursos do FNDCT. 

Conforme consta desse documento, entre os resultados esperados tem-se: a) realização da análise de 

prestações de contas no prazo médio de trinta dias; b) deliberação de prestação de contas, para fins 

de aprovação, no prazo de cinco dias, a partir da conclusão da análise; c) conclusão da análise do 

passivo de prestações de contas de convênios; d) eliminação do acúmulo de prestações de contas não 

analisadas tempestivamente (surgimento de novos passivos); e) capacitação e qualificação dos 

gestores de projetos e redução sistemática das não conformidades na execução financeira e 

prestações de contas. Quanto ao acompanhamento e fiscalização dos convênios, o SIGP contempla a 

elaboração de Plano Anual de Acompanhamento Técnico e Financeiro (PATF) 

125. Além das visitas definidas no PATF, o SIGP também prevê o acompanhamento a projetos pelo 

critério da relevância (importância do projeto para o Sistema de C, T & I; histórico de conformidades 

financeiras, legais ou técnicas do beneficiário; concentração de muitos projetos em uma instituição; 

tipo de arranjo institucional; e interesse público) e pela existência de denúncias. 

126. De acordo com o cronograma do SIGP, o encerramento do passivo de convênios tem prazo 

para conclusão de 36 meses, contados a partir da conclusão das ações 12 e 13 do plano. A ação 12 é 

a complementação do quadro de analistas do DPC1/DPC2, concluída em 1/12/2011. A ação 13 é o 

desenvolvimento do 2º módulo do Portal do Cliente, que tem previsão de conclusão em novembro de 

2012. O formato do relatório de prestação de contas financeira foi atualizado em 2010 e os novos 

formulários deverão constar do Portal do Cliente quando a ferramenta estiver disponibilizada. 

127. No âmbito do TCU, a implementação do SIGP está sendo acompanhado pela Secex/RJ, em 

cumprimento à determinação constante do subitem 9.3 do Acórdão 3.643/2011, da 2ª Câmara, que 

julgou as contas da Finep relativas ao exercício de 2007. 

4.8. Captação de recursos do Programa de Sustentação do Investimento (PSI), como principal 

nova fonte de funding 

128. Em 2010, o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), uma tradicional fonte de captação de 

recursos para o programa ‘Inova Brasil’ da Finep – destinado ao financiamento de médias e grandes 

empresas inovadoras – passou a concentrar o seu foco de atuação nas micro e pequenas empresas. 

Essa nova política de aplicação do FAT inviabilizou a sua captação pela Finep, pois a concessão de 

crédito a esse porte de empresas necessita da estruturação de instrumentos que mitiguem os riscos 

inerentes, tais como as garantias ao crédito. A consequente queda de recursos disponíveis foi da 

ordem de R$ 180 milhões, em comparação ao padrão de captação dos anos anteriores. 

129. A partir de então, a Finep buscou negociar outras fontes de funding que viessem ao menos 

compensar a perda de captação do FAT e reduzir ao máximo o impacto dessa redução nos 

desembolsos, principalmente para as operações já contratadas. 
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130. Desse movimento, originou-se uma parceria com o BNDES na operação de duas linhas de 

financiamento a taxas subsidiadas pelo Tesouro Nacional, vinculadas ao Programa de Sustentação do 

Investimento (PSI): PSI Capital Inovador e PSI Inovação Tecnológica. Nessa parceria a Finep 

configurava-se como agente financeiro do BNDES. 

131. Em 2010, foi estabelecido acordo com o BNDES para operação da linha do PSI na modalidade 

indireta e não automática, no valor de até R$ 750 milhões. No entanto, dificuldades de aplicação de 

critérios de avaliação e enquadramento resultante de culturas diferentes de operacionalização do 

crédito entre Finep e BNDES inviabilizaram a utilização destes recursos em 2010. 

132. Em entrevistas realizadas, as duas entidades informaram que os problemas iniciais foram 

superados, porém a utilização do recurso de R$ 750 milhões possuía regras muito rígidas para 

enquadrar operações de pesquisa e, por isso, sua utilização foi muito limitada. A análise era realizada 

em duplicidade e com a utilização de critérios diferentes pelas duas instituições. Em 2011, foram 

contratadas operações nessa linha apenas no montante R$ 150 milhões, continuando o restante do 

valor à disposição da Finep. 

133. O Diretor Financeiro da Finep relatou em entrevista que, ante as dificuldades em 

operacionalizar os recursos do PSI como agente financeiro do BNDES, houve uma articulação entre o 

MCTI, o MDIC, o Ministério da Fazenda e a Casa Civil da Presidência da República, para aumentar 

o poder de ação da Finep, resultando na decisão de repassar recursos do PSI de forma direta à 

empresa, para serem operados nas mesmas condições acordadas com o BNDES. Assim, a garantia de 

equalização dos juros passou a ser paga pelo Tesouro Nacional diretamente à Finep e a contratação 

dos projetos passou a ocorrer sob as regras da Finep. 

134. Em 2011, a Finep recebeu R$ 3 bilhões do PSI, que se tornou, assim, a principal fonte de 

funding da instituição naquele ano. Antes do PSI, a principal fonte para a concessão de crédito era o 

empréstimo obtido junto ao FNDCT, que, em 2010, correspondeu a R$ 406 milhões e, em 2011, a R$ 

794,7 milhões. 

135. Para 2012, Finep e MCTI estão negociando um empréstimo de R$ 6 bilhões por meio do PSI. 

Conforme relatado pelo Presidente da Finep em reunião com a equipe do TCU, há uma carteira de 

projetos em análise da ordem de R$ 5,7 bilhões que poderiam ser financiados com esse recurso. 

Porém, uma limitação para que isso ocorra é a insuficiência do Patrimônio de Referência da empresa, 

que atualmente não se enquadra nos limites operacionais normatizados pelo Bacen de exposição ao 

risco. A questão está sendo negociada pela Finep junto ao MCTI e Casa Civil da Presidência da 

República. 

5. Caracterização do gasto do FNDCT e dos Fundos Setoriais 

5.1. Contextualização 

136. Em 2006, o TCU realizou auditoria com o objetivo de avaliar a gestão dos Fundos Setoriais de 

apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico, quanto às questões referentes a sua estruturação, 

desempenho, transparência, pagamento de taxas de administração e despesas operacionais, e 

vinculação das receitas (TC 008.848/2006-3). As principais conclusões dessa fiscalização se 

relacionavam a falhas na contabilização das receitas e à baixa execução orçamentária e financeira 

dos Fundos Setoriais.  

137. A auditoria foi apreciada por meio do Acórdão 3.081/2008-Plenário, que determinou aos 

órgãos envolvidos, em especial ao MCTI e à Finep, a adoção de diversas medidas com vistas à 

correção das falhas apontadas e ao aprimoramento de procedimentos relacionados à gestão dos 

recursos dos Fundos Setoriais. 

138. No item 9.6 desse mesmo acórdão, o Tribunal determinou, ainda, que a 6ª Secex incluísse no 

planejamento de futuras fiscalizações ‘maior enfoque na avaliação do desempenho de Fundos 

Setoriais identificados como de maior significância, sob os aspectos da eficácia e da conformidade 

das ações desenvolvidas pelos atores envolvidos’. 

139. Assim, no intuito de subsidiar a futura fiscalização a cargo da 6ª Secex, este levantamento 

colheu dados dos Fundos Setoriais relativos à caracterização da despesa (seção 5.2), às 
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desvinculações de recursos dos Fundos (seção 5.3) e à contratação de projetos (seção 5.4). Além 

disso, foram identificados os estudos que, de alguma forma, trataram do impacto dos Fundos Setoriais 

e do FNDCT. 

140. Nessa perspectiva, foram atualizados dados relevantes acerca da arrecadação das receitas e 

da execução orçamentária e financeira dos Fundos, referentes aos exercícios de 2006 a 2011, cuja 

comparação com as informações colhidas na auditoria anterior constituem etapa preliminar e 

necessária para a avaliação do desempenho dos fundos. 

141. Complementarmente, foram levantados dados acerca das deduções e desvinculações de 

receitas incidentes sobre os recursos arrecadados pelos Fundos Setoriais, de forma a demonstrar o 

montante efetivamente à disposição de cada Comitê Gestor para aplicação em projetos diretamente 

associados à sua área de interesse. Conforme será demonstrado adiante, essas informações são 

relevantes para compreender as mudanças gradativamente ocorridas na lógica de execução dos 

recursos dos Fundos Setoriais desde sua criação, por meio das quais as ações definidas pelos Comitês 

Gestores vêm perdendo espaço para outras iniciativas. 

142. Procurou-se, ainda, avançar sobre a execução de projetos por Fundo Setorial, colhendo dados 

quantitativos acerca dos projetos contratados com recursos do FNDCT. A partir dos dados globais, 

foi dada ênfase aos projetos contratados pela Finep, agrupando-os por modalidades (natureza 

jurídica dos executores e projetos cooperativos) e por distribuição regional. 

143. As análises realizadas com base nessas informações foram parcialmente prejudicadas pelas 

limitações do sistema SigCTI, cuja base de dados não é atualizada desde outubro de 2010. Mesmo 

assim, foi possível extrair informações que poderão ser úteis no processo de seleção dos Fundos 

Setoriais a serem incluídos na futura auditoria da 6ª Secex. 

144. Por fim, objetivando auxiliar a definição do escopo da futura auditoria, foram realizadas 

entrevistas com gestores e especialistas para colher percepções sobre a efetividade desses fundos 

isoladamente e do FNDCT. Com o mesmo propósito, foram identificados pareceres, estudos e 

documentos que procuraram avaliar o impacto ou os resultados das ações dos Fundos Setoriais e do 

FNDCT. A relação desses documentos encontra-se no Apêndice C. 

5.2. Caracterização das despesas 

5.2.1.  Conceitos adotados 

145. A caracterização da execução da despesa relativa ao FNDCT teve dois recortes: 

a) O primeiro recorte, objeto de análise da subseção 5.2.2, incluiu as Unidades Orçamentárias 

(UO) 24901, correspondente aos recursos vinculados ao FNDTC, e 74910, concernente aos recursos 

sob a supervisão do FNDCT. Foram considerados todos os recursos que compõe as referidas UOs, 

exceto as ações ordinárias financiadas com recursos do Tesouro (fontes 100 e 300), pois esses são 

meros repasses ao FNDCT, não tendo origem no seu esforço fiscal de arrecadação; 

b) Na subseção 5.2.3, as análises se restringiram à OU 24901, tendo sido consideradas apenas 

as fontes vinculadas, ou seja, as decorrentes das leis de criação dos Fundos Setoriais. Também foram 

excluídas as ações ordinárias financiadas com recursos do Tesouro (fontes 100 e 300). 

146. Vale destacar que nas análises constantes deste capítulo, utiliza-se a expressão despesa 

executada para as despesas que chegaram à fase da liquidação. A liquidação é a fase seguinte à do 

empenho e consiste no reconhecimento da dívida como líquida e certa, após a verificação das 

condições contratuais, prestação do serviço ou entrega do bem.O valor arrecadado foi fornecido pela 

Assessoria de Captação de Recursos (Ascap) do MCTI e os dados de execução orçamentária e 

financeira tiveram por base os valores constantes do SIAFI. 

5.2.2. Execução orçamentária e financeira das UOs 24901 e 74910 

147. Conforme dados da Tabela 3, verifica-se que, no período de 2006 a 2011, ocorreu uma média 

de 55% de execução da despesa relativa aos recursos orçamentários das UOs 24901(FNDCT) e 

74910 (recursos sob supervisão do FNDCT). Ou seja, cerca de 45%, em média, do crédito autorizado 

pela LOA não chegou à fase de liquidação. No contrafluxo, o valor autorizado no orçamento vem 

aumentando continuamente. No ano de 2011, houve um incremento de 65% no valor autorizado na 
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LOA, comparativamente ao ano base da presente análise – o exercício de 2006. Importante ressaltar 

que, na análise aqui empreendida, não foram inseridos os valores referentes a inscrições em restos a 

pagar (RP). 

Tabela 3 – Execução orçamentária e financeira de recursos do FNDCT, nas UOs 24901 e 74910, 

excluídas as fontes 100 e 300, de 2006 a 2011. 
Valores em R$ milhões 

Ano Autorizado Disponível Empenhado Liquidado Pago
1
 % Liquidado 

2006        1.838        1.162          947              947           534  52% 

2007        2.119        1.484       1.383              917           797  43% 

2008        2.697        1.736       1.687           1.320        1.248  49% 

2009        2.801        2.347       2.225           1.785        1.618  64% 

2010        2.883        2.883       2.851           1.883        1.717  65% 

2011        3.092        2.789       2.584           1.751        1.429  57% 

Fonte: SIAFI. 

Obs: 1. Não inclui pagamento de valores inscritos em Restos a Pagar. 

148. Há de se considerar que a reserva de contingência é um dos fatores que implica a redução do 

valor empenhado, pois a reserva limita a atuação dos gestores ao reduzir o montante da dotação 

disponível. 

149. De modo mais detalhado, a Tabela 4 apresenta o valor total empenhado, liquidado e pago 

para cada Fundo Setorial, referentes ao exercício de 2011. 

Tabela 4 – Execução orçamentária e financeira de recursos do FNDCT, nas UOs 24901 e 74910, por 

Fundo Setorial, excluídas as fontes 100 e 300, em 2011. 
Valores em R$ milhões 

Ano 2011 

Dotação 

Atualizada 

(lei+crédito) 

Empenhado %
1
 Liquidado %

1
 Pago

2
 %

1
 

CT-Aeronautico 34,00 23,87 70% 7,59 22% 6,15 18% 

CT-Agronegócio 74,00 41,8 56% 27,43 37% 13,1 18% 

CT-Amazonia 19,07 12,55 66% 5,47 29% 5,37 28% 

CT- Biotecnologia 36,00 15,36 43% 9,78 27% 6,83 19% 

CT-Energia 70,00 43,89 63% 32,81 47% 17,62 25% 

CT-Espacial 4,00 2,74 69% 1,79 45% 1,74 44% 

CT-Hidro 40,28 25,76 64% 18,84 47% 14,66 36% 

CT-Informática 38,00 25,61 67% 15,25 40% 11,71 31% 

CT-Infra 382,15 293,96 77% 117,56 31% 68,95 18% 

CT-Mineral 10,11 7,88 78% 6,1 60% 1,66 16% 

CT-Petro 120,99 59,29 49% 26,38 22% 23,77 20% 

CT-Saúde 88,00 47,37 54% 30,45 35% 14,18 16% 

CT-Transporte 

aquaviário 
30,80 19,9 65% 14,72 48% 11,74 38% 

CT-Transporte 0,74 0,27 36% 0,23 31% 0,02 3% 

CT-Verde-Amarelo 

(fomento) 
84,03 69,6 83% 46,89 56% 29,35 35% 

CT-Verde-Amarelo 

(instrumento) 
289,94 251,11 87% 193,16 67% 107,37 37% 

Ação transversal do 

FNDCT 
715,19 672,03 94% 394,67 55% 306 43% 

Subvenção - lei de 

inovação 
392,22 336,14 86% 162,1 41% 148,77 38% 

Subvenção - lei do 

bem 
15,38 0,93 6% 0,92 6% 0,92 6% 
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UO 74910 

(Supervisão FNDCT) 
639,00 639,00 100% 639,00 100% 639,00 100% 

Fonte: Ascof/MCTI. 

Obs: 1. % sobre a dotação atualizada; 2. Não inclui pagamento de valores inscritos em Restos a Pagar.
 

150. Observa-se que o CT-Aeronáutico e o CT-Petro foram os Fundos Setoriais com menor 

execução orçamentária (valores liquidados), de 22%. Destaca-se ainda o CT-Transporte, que efetivou 

apenas 3% de sua capacidade de pagamento. Porém, com relação ao CT-Transporte, existe 

contingenciamento dos recursos, decorrente de ação judicial impetrada por empresas de 

telecomunicações, visando à utilização das rodovias para a passagem de fibras óticas. Assim, os 

recursos que deveriam servir ao fundo estão sendo depositados em juízo e encontram-se indisponíveis 

para a aplicação planejada. 

151. Cabe enfatizar que a insuficiência na execução orçamentária não é restrita ao exercício de 

2011. Esse fato já havia sido ressaltado por trabalhos anteriores do Tribunal (TC 018.139/2004-3 e 

TC 008.848/2006-3). 

5.2.3. Arrecadação, dotação autorizada na LOA e execução orçamentária da UO 24901 

152. Inicia-se esta seção com a análise da relação entre os valores arrecadados pela UO 24901 

(FNDCT) com a seu respectiva dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores da 

arrecadação aqui analisados decorrem apenas das receitas vinculadas aos fundos, que, por 

determinação legal, apresentam destinação previamente estabelecida, correspondendo a uma 

finalidade específica. Portanto, não foram considerados os recursos ordinários provenientes do 

Tesouro, pois esses são meros repasses ao FNDCT, não tendo origem no seu esforço fiscal de 

arrecadação. 

153. Como visualizado no Gráfico 6, no triênio 2009-2011, a arrecadação vem sendo superior à 

dotação autorizada, situação essa oposta ao observado no triênio anterior. Nos últimos seis anos, a 

soma das despesas previstas foi de R$ 13,8 bilhões, enquanto que a receita arrecadada chegou a R$ 

15,3 bilhões. 

Gráfico 6 – Comparativo entre a arrecadação das receitas vinculadas ao FNDCT e a correspondente 

dotação autorizada na LOA, de 2006 a 2011. 

 
Fonte: SIAFI e MCTI. 

154. Merece realce, o fato de, orçamentariamente, existir a possibilidade de se utilizar o excesso da 

arrecadação como origem para a criação de créditos adicionais, aumentando, assim, os valores 

disponíveis à operacionalização das ações. Esse recurso tem sido pouco utilizado para as receitas 

vinculadas aos Fundos Setoriais. 

155. Por sua vez, o Gráfico 7 apresenta o grau de disponibilização das receitas vinculadas aos 

Fundos Setoriais efetivamente arrecadadas, no período de 2006 a 2011. O disponível considera a 

dotação autorizada na LOA, excluído o valor contingenciado. Do total arrecadado (R$ 15,3 bilhões), 

tem-se que 71% (10,9 bilhões) foi disponibilizado para possíveis comprometimentos orçamentários, 
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ou seja, não sofreram contingenciamento. Essa disponibilidade parcial de recursos também já havia 

sido constatada na auditoria anteriormente realizada por esta Corte de Contas, por meio do TC 

008.848/2006-3. 

Gráfico 7 – Comparativo entre recursos disponíveis e contingenciados no FNDCT, acumulado de 

2006 a 2011 (apenas fontes vinculadas). 

 
   Fonte: SIAFI e MCTI. 

156. É oportuno destacar que os 71% disponíveis à unidade orçamentária, na maioria das vezes, 

não chega a ser executado em sua totalidade, como observado no Gráfico 8. 

Gráfico 8 – Relação entre os recursos arrecadados, disponíveis e liquidados no FNDCT, 

acumulado de 2006 a 2011 (apenas fontes vinculadas). 

 
Fonte: SIAFI e MCTI 

157. Na correlação entre os dados envolvidos, constata-se que, na média dos últimos seis anos, o 

FNDCT executou apenas 46% do valor total arrecadado. Ou seja, dos R$ 15,3 bilhões arrecadados, 

executou-se R$ 7 bilhões. O ano de 2010 foi o de maior execução em relação ao valor arrecadado, 

com o percentual de 59%. 

158. Análise semelhante foi realizada na auditoria do TC 008.848/2006-3, em que se verificou que, 

no período de 1999 a 2005, o percentual médio de liquidação em relação ao valor arrecadado foi de 

43%. Na comparação com o valor disponível de R$ 10,91 bilhões, a Unidade Orçamentária executou 

apenas 64% do total. 

5.2.4. Superávit financeiro apurado em exercícios anteriores (acumulação de saldos) 

159. No Gráfico 9, visualiza-se a evolução dos saldos acumulados ao final de cada exercício, 

denominados de superávits financeiros. Observa-se uma ascendência ao longo do período analisado: 

o saldo acumulado foi de 92% no ano de 2011, superior àquele observado no exercício de 2006. 
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Gráfico 9 – Saldo acumulado do superávit financeiro do FNDCT, apurado em exercícios anteriores, 

de 2006 a 2011. 

 
Fonte: MCTI. 

160. Na fiscalização objeto do processo 008.848/2006-3, constatou-se um expressivo acúmulo de 

saldos financeiros anuais dos recursos arrecadados pelos Fundos Setoriais integrantes do FNDCT. 

No período de 1999 a 2005, o saldo acumulado havia atingido o montante aproximado de R$ 4 

bilhões. Naquela oportunidade, observou-se que a formação dos saldos anuais estava associada ao 

grande contingenciamento de recursos por parte do Poder Executivo, à não inclusão dos saldos de 

exercícios anteriores nas propostas orçamentárias anuais e à inexecução da totalidade dos recursos 

disponíveis por exercício. Durante a fase de execução do presente trabalho, constatou-se que o 

acúmulo de saldos financeiros ainda persiste. 

161. É importante destacar que o acúmulo de saldos aqui demonstrado criou ambiente favorável 

para as desvinculações autorizadas pelas Leis 10.595/2002, 10.762/2003, 11.803/2008 e 12.306/2010, 

que permitiram a utilização de cerca de R$ 6,5 bilhões dos recursos dos Fundos Setoriais para 

amortização de dívida pública e a cobertura de despesas primárias obrigatórias nos exercícios de 

2002, 2003, 2008 e 2010. Em decorrência dessas desvinculações, o saldo financeiro acumulado 

disponível aos Fundos Setoriais, atualmente, é de aproximadamente 2,9 bilhões de reais, como 

apresenta o Gráfico 10. 

Gráfico 10 – Histórico de desvinculações dos recursos dos Fundos Setoriais, de 2002 a 2011. 

 
Fonte: Ascap/MCTI. 
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5.2.5.  Comparação entre descentralizações, desembolsos destinados a projetos e despesas 

administrativas e operacionais 

162. Descentralizações são efetuadas quando a unidade detentora da dotação orçamentária, nesse 

caso a UO 24901, transfere, por meio de destaque e repasse, respectivamente, o crédito orçamentário 

e o seu correspondente financeiro. O FNDCT efetua descentralizações a outras UGs, para o CNPq e 

para algumas ICTs. 

163. Ao analisar a destinação de recursos ocorridas no FNDCT (UO 24901), verifica-se, conforme 

mostrado no Gráfico 11, que a maior parte da execução financeira (59%) foi destinada à liberação de 

recursos para pagamento de projetos de P, D & I, atividade fim do FNDCT. No ano de 2010 foi 

liberado o maior montante anual destinado ao financiamento de projetos. 

Gráfico 11 – Execução financeira do FNDCT (UO 24901), por tipo de destinação de recursos, de 

2006 a 2011. 

 
Fonte: Finep. 

164. Ainda no mesmo período de tempo, ao se observar essa destinação de recursos, constata-se 

que o CT-Petro e o CT-Infra foram os Fundos Setoriais com maior percentual de descentralizações 

(Tabela 5). O CT-Infra também se destacou no financiamento a projetos, com 46% dos seus recursos 

liberados para essa finalidade. 

Tabela 5 – Percentual de descentralização de recursos e de pagamentos efetuados para projetos, por 

Fundo Setorial, de 2006 a 2011. 
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Fonte: Finep - Resumo orçamentário e financeiro do FNDCT. 

5.2.6. Reserva de contingência 

165. De acordo com o inciso III do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto de LOA 

conterá a Reserva de Contingência, cuja forma de utilização e montante, calculados com base na 

Receita Corrente Líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e destinados, em 

princípio, ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. A 

Portaria Interministerial 163, de 4/5/2001, no seu art. 8º, prescreve que a Reserva de Contingência 

também poderá ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. 

166. Conforme visualizado na Tabela 6, no período de 2006 a 2011, à exceção do ano de 2010, o 

governo federal vem adotando a prática de inserir parte dos recursos da UO 24901 na Reserva de 

Contingencia na elaboração do projeto de lei orçamentária. Ressalte-se que a UO 74910 (Recursos 

sob supervisão do FNDCT) não foi contemplada com a referida reserva. 

Tabela 6 – Proporção de recursos da UO 24901 direcionados à reserva de contingência, 

de 2006 a 2011. 

Ano Reserva de 

contingência 

Disponível 

2006 37% 63% 

2007 30% 70% 

2008 36% 64% 

2009 21% 79% 

2010 0% 100% 

2011 12% 88% 

Fonte: Ascof/MCTI e SIAFI 

167. O consequente contingenciamento implica o retardamento, ou ainda, a inexecução de parte da 

programação de despesa prevista na lei orçamentária. Com a utilização dessa prática, a União impõe 

limites na efetiva disponibilização dos créditos orçamentários. No período de análise, o ano de 2006 

foi o exercício mais comprometido: cerca de 37% da dotação autorizada na LOA não foi executada 

por causa do percentual destinado à formação dessa reserva. 

168. Considera-se como disponível o crédito autorizado na LOA diminuído dos efeitos da Reserva 

de Contingência. Esta é uma visão orçamentária, razão pela qual não é levado em consideração o 

superávit financeiro apurado nos exercícios anteriores. 

169. É oportuno destacar que, desde o ano de 2006, o montante da reserva de contingência 

existente no orçamento vem sendo mantido por todo o exercício. Porém, no ano de 2011, essa 

sistemática foi alterada. A LOA do exercício de 2011 destinou um montante de R$ 610 milhões para a 

Reserva de Contingência. Ao final do exercício, porém, houve um descontingenciamento de cerca de 

R$ 295 milhões. Isso fez com que o percentual contingenciado em 2011 parecesse relativamente baixo 

quando comparado aos anos anteriores. No entanto, neste ano, o nível de execução das ações foi 

bastante baixo. Isso ocorreu por que o descontingenciamento foi realizado ao final do exercício, 

aumentando o valor do disponível, mas prejudicando a execução das ações correspondentes no 

decorrer do ano. 

170. Observa-se que existe uma tendência de queda no que se refere à Reserva de Contingência. 

Considerando apenas os créditos da UO 24901, nos anos de 2006 a 2011, foi apurada uma média de 

77% na sua disponibilização. Esse fato diverge da situação encontrada na auditoria realizada por 

esta Corte de Contas, da qual resultou o Acórdão 3.081/2008. Ao analisar o período de 1999 a 2005, 

a auditoria verificou que este contingenciamento seguiu uma linha ascendente a partir de 2002: 

iniciou no patamar de 29% e atingiu um percentual de 53% sobre a dotação orçamentária, no ano de 

2005. 

5.2.7.  Restos a pagar  

171. Restos a pagar são as despesas empenhadas, mas não pagas dentro do exercício financeiro. 

Conforme sua natureza, eles podem ser classificados em processados e não processados. Os não 
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processados são aqueles que ainda dependem da prestação do serviço ou do fornecimento do 

material, isto é, cujo direito do credor ainda não foi apurado. Já os processados referem-se à despesa 

na qual o credor já cumpriu as suas obrigações, tendo, portanto, direito líquido e certo ao 

recebimento. 

172. Desde o ano de 2006 até o ano de 2011, em média 26% do total dos pagamentos efetuados 

pelo FNDCT (UO 24901) foram relativos a restos a pagar de exercícios anteriores. Especialmente no 

ano de 2011, o pagamento de restos a pagar foi muito expressivo, uma vez que 47% das 

disponibilidades financeiras foram destinadas a comprometimentos realizados em outros exercícios, 

conforme mostrado na Tabela 7. 

Tabela 7 – Pagamentos referentes a Restos a Pagar da UO 24901, por exercício, de 2006 a 

2011. 

Ano Total dos 

pagamentos 

Pagamentos referentes 

a Restos a Pagar 

% 

2006 733.388.515 117.352.272 16% 

2007 1.266.569.582 340.629.746 27% 

2008 1.820.798.975 410.609.796 23% 

2009 1.338.448.541 290.100.219 22% 

2010 2.096.024.252 473.077.692 23% 

2011 1.493.114.967 697.979.199 47% 
Fonte: Finep. 

173. No Gráfico 12, mostra-se a proporção de restos a pagar não processados em relação ao total 

de restos a pagar inscritos, executados pelo FNDCT, excluindo-se os valores descentralizados. Nesse 

cenário, verificou-se que, no período de 2006 a 2011, das inscrições em restos a pagar, 50% não 

haviam chegado à segunda fase da despesa, ou seja, não haviam sido liquidados. Essa situação foi 

acentuada no ano de 2011, onde 72% dos restos a pagar inscritos foram não processados. Isso 

decorreu, principalmente, do fato de que foram liberados cerca de R$ 295 milhões ao final do 

exercício, anteriormente destinados à Reserva de Contingência, sem tempo hábil para a execução da 

despesa. 

Gráfico 12 – Restos a pagar do FNDCT, excluídos os valores descentralizados, de 2006 a 2011. 

 
Fonte: Finep. 

5.2.8.  Empréstimos do FNDTC para a Finep 

174. A Lei 11.540/2007, em seu art. 12, II, ‘a’, especifica que os recursos do FNDCT poderão ser 

destinados a projetos de desenvolvimento tecnológico de empresas, sob a forma de empréstimo à 

Finep, que, nesse caso, assume, como agente financeiro, o risco integral da operação. Os recursos 

alocados aos projetos de Fomento ao Desenvolvimento Tecnológico de Empresas pertencem à 

Unidade Orçamentária 74910 (recursos sob supervisão do FNDCT). 

175. O montante anual dessas operações não pode ultrapassar 25% das dotações consignadas na 

LOA ao FNDCT. Além disso, o saldo das operações de crédito realizadas pela Finep, inclusive as 
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contratadas com recursos do FNDCT, não poderá ser superior a nove vezes o patrimônio líquido da 

referida empresa pública. Complementarmente, a Portaria MCT 952, de 12/12/2006, estabeleceu as 

condições de financiamento do FNDCT à Finep. 

176. No tocante à origem dos recursos destinados a esses empréstimos, verificou-se que, entre 2006 

e 2011, 68% originaram-se dos Fundos Setoriais e 32% foram provenientes de repasses do Tesouro 

Nacional, fonte 100, conforme Tabela 8. 

Tabela 8 – Evolução dos empréstimos concedidos à Finep pelo FNDCT, de 2006 a 2011. 

Ano Fonte 100 Fontes Fundos 

Setoriais 

Total 

2006     38.900.000           - 38.900.000 

2007     38.000.000           - 38.000.000 

2008   225.000.000           -  225.000.000 

2009            -                             619.200.686  619.200.686 

2010 226.334.408 180.165.592  406.500.000 

2011 155.321.826 639.378.174  794.700.000 

Total 683.556.234 1.438.744.452  2.122.300.686 
Fonte: Finep. 

177. Ademais, observa-se a ascendência do montante de recursos alocados para o fomento de 

projetos de desenvolvimento tecnológico. No ano de 2011, os recursos destinados a essa ação 

superaram em mais de 20 vezes a dotação concedida no exercício de 2006. Essa é uma tendência que 

pode vir a se fortalecer, uma vez que a Finep busca ser reconhecida como instituição financeira. 

5.3.  Desvinculações no âmbito do FNDCT 

178. No item 2.2 do relatório da auditoria realizada nos Fundos Setoriais em 2006 (TC 

008.848/2006-3), explicou-se a sistemática de funcionamento dos Fundos Setoriais, tendo por base as 

normas que, na época, regiam o FNDCT e os marcos regulatórios de cada fundo: 

‘2.2 As atribuições do Comitê Gestor e dos Agentes Executores 

O modelo de gestão adotado pelas normas que regem os Fundos Setoriais fundamenta-se em 

alguns princípios básicos, dentre eles o da gestão compartilhada. Traduzindo esse princípio, as 

decisões estratégicas sobre a gestão dos recursos dos fundos são tomadas em conjunto por membros 

do Governo e por representantes do setor produtivo e do segmento acadêmico-científico, reunidos em 

comitês gestores. 

Há um comitê gestor para cada fundo setorial, competindo a esse colegiado definir as 

diretrizes e o plano anual de investimentos, acompanhar a implementação das ações e avaliar os 

resultados obtidos. 

Uma vez definidas as ações pelos comitês, sua implementação fica a cargo dos agentes 

executores: a Finep e o CNPq. (...) 

Compete aos agentes executores adotar todos os procedimentos necessários à contratação dos 

projetos de pesquisa e desenvolvimento, desde o lançamento das chamadas públicas, passando pela 

análise de propostas e culminando com a celebração e acompanhamento de convênios com os 

executores finais das propostas selecionadas.’ 

179. No decorrer da última década, essa sistemática foi sofrendo modificações em decorrência de 

alterações na legislação do FNDCT e de desvinculações e deduções incidentes sobre as receitas e os 

orçamentos anuais dos Fundos Setoriais, que representam as principais fontes de recursos do 

FNDCT. 

180. No Apêndice A, encontram-se resumidas as alterações na legislação e as origens das 

desvinculações de receitas dos Fundos Setoriais. 

181. De forma a evidenciar os efeitos do novo modelo de gestão, foram colhidos e solicitados 

diversos dados acerca da execução orçamentária dos recursos do FNDCT e das desvinculações 

incidentes sobre as receitas arrecadadas. 
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182. Confrontando os dados de arrecadação com as desvinculações e à execução orçamentária no 

período de 2009 a 2011, foram elaboradas planilhas nas quais é possível visualizar desde o volume de 

recursos arrecadados por cada Fundo Setorial até o montante efetivamente executado com ações 

verticais (ações próprias dos Comitês Gestores), nos exercícios de 2009 a 2011. Nas subseções a 

seguir, serão confrontados dados extraídos das referidas planilhas, no intuito de fornecer subsídios 

para a escolha dos Fundos Setoriais cujos desempenhos serão avaliados na futura auditoria da 6ª 

Secex. É importante ressaltar que as comparações realizadas não têm por finalidade criticar o modelo 

de gestão atual dos Fundos Setoriais. 

5.3.1. Ações Verticais 

183. A Tabela 9 confronta os dados de arrecadação de cada Fundo Setorial e os montantes 

alocados nos orçamentos para as ações propostas pelos seus Comitês Gestores (ações verticais), no 

período de 2009 a 2011. Nos dados orçamentários, estão incluídos os valores destinados a novas 

ações verticais e, ainda, os reservados para o pagamento de compromissos decorrentes de projetos em 

desenvolvimento, contratados em exercícios anteriores. 

Tabela 9 – Receitas arrecadadas x orçamento aprovado para ações verticais, por Fundo Setorial, de 

2009 a 2011. 
Fundo Setorial 2009 2010 2011 

 Arrecadado* Programado % Arrecadado* Programado % Arrecadado* Programado % 

CT-Aero 68.848.566 34.010.654 49 58.159.555 34.000.000 58 72.354.900 26.670.567 37 

CT-Agro 160.646.656 84.062.228 52 135.705.627 84.000.000 62 168.828.100 55.891.990 33 

CT-Amazônia 18.497.063 21.084.444 114 16.303.391 19.071.764 117 25.549.485 14.960.434 59 

CT-Biotec 68.848.566 36.403.010 53 58.159.555 36.000.000 62 72.354.900 28.239.424 39 

CT-Energ 515.482.690 69.213.560 13 215.208.796 70.000.000 33 234.125.410 54.909.991 23 

CT-Espacial 16.077.631 3.714.264 23 14.828.647 4.000.000 27 12.494.82 3.137.714 25 

CT-Info 52.542.890 38.264.884 73 50.768.820 38.000.000 75 80.894.430 29.808.281 37 

CT-Infra 524.910.684 318.450.049 61 608.317.500 399.999.959 66 765.489.444 301.577.814 39 

CT-Petro 1.005.264.356 408.854.757 41 990.466.360 122.000.000 12 1.321.652.043 95.700.271 7 

CT-Hidro 65.941.435 52.358.494 79 55.003.045 40.000.000 73 58.453.982 32.232.951 55 

CT-Saúde 160.646.656 88.152.623 55 135.705.627 88.000.000 65 168.828.100 69.029.703 41 

CT-Mineral 14.855.516 11.919.995 80 17.353.630 12.000.000 69 25.045.458 7.930.312 32 

CT-Transportes 118.230 620.814 525 219.224 480.786 219 1.352.777 737.723 55 

CT-Aquaviários 36.289.784 39.016.806 108 45.139.706 31.798.658 70 47.188.612 24.160.396 51 

CT-Verde-Amar. 458.990.441 495.553.711 108 387.730.363 120.000.000 31 482.366.000 84.131.413 17 

Fontes: Arrecadado: Ascof/MCTI (planilhas encaminhadas ao TCU); Programado: www.mcti.gov.br (Demonstrativos da 

Arrecadação, Orçamento e Execução dos Fundos Setoriais – 2009, 2010 e 2011). 

*Já descontado o percentual destinado ao CT-Infra. 

184. A diferença expressiva observada entre os montantes arrecadados e programados ocorre, 

principalmente, em função das desvinculações descritas no Apêndice A (seção Desvinculações de 

Receitas). O fato de um fundo normalmente arrecadar grande volume de recursos não significa que 

necessariamente haverá maior volume de recursos programados no seu orçamento. Isso se explica, 

em parte, pelo fato de que os fundos de maior arrecadação têm contribuído com maior parcela de 

recursos para reserva de contingência, além de outras iniciativas (e desvinculações) amparadas pelo 

FNDCT.  

185. Outro fator que contribui para essa diferença é o descompasso verificado entre a previsão e a 

arrecadação de receitas. Os dados acima demonstram que as estimativas de receitas utilizadas para a 

elaboração dos orçamentos das ações da maior parte dos Fundos Setoriais não têm alcançado os 

valores efetivamente arrecadados anualmente pelas fontes que lhe são vinculadas. 

186. Os montantes efetivamente disponíveis para as ações verticais nos exercícios de 2009 a 2011, 

no entanto, não são os demonstrados na Tabela 8. Sobre os volumes de recursos programados são 

descontados os valores orçados para taxa de administração e despesas operacionais, e, 

eventualmente, os destinados à reserva de contingência. No Apêndice B, apresentam-se os valores 

disponíveis para ações verticais, após essas deduções. 
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187. Preliminarmente à análise dos dados constantes das tabelas do Apêndice B, cabe lembrar que, 

por meio do item 9.2.1 do Acórdão TCU 3.081/2008-Plenário, o Tribunal determinou ao Ministro da 

Ciência, Tecnologia e Inovação, na qualidade de presidente do Conselho Diretor do FNDCT: 

‘o efetivo cumprimento das disposições constantes dos arts. 8º e 13 da Lei 11.540, de 12 de 

novembro de 2007, que tratam da fixação, em periodicidade anual, por aquele Conselho, dos limites 

relativos à taxa de administração e despesas não finalísticas vinculadas àquele Fundo, 

respectivamente.’ 

188. Em cumprimento a essa deliberação, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação tem 

editado portarias anuais fixando os limites percentuais para gastos com taxa de administração e 

despesas operacionais. 

189. Para 2009, 2010 e 2011, o limite fixado para as despesas operacionais foi de 3% da soma dos 

recursos de todas as fontes consignadas no orçamento do FNDCT para cada exercício (Portarias 

MCT 828/2009, 373/2010 e 727/2011). No caso da taxa de administração, a Portaria MCT 186/2009 

fixou seu limite em 2% dos recursos orçamentários do FNDCT. 

190. Examinando os dados referentes a essas despesas, verifica-se que não houve variação 

significativa do percentual de descontos nos exercícios de 2009 a 2011. À exceção do montante 

previsto para as despesas operacionais das ações do CT-Agro em 2011, o somatório dessas duas 

categorias de despesas representa 5% do orçamento aprovado para as ações verticais, estando, assim, 

de acordo e com as portarias editadas pelo MCTI. Se, no entanto, forem considerados os tetos 

previstos na Lei 11.540/2007, todos os percentuais orçados estão dentro dos limites legais. 

191. Além dos dados de arrecadação e montantes à disposição dos Fundos Setoriais para 

aplicações em ações verticais, ou seja, as ações de iniciativa de seus Comitês Gestores, é importante 

também conhecer a parcela do orçamento disponível para ações verticais que foi efetivamente 

executada. A Tabela 10, a seguir, compara dados da arrecadação, do orçamento disponível para 

ações verticais (excluídas a reserva de contingência, a taxa de administração e as despesas 

operacionais) e dos montantes pagos no período de 2009 a 2011. 

Tabela 10 – Recursos executados com ações verticais, por Fundo Setorial, de 2009 a 2011. 

Fundo Setorial Arrecadado* Disponível 
Valores 

Pagos 

% de Valores 

Pagos sobre 

o Arrecadado 

% de Valores 

Pagos sobre 

o Disponível 

CT-Aero 199.363.021 83.001.519 24.652.229 12% 30% 

CT-Agro 465.180.383 194.913.005 97.509.093 21% 50% 

CT-Amazônia 60.349.939 48.639.220 22.740.018 38% 47% 

CT-Biotec 199.363.021 88.351.646 24.675.676 12% 28% 

CT-Energ 964.816.896 169.188.427 75.179.978 8% 44% 

CT-Espacial 43.400.760 9.690.338 2.814.502 6% 29% 

CT-Info 184.206.140 92.987.517 37.893.169 21% 41% 

CT-Infra 1.898.717.628 893.886.379 335.594.972 18% 38% 

CT-Petro 3.317.382.759 299.003.758 139.163.262 4% 47% 

CT-Hidro 179.398.462 110.751.804 49.474.910 28% 45% 

CT-Saúde 465.180.383 214.846.974 82.243.803 18% 38% 

CT-Mineral 57.254.604 28.194.414 10.258.402 18% 36% 

CT-Transportes 1.690.231 1.776.486 0 0% 0% 

CT-Aquaviários 128.618.102 83.807.944 34.282.793 27% 41% 

CT-Verde-Amarelo 1.329.086.804 516.475.387 148.973.577 11% 29% 

Fontes: Arrecadado: Ascof/MCTI (planilhas encaminhadas ao TCU); Disponível: Tabelas constantes do Apêndice 

B; Valores Pagos: Finep (inclui apenas as despesas de custeio e de capital constantes dos Relatórios de Execução 

Orçamentária e Financeira do FNDCT 2009-2011 encaminhados ao TCU). 

*Já descontado o percentual destinado ao CT-Infra 

192. Finalizando as análises relativas às ações verticais, conclui-se que, com base nos dados 

apresentados nas Tabelas 9 e 10 e nas tabelas que integram o Apêndice B, que: 
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a) os Fundos Setoriais que mais arrecadaram recursos nos períodos avaliados foram, nessa 

ordem, o CT-Petro (R$ 3,31 bilhões), o CT-Infra (R$ 1,89 bilhão), o CT-Verde-Amarelo (R$ 1,32 

bilhão) e o CT-Energ (R$ 964 milhões); 

b) do ponto de vista do volume disponível para a realização de ações verticais, os Fundos 

Setoriais que contaram com maior quantidade de recursos no período foram, nessa ordem, o CT-Infra 

(R$ 893 milhões), o CT-Verde-Amarelo (R$ 516 milhões), o CT-Petro (R$ 299 milhões) e o CT-Saúde 

(R$ 214 milhões); 

c) se for considerado o volume de recursos executados com ações verticais, os Fundos 

Setoriais que mais se destacaram no período foram o CT-Infra (R$ 335 milhões), o CT-Verde-Amarelo 

(R$ 148 milhões), o CT-Petro (R$ 139 milhões) e o CT-Agro (R$ 97 milhões), respectivamente; 

d) o Fundo Setorial que apresentou o maior percentual de execução dos recursos disponíveis 

para ações verticais no período foi o CT-Agro (50%), seguido pelo CT-Petro (47%), pelo CT-

Amazônia (47%) e pelo CT-Hidro (45%). 

5.3.2. Ações Transversais 

193. As análises anteriores demonstraram que somente parte das receitas arrecadadas anualmente 

pelos Fundos Setoriais é aplicada nas chamadas ações verticais, ou seja, em ações de interesse direto 

dos Comitês Gestores. 

194. Dentre as várias finalidades que legalmente justificam a desvinculação das receitas se 

encontram as ações transversais que, conforme já dito, envolvem áreas de interesse de mais de um 

Fundo Setorial, ou que não dispõem de receitas próprias. 

195. No intuito de demonstrar os montantes de recursos desvinculados para as ações transversais e 

os Fundos Setoriais que mais colaboraram com receitas para essas iniciativas, foi elaborada a Tabela 

11. 

Tabela 11 – Participação das receitas dos fundos setoriais em ações transversais, de 2009 a 

2011. 

Fundo Setorial Arrecadado* 

Destinado a 

Ações 

Transversais em 

2009 

Destinado a 

Ações 

Transversais 

em 2010 

Destinado a 

Ações 

Transversais 

em 2011 

Total 

Destinado a 

Ações 

Transversais 

% sobre o 

Arrecadado 

CT-Aero 199.363.021 0 0 0 0 0% 

CT-Agro 465.180.383 0 0 0 0 0% 

CT-Amazônia 60.349.939 0 0 0 0 0% 

CT-Biotec 199.363.021 0 0 0 0 0% 

CT-Energ 964.816.896 19.587.964 47.095.148 69.204.118 135.887.230 14% 

CT-Espacial 43.400.760 2.420.988 345.061 1.682.901 4.448.950 10% 

CT-Info 184.206.140 0 0 0 0 0% 

CT-Infra 1.898.717.628 0 0 0 0 0% 

CT-Petro 3.317.382.759 224.932.664 439.900.187 391.642.796 1.056.475.647 32% 

CT-Hidro 179.398.462 0 19.828.419 3.547.871 23.376.290 13% 

CT-Saúde 465.180.383 0 0 0 0 0% 

CT-Mineral 57.254.604 0 4.411.479 6.191.881 10.603.360 19% 

CT-Transportes 1.690.231 0 0 0 0 0% 

CT-Aquaviários 128.618.102 0 0 7.158.786 7.158.786 6% 

CT-Verde-Amar. 1.329.086.804 11.864.088 3.665.266 0 15.529.354 1% 

Fonte: Ascof/MCTI. 

*Já descontado o percentual destinado ao CT-Infra. 

196. Os dados da Tabela 11 mostram que nem todos os Fundos Setoriais contribuíram para ações 

transversais nos últimos três anos. Dos sete Fundos Setoriais que tiveram receitas desvinculadas para 

financiar ações transversais, destaca-se o CT-Petro, que forneceu 32% de sua arrecadação no 

período de 2009 a 2011 para essas iniciativas. Em seguida, aparecem o CT-Mineral (19%), o CT-

Energ (14%) e o CT-Hidro (13%). 
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5.3.3. Subvenção 

197. Outra finalidade que justifica a desvinculação de receitas dos Fundos Setoriais é a destinação 

de recursos para a subvenção econômica para empresas, prevista na Lei de Inovação. A Tabela 12 

informa os montantes extraídos das receitas dos Fundos Setoriais arrecadadas no período de 2009 a 

2011 para a concessão de subvenção. 

Tabela 12 – Participação das receitas dos fundos setoriais para concessão de Subvenção, de 2009 a 

2011. 

Fundo Setorial Arrecadado* 

Destinado à 

Subvenção em 

2009 

Destinado à 

Subvenção em 

2010 

Destinado à 

Subvenção 

em 2011 

Total 

Destinado a 

à Subvenção 

% sobre o 

Arrecadado 

CT-Aero 199.363.021 0 0 0 0 0% 

CT-Agro 465.180.383 0 0 0 0 0% 

CT-Amazônia 60.349.939 0 0 0 0 0% 

CT-Biotec 199.363.021 0 0 0 0 0% 

CT-Energ 964.816.896 89.020.510 10.861.103 964.268 100.845.881 10% 

CT-Espacial 43.400.760 0 0 0 0 0% 

CT-Info 184.206.140 0 0 0 0 0% 

CT-Infra 1.898.717.628 0 0 0 0 0% 

CT-Petro 3.317.382.759 78.375.760 198.342.272 102.402.861 379.120.893 11% 

CT-Hidro 179.398.462 0 0 0 0 0% 

CT-Saúde 465.180.383 0 0 0 0 0% 

CT-Mineral 57.254.604 0 0 0 0 0% 

CT-Transportes 1.690.231 0 0 0 0 0% 

CT-Aquaviários 128.618.102 0 0 0 0 0% 

CT-Verde-Amar. 1.329.086.804 0 160.891.243 149.239.392 310.130.635 23% 

Fonte: Ascof/MCTI. 

*Já descontado o percentual destinado ao CT-Infra. 

198. Os dados acima evidenciam que a desvinculação de receitas para concessão de subvenção não 

afetou a maioria dos Fundos Setoriais no período de 2009 a 2011. Somente o CT-Petro, o CT-Verde-

Amarelo e o CT-Energ tiveram recursos desvinculados para essa finalidade. 

199. No período analisado, o CT-Petro foi o Fundo Setorial que contribuiu com maior volume de 

recursos, R$ 379 milhões, ou 11% da receita arrecadada no período. Em seguida, aparecem o CT-

Verde-Amarelo, que contribuiu com R$ 310 milhões, equivalente a 23% dos recursos arrecadados, e o 

CT-Energ, que forneceu R$ 100 milhões (10% de sua arrecadação). 

5.3.4. Instrumentos do Programa de Inovação para a Competitividade 

200. A Lei 10.332/2001 definiu que 60% dos recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico prevista na Lei 10.168/2000, originalmente destinados ao Fundo Verde Amarelo, fosse 

destinado a diversos programas de pesquisa, dentre os quais se inclui o Programa de Inovação para 

Competitividade. 

201. De acordo com a lei, esse programa deve receber 10% do total desvinculado do Fundo Verde 

Amarelo para financiar os seguintes instrumentos: a) estímulo ao desenvolvimento tecnológico 

empresarial, por meio de programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre 

universidades, centros de pesquisas e o setor produtivo; b) equalização dos encargos financeiros 

incidentes nas operações de financiamento à inovação tecnológica, com recursos da Finep; c) 

participação minoritária no capital de microempresas e pequenas empresas de base tecnológica e 

fundos de investimento, através da Finep; d) concessão de subvenção econômica a empresas que 

estejam executando Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) ou Programas de 

Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA); e) constituição de reserva técnica para 

viabilizar a liquidez dos investimentos privados em fundos de investimento em empresas de base 

tecnológica, por intermédio da Finep. 

202. A Tabela 13 apresenta os Fundos Setoriais que contribuíram com parcelas de suas receitas 

para esses instrumentos no período de 2009 a 2011: 

Tabela 13 – Participação das receitas dos Fundos Setoriais nos instrumentos do Programa de 

Inovação para a Competitividade, de 2009 a 2011. 
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Fundo Setorial Arrecadado* 

Destinado aos 

instrumentos do 

Programa de 

Inovação para a 

Competitividade 

em 2009 

Destinado aos 

instrumentos do 

Programa de 

Inovação para a 

Competitividade 

em 2010 

Destinado aos 

instrumentos do 

Programa de 

Inovação para a 

Competitividade 

em 2011 

Total Destinado 

aos instrumentos 

do Programa de 

Inovação para a 

Competitividade 

% sobre 

o 

Arreca-

dado 

CT-Aero 199.363.021 0 0 0 0 0% 

CT-Agro 465.180.383 0 0 0 0 0% 

CT-Amazônia 60.349.939 0 0 0 0 0% 

CT-Biotec 199.363.021 0 0 0 0 0% 

CT-Energ 964.816.896 0 29.247.605 3.835.689 33.083.294 3% 

CT-Espacial 43.400.760 0 0 0 0 0% 

CT-Info 184.206.140 0 0 0 0 0% 

CT-Infra 1.898.717.628 0 0 0 0 0% 

CT-Petro 3.317.382.759 0 153.150.845 131.310.202 284.461.047 9% 

CT-Hidro 179.398.462 0 0 0 0 0% 

CT-Saúde 465.180.383 0 0 0 0 0% 

CT-Mineral 57.254.604 0 0 0 0 0% 

CT-Transportes 1.690.231 0 0 0 0 0% 

CT-Aquaviários 128.618.102 0 0 0 0 0% 

CT-Verde-Amarelo 1.329.086.804 207.501.191 234.828 1.312.167 209.048.186 16% 

Fonte: Ascof/MCTI. 

*Já descontado o percentual destinado ao CT-Infra. 

203. A Tabela 13 mostra que, no período de 2009 a 2011, os instrumentos do Programa de 

Inovação para a Competitividade contaram com parcelas das receitas arrecadadas pelo CT-Energ 

(2010 e 2011), pelo CT-Petro (2010 e 2011) e pelo CT-Verde-Amarelo (2009 a 2011). O CT-Energ 

cedeu RS 33 milhões (3% de sua arrecadação), o CT-Petro, R$ 284 milhões (9% de sua arrecadação) 

e o CT-Verde-Amarelo, R$ 209 milhões (16% de sua arrecadação). 

204. Em princípio, o CT-Energ e o CT-Petro não deveriam ter contribuído com parte de suas 

receitas para o financiamento desses instrumentos, uma vez que, conforme dito, a Lei 10.332/2001 

definiu que o Programa de Inovação em Competitividade deveria ser custeado com recursos 

desvinculados do Fundo Verde-Amarelo. Essa análise foge ao escopo deste levantamento e, por isso, 

poderá ser mais bem esclarecida no âmbito da auditoria a ser conduzida pela 6ª Secex. 

5.3.5. Empréstimos à Finep 

205. Conforme já mencionado, a Lei 11.540/2007 criou a possibilidade de que o FNDCT conceda 

empréstimos para a Finep. O montante destinado a esses empréstimos não figura no orçamento da 

Unidade Orçamentária 24901 (UO FNDCT). Os recursos para essa finalidade são alocados no 

orçamento da Unidade Orçamentária 74910 (UO Recursos sob supervisão do FNDCT). 

206. Porém, independentemente da UO onde estejam alocados, os recursos que suportam a ação de 

empréstimo se originam das receitas que constituem o FNDCT, previstas no art. 10 da Lei 

11.540/2007. Assim, os recursos utilizados para os empréstimos podem se originar, inclusive, das 

receitas arrecadadas pelos Fundos Setoriais. 

207. Nessa perspectiva, serão apresentados na Tabela 16, a seguir, os Fundos Setoriais que tiveram 

recursos desvinculados para contribuir para as ações de empréstimo à Finep, no período de 2009 a 

2011: 

Tabela 14 – Participação das receitas dos Fundos Setoriais para concessão de empréstimos à Finep, 

de 2009 a 2011. 

Fundo Setorial Arrecadado* 

Destinado a 

Empréstimos 

em 2009 

Destinado a 

Empréstimos 

em 2010 

Destinado a 

Empréstimos 

em 2011 

Total 

Destinado a 

Empréstimos 

% sobre o 

Arrecadado 

CT-Aero 199.363.021 0 0 33.104.250 33.104.250 17% 

CT-Agro 465.180.383 0 0 0 78.713.450 17% 

CT-Amazônia 60.349.939 0 0 0 3.094.350 5% 

CT-Biotec 199.363.021 9.200.686 0 0 42.304.936 21% 

CT-Energ 964.816.896 35.000.000 0 0 62.407.100 6% 
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CT-Espacial 43.400.760 0 0 33.083.294 0 0% 

CT-Info 184.206.140 15.000.000 0 0 47.676.561 26% 

CT-Infra 1.898.717.628 0 0 0 0 0% 

CT-Petro 3.317.382.759 540.000.000 169.834.408 0 918.763.771 28% 

CT-Hidro 179.398.462 0 0 284.461.047 0 0% 

CT-Saúde 465.180.383 0 0 0 78.713.450 17% 

CT-Mineral 57.254.604 0 0 0 0 0% 

CT-Transportes 1.690.231 0 0 0 0 0% 

CT-Aquaviários 128.618.102 0 0 0 0 0% 

CT-Verde-Amarelo 1.329.086.804 20.000.000 0 0 163.635.400 12% 

Fonte: Ascof/MCTI. 

*Já descontado o percentual destinado ao CT-Infra. 

208. Os números mostram que o CT-Petro é o Fundo Setorial que mais participou da ação de 

empréstimo para a Finep. Além de ter contribuído em todos os três exercícios analisados, direcionou 

o maior volume de recursos, R$ 918 milhões, e com a maior participação sobre a arrecadação, 28%. 

209. Em termos de receitas cedidas, CT-Petro é seguido pelo CT-Verde-Amarelo, que contribuiu 

com R$ 163 milhões, e pelos CT-Saúde e CT-Agro, ambos com R$ 78 milhões. 

210. Sob a ótica da participação no volume arrecadado, CT-Petro é seguido pelo CT-Info, que 

participou com 26% de suas receitas, pelo CT-Biotec, com 21%, e pelos CT-Agro, CT-Aero e CT-

Saúde, todos com 17%. 

5.3.6. Síntese 

211. No intuito de fornecer subsídios à escolha dos Fundos Setoriais prioritários, cujo desempenho 

poderá ser avaliado na futura auditoria da 6ª Secex, elaborou-se a Tabela 15 na qual estão 

sintetizados os resultados apresentados nas demais tabelas desta seção. 

Tabela 15 – Síntese da participação das receitas dos fundos setoriais em iniciativas do FNDCT, de 

2009 a 2011. 

Fundo Setorial 

Ações 

Verticais 

(execução) 

Ações 

Transversais 
Subvenção 

Instrumentos do 

Programa de 

Inovação para a 

Competitividade 

Empréstimos 

a Finep 

Somatório 

(colunas 2 a 5) 
Ordem 

CT-Aero 24.652.229 0 0 33.104.250 33.104.250 90.860.729 9º 

CT-Agro 97.509.093 0 0 78.713.450 78.713.450 254.935.993 5º 

CT-Amazônia 22.740.018 0 0 3.094.350 3.094.350 28.928.718 12º 

CT-Biotec 24.675.676 0 0 33.104.250 42.304.936 100.084.862 8º 

CT-Energ 75.179.978 135.887.230 100.845.881 27.407.100 62.407.100 401.727.289 3º 

CT-Espacial 2.814.502 4.448.950 0 0 0 7.263.452 14º 

CT-Info 37.893.169 0 0 32.676.561 47.676.561 118.246.291 7º 

CT-Infra 335.594.972 0 0 0 0 335.594.972 4º 

CT-Petro 139.163.262 1.056.475.647 379.120.893 208.929.363 918.763.771 2.702.452.936 1º 

CT-Hidro 49.474.910 23.376.290 0 0 0 72.851.200 10º 

CT-Saúde 82.243.803 0 0 78.713.450 78.713.450 239.670.703 6º 

CT-Mineral 10.258.402 10.603.360 0 0 0 20.861.762 13º 

CT-Transportes 0 0 0 0 0 0 15º 

CT-Aquaviários 34.282.793 7.158.786 0 0 0 41.441.579 11º 

CT-Verde-Amarelo 148.973.577 15.529.354 310.130.635 143.635.400 163.635.400 781.904.366 2º 

Fonte: Tabelas anteriores. 

5.4. Projetos beneficiados 

212. Inicialmente, por meio de consultas realizadas ao sistema SigCTI (opção Gerador de 

Relatórios de Projetos), pretendia-se buscar diversas informações sobre projetos contratados com 

recursos do FNDCT, no período de 2009 a 2011, a exemplo das agências responsáveis (Finep ou 

CNPq), dos Fundos Setoriais financiadores, das modalidades, da natureza jurídica dos executores e 

da distribuição regional. 

213. Porém, em razão de limitações como a indisponibilidade de dados de projetos contratados 

após outubro de 2010 no sistema SigCTI e a ausência de informações precisas acerca da natureza 
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jurídica dos executores dos projetos, não foi possível chegar ao nível de detalhamento originalmente 

desejado. 

214. Assim, optou-se por colher dados quantitativos de projetos contratados por agência e por 

valores agregados, no período de 2006 a 2010. A partir desses dados, foram filtrados os projetos 

contratados pela Finep no período de janeiro de 2009 a outubro de 2010, dos quais foram extraídas 

informações sobre modalidades, natureza jurídica dos executores e distribuição regional. 

215. Mesmo não tendo sido possível conseguir todos os dados desejados, as informações 

disponibilizadas nos itens a seguir serão úteis para auxiliar na definição dos Fundos Setoriais 

prioritários, que terão seu desempenho avaliado na auditoria determinada por meio do Acórdão TCU 

3.081/2008-Plenário. 

216. Ademais, de acordo com informações fornecidas pela Ascof/MCTI, a base de dados do SigCTI 

deverá estar atualizada em breve. Dessa forma, os dados de projetos presentes neste relatório 

poderão ser complementados na fase de planejamento da futura auditoria. 

5.4.1. Informações gerais 

217. Os recursos do FNDCT são aplicados por meio de duas agências, a Finep e o CNPq. A Finep é 

responsável pelos projetos institucionais, executados por pessoas jurídicas. O CNPq é principalmente 

responsável pelas bolsas e projetos de pesquisa concedidos a pessoas físicas. É oportuno lembrar que 

a Finep informou, por meio do Relatório de Gestão do FNDCT de 2010, que decidiu concentrar suas 

ações com recursos do FNDCT em projetos de valor superior a R$ 1 milhão, repassando todas as 

ações de menor porte para o CNPq. 

218. A Tabela 16, a seguir, apresenta as quantidades de projetos contratados pela Finep e pelo 

CNPq no período de 2006 a 2010: 

Tabela 16 – Quantidade de projetos contratados com recursos do FNDCT, pelo CNPq e pela Finep, 

de 2006 a 2010. 

Agência 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

CNPq 1.062 3.882 4.553 3.769 800 14.066 

Finep 1.182 722 570 517 260 3.251 

Total 2.244 4.604 5.123 4.286 1.060 17.317 

Fonte: SigCTI (http://sigcti.mct.gov.br/fundos/rel/ctl/ctl.php?act=projeto.gerador_form). 

219. Os dados acima evidenciam uma grande diferença nos quantitativos de projetos contratados 

por agência. O fato de o CNPq operar a concessão de bolsas (inclusive as associadas aos projetos 

contratados pela Finep) e projetos de pesquisa individuais, cuja demanda é muito superior à dos 

executados por pessoas jurídicas, explica o maior volume de projetos associados a essa agência. 

220. A Tabela 17 apresenta os valores dos projetos contratados pela Finep e pelo CNPq no mesmo 

período. Considerados os valores contratados, observa-se uma inversão na relação apresentada na 

tabela anterior. Aqui, os números da Finep são superiores aos do CNPq. A explicação reside no fato 

de que os projetos executados por instituições envolvem valores normalmente muito superiores aos 

das bolsas e dos projetos de pesquisa individuais. 

Tabela 17 – Valores de projetos contratados com recursos do FNDCT, pelo CNPq e pela Finep, de 

2006 a 2010. 

Agência 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

CNPq 143.214.610 293.786.178 423.597.653 398.545.338 52.893.496 1.312.037.275 

Finep 959.807.910 1.030.071.779 1.282.197.499 1.136.103.602 591.232.640 4.999.413.429 

Total 1.103.022.520 1.323.857.957 1.705.795.151 1.534.648.940 644.126.136 6.311.450.704 

Fonte: SigCTI (http://sigcti.mct.gov.br/fundos/rel/ctl/ctl.php?act=projeto.gerador_form) 

221. Os dados constantes das Tabelas 16 e 17 encontram-se desmembrados nas Tabelas 18 e 19, de 

forma a permitir uma perspectiva da participação dos Fundos Setoriais no financiamento dos projetos 

contratados no período. 

222. Importante notar que há projetos associados às linhas CT-Transversal, Subvenção e FNDCT. 

O CT-Transversal contém os projetos financiados com recursos de ações transversais, portanto, com 
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receitas de mais de um Fundo Setorial. Os projetos associados à linha Subvenção foram financiados 

com recursos desvinculados pela Lei de Inovação e se referem exclusivamente a empresas privadas. 

Tabela 18 – Quantidades de projetos contratados com recursos do FNDCT, por Fundo Setorial, de 

2006 a 2010. 
Fundo 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

CT-Aero 14 5 36 45 1 101 

CT-Agro 160 56 345 362 62 985 

CT-Amazônia 30 1 95 26 13 165 

CT-Aquaviário 33 17 109 103 19 281 

CT-Biotec 76 9 155 122 15 377 

CT-Energ 115 7 470 31 106 729 

CT-Espacial 1 0 0 0 1 2 

CT-Hidro 296 117 211 145 45 814 

CT-Info 37 118 110 65 5 335 

CT-Infra 168 117 763 335 31 1.414 

CT-Mineral 71 2 31 3 13 120 

CT-Petro 296 109 387 406 33 1.231 

CT-Saúde 37 62 266 277 65 707 

CT-Transporte 0 0 0 0 0 0 

CT-Transversal 547 3.675 1.831 2.051 433 8.537 

FNDCT* 321 83 126 101 75 706 

Subvenção 0 217 139 201 116 673 

CT-Verde-Amarelo 42 9 49 13 27 140 

Total 2.244 4.604 5.123 4.286 1.060 17.317 

Fonte: SigCTI (http://sigcti.mct.gov.br/fundos/rel/ctl/ctl.php?act=projeto.gerador_form). 

* Projetos custeados com fontes de receitas não oriundas dos Fundos Setoriais, principalmente fonte 100 (Tesouro Nacional). 

223. Considerados apenas os Fundos Setoriais por definição, o CT-Infra apresenta 1.414 projetos 

contratados, o maior quantitativo no período. Em seguida, aparecem o CT-Petro com 1.231 projetos 

contratados, o CT-Agro com 985 projetos e o CT-Hidro com 814 projetos. A próxima tabela apresenta 

o valor agregado de projetos contratados por Fundo Setorial. 

Tabela 19 – Valores de projetos contratados com recursos do FNDCT, por Fundo Setorial, de 2006 a 

2010. 
Fundo 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

CT-Aero 48.025.461 22.670.718 2.310.778 3.084.589 5.416 76.096.962 

CT-Agro 28.369.063 37.845.169 28.792.085 43.109.471 5.771.123 143.886.911 

CT-Amazônia 18.994.199 1.892.476 7.969.649 2.585.279 1.734.785 33.176.388 

CT-Aquaviário 16.470.017 9.806.612 18.527.218 13.595.072 7.695.551 66.094.471 

CT-Biotec 24.449.066 5.763.167 30.910.750 9.386.029 1.329.077 71.838.089 

CT-Energ 50.847.694 14.034.863 58.136.747 17.609.506 5.375.663 146.004.472 

CT-Espacial 249.400 0 0 0 1.970.894 2.220.294 

CT-Hidro 35.610.554 17.244.141 15.051.164 16.878.539 2.001.467 86.785.865 

CT-Info 7.846.226 10.386.209 5.825.518 4.701.188 65.007 28.824.149 

CT-Infra 254.498.896 184.667.375 322.038.172 423.482.914 42.296.851 1.226.984.209 

CT-Mineral 14.909.527 659.807 7.170.502 931.190 1.280.882 24.951.908 

CT-Petro 110.540.804 53.916.231 55.505.315 52.813.946 4.665.900 277.442.195 

CT-Saúde 27.748.795 16.543.413 32.112.147 32.182.913 4.355.201 112.942.470 

CT-Transporte 0 0 0 0 0 0 

CT-Transversal 392.073.684 382.132.815 362.687.325 224.326.612 96.222.437 1.457.442.873 

FNDCT* 47.749.979 30.105.787 351.954.182 273.421.054 209.353.048 912.584.051 

Subvenção 0 519.119.242 394.528.098 411.523.487 251.632.731 1.576.803.559 

CT-Verde-Amar. 24.639.153 17.069.933 12.275.501 5.017.150 8.370.102 67.371.839 

Total 1.103.022.520 1.323.857.957 1.705.795.151 1.534.648.940 644.126.136 6.311.450.704 

Fonte: SigCTI (http://sigcti.mct.gov.br/fundos/rel/ctl/ctl.php?act=projeto.gerador_form). 

* Projetos custeados com fontes de receitas não oriundas dos Fundos Setoriais, principalmente fonte 100 (Tesouro Nacional). 

224. Considerando o critério adotado na análise da tabela anterior, ou seja, excluindo os dados 

relativos ao CT-Transversal, à Subvenção e ao FNDCT, o CT-Infra novamente aparece à frente dos 
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demais Fundos Setoriais, com R$ 1,22 bilhão em projetos contratados no período. Em seguida, 

aparecem o CT-Petro com R$ 277 milhões, o CT-Energ com R$ 146 milhões e o CT-Agro com R$ 143 

milhões. 

5.4.2. Projetos contratados pela Finep 

225. Nas Tabelas 20 e 22, são apresentados apenas os dados de projetos contratados pela Finep, 

agência responsável pela execução da maior parte dos recursos dos Fundos Setoriais.  

Tabela 20 – Quantidades de projetos contratados pela Finep com recursos do FNDCT, por Fundo 

Setorial, de 2006 a 2010. 
Fundo 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

CT-Aero 14 5 0 1 0 20 

CT-Agro 7 0 3 4 0 14 

CT-Amazônia 14 1 0 0 0 15 

CT-Aquaviário 23 17 8 4 5 57 

CT-Biotec 3 3 2 0 0 8 

CT-Energ 23 5 1 6 5 40 

CT-Espacial 1 0 0 0 1 2 

CT-Hidro 36 10 7 0 0 53 

CT-Info 16 3 0 0 0 19 

CT-Infra 167 116 104 140 12 539 

CT-Mineral 19 2 1 0 0 22 

CT-Petro 79 20 19 2 0 120 

CT-Saúde 16 4 13 4 1 38 

CT-Transporte 0 0 0 0 0 0 

CT-Transversal 401 227 145 54 45 872 

FNDCT* 321 83 126 101 75 706 

Subvenção 0 217 139 201 116 673 

CT-Verde-Amarelo 42 9 2 0 0 53 

Total 1.182 722 570 517 260 3.251 

Fonte: SigCTI (http://sigcti.mct.gov.br/fundos/rel/ctl/ctl.php?act=projeto.gerador_form). 

* Projetos custeados com fontes de receitas não oriundas dos Fundos Setoriais, principalmente fonte 100 (Tesouro Nacional). 

226. Considerados apenas os Fundos Setoriais típicos, o CT-Infra apresenta o maior quantitativo 

de projetos contratados, com 539. Em seguida, aparecem o CT-Petro com 120 projetos contratados, o 

CT-Aquaviário com 57 projetos e o CT-Hidro e o CT-Verde-Amarelo, ambos com 53 projetos. A 

próxima tabela apresenta os valores agregados de projetos contratados pela Finep com recursos dos 

Fundos Setoriais no período. 

Tabela 21 – Valores de projetos contratados pela Finep com recursos do FNDCT, por Fundo Setorial, 

de 2006 a 2010. 
Fundo 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

CT-Aero 48.025.461 22.670.718 0 782.481 0 71.478.661 

CT-Agro 20.840.910 0 7.288.263 5.878.692 0 34.007.864 

CT-Amazônia 15.614.750 1.892.476 0 0 0 17.507.226 

CT-Aquaviário 14.612.312 9.806.612 7.190.611 2.518.456 7.010.074 41.138.065 

CT-Biotec 70.000 2.601.943 4.868.382 0 0 7.540.325 

CT-Energ 37.286.265 13.702.896 165.110 7.023.322 4.692.829 62.870.421 

CT-Espacial 249.400 0 0 0 1.970.894  

CT-Hidro 12.896.169 6.652.455 3.718.472 0 0 23.267.095 

CT-Info 6.855.242 1.956.806 0 0 0 8.812.049 

CT-Infra 254.475.896 184.521.695 197.213.516 338.062.405 40.190.175 1.014.463.688 

CT-Mineral 11.168.476 659.807 2.937.814 0 0 14.766.097 

CT-Petro 81.940.758 42.975.650 22.303.933 3.098.195 0 150.318.536 

CT-Saúde 17.771.397 5.269.293 18.821.701 15.602.282 955.596 58.420.270 

CT-Transporte 0 0 0 0 0 0 

CT-Transversal 365.611.741 171.066.467 261.983.976 78.193.227 75.427.293 952.282.704 

FNDCT* 47.749.979 30.105.787 351.954.182 273.421.054 209.353.048 912.584.051 

Subvenção 0 519.119.242 394.528.098 411.523.487 251.632.731 1.576.803.559 
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CT-Verde-Amar. 24.639.153 17.069.933 9.223.440 0 0 50.932.526 

Total 959.807.909 1.030.071.780 1.282.197.498 1.136.103.601 591.232.640 4.997.193.137 

Fonte: SigCTI (http://sigcti.mct.gov.br/fundos/rel/ctl/ctl.php?act=projeto.gerador_form). 

* Projetos custeados com fontes de receitas não oriundas dos Fundos Setoriais, principalmente fonte 100 (Tesouro Nacional). 

227. Mantendo critério até então adotado, ou seja, desconsiderando os dados relativos ao CT-

Transversal, à Subvenção e ao FNDCT, o CT-Infra novamente aparece à frente dos demais Fundos 

Setoriais, com o expressivo montante de R$ 1,01 bilhão em projetos contratados no período. Em 

seguida, aparecem o CT-Petro com R$ 150 milhões em projetos contratados, o CT-Aero com R$ 71 

milhões e o CT-Energ com R$ 62 milhões. 

5.4.3. Projetos por modalidades 

228. Durante a fase de execução, foram identificados dois tipos básicos de projetos: os executados 

por uma única instituição e os executados por mais de uma instituição. No primeiro grupo, incluem-se 

os projetos executados por instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos e por empresas 

públicas ou privadas. No segundo, estão os projetos realizados por instituições sem fins lucrativos, 

mas que contam com a participação de um terceiro, normalmente uma empresa privada, no papel de 

interveniente. 

229. A partir desses dois grupos básicos, os projetos foram divididos em três modalidades básicas: 

projetos executados (a) por instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos; (b) por empresas 

públicas ou privadas (e fundos de investimento) e (c) projetos cooperativos, na qual está presente a 

figura do interveniente. A Tabela 22 apresenta os quantitativos de projetos por modalidades, no 

período de 2006 a 2010. 

Tabela 22 – Quantidades de projetos contratados pela Finep com recursos do FNDCT, por 

modalidades, de 2006 a 2010. 
Fundo Instituições Sem 

Fins Lucrativos 

Empresas Cooperativos Total 

CT-Aero 7 0 13 20 

CT-Agro 1 7 6 14 

CT-Amazônia 13 2 0 15 

CT-Aquaviário 17 0 40 57 

CT-Biotec 8 0 0 8 

CT-Energ 18 0 22 40 

CT-Espacial 0 0 2 2 

CT-Hidro 35 0 18 43 

CT-Info 2 0 17 19 

CT-Infra 515 9 15 539 

CT-Mineral 18 1 3 22 

CT-Petro 47 0 73 120 

CT-Saúde 28 0 10 38 

CT-Transporte 0 0 0 0 

CT-Transversal 164 21 169 354 

FNDCT* 628 18 60 706 

Subvenção** 628 42 3 673 

CT-Verde-Amarelo 27 2 24 53 

Total 2.156 102 475 2.723 

Fonte: SigCTI (http://sigcti.mct.gov.br/fundos/rel/ctl/ctl.php?act=projeto.gerador_form) 

* Projetos custeados com fontes de receitas não oriundas dos Fundos Setoriais, principalmente fonte 100 (Tesouro Nacional). 

**Os projetos decorrentes de subvenção foram contratados a partir de 2007. 

230. Considerados os Fundos Setoriais propriamente ditos, o CT-Infra apresenta 515 projetos 

contratados junto a instituições sem fins lucrativos. Esse número pode ser explicado pelo grande 

volume de recursos de que dispõe esse fundo e pelo fato de que seus recursos se destinam a 

investimentos em infraestrutura de centros de pesquisa, setor formado em grande parte por 

instituições públicas sem fins lucrativos, a exemplo de universidades federais. Nesse quesito, o CT-

Infra é seguido pelo CT-Petro (47 projetos), pelo CT-Hidro (35 projetos) e pelo CT-Verde-Amarelo 

(27 projetos). 
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231. Em relação aos projetos firmados com empresas, o CT-Infra novamente aparece como fundo 

que mais contratou (9 projetos). O CT-Agro vem em segundo lugar (7 projetos), seguido pelo CT-

Amazônia e pelo CT-Verde-Amarelo (2 projetos cada). 

232. Na área de projetos cooperativos, o CT-Petro se destaca com 73 projetos contratados. Na 

sequência, estão o CT-Aquaviário (40 projetos), o CT-Verde-Amarelo (24 projetos) e o CT-Energ (22 

projetos). 

233. A Tabela 23, apresenta-se os recursos investidos por modalidades de projetos, no período de 

2006 a 2010. 

Tabela 23 – Valores de projetos contratados pela Finep com recursos do FNDCT, por modalidades, 

de 2006 a 2010. 
Fundo Instituições Sem 

Fins Lucrativos 

Empresas Cooperativos Total 

CT-Aero 13.454.418  58.024.243 71.478.661 

CT-Agro 2.799.624 22.041.286 9.166.955 34.007.865 

CT-Amazônia 14.093.350 3.413.876 0 17.507.226 

CT-Aquaviário 11.852.486 0 29.285.581 41.138.067 

CT-Biotec 7.540.325 0 0 7.540.325 

CT-Energ 42.802.194 0 20.068.228 62.870.422 

CT-Espacial 0 0 2.222.301 2.222.301 

CT-Hidro 15.104.570 0 8.162.525 23.267.095 

CT-Info 599.400 0 8.212.648 8.812.048 

CT-Infra 951.232.475 9.553.673 53.677.540 1.014.463.688 

CT-Mineral 13.233.856 670.000 862.241 14.766.097 

CT-Petro 73.826.131 0 76.492.405 150.318.536 

CT-Saúde 49.765.671 0 8.654.599 58.420.270 

CT-Transporte 0 0 0 0 

CT-Transversal 589.391.739 25.827.350 337.063.617 952.282.706 

FNDCT* 650.962.877 31.913.271 229.707.901 912.584.049 

Subvenção** 395.162.310 22.000.000 1.159.641.248 1.576.803.558 

CT-Verde-Amarelo 20.211.155 9.528.301 21.193.070 50.932.526 

Total 2.852.032.581 124.947.757 2.022.435.102 4.999.415.440 

Fonte: SigCTI (http://sigcti.mct.gov.br/fundos/rel/ctl/ctl.php?act=projeto.gerador_form) 
* Projetos custeados com fontes de receitas não oriundas dos Fundos Setoriais, principalmente fonte 100 (Tesouro Nacional). 

**Os projetos decorrentes de subvenção foram contratados a partir de 2007. 

234. No que se refere aos projetos contratados junto a instituições sem fins lucrativos, o CT-Infra 

também aparece na frente, com R$ 951 milhões em investimentos. O CT-Petro é o segundo, com R$ 73 

milhões, seguido pelo CT-Saúde, com R$ 49 milhões e pelo CT-Energ, com R$ 42 milhões. 

235. O CT-Agro apresenta o maior volume de recursos investidos em projetos executados por 

empresas, R$ 22 milhões. Na sequência, aparecem o CT-Infra, com R$ 9,5 milhões, o CT-Verde-

Amarelo, com R$ 9,3 milhões e o CT-Amazônia, com R$ 3 milhões. 

236. Na modalidade de projetos cooperativos, o CT-Petro lidera os investimentos no período, com 

R$ 76 milhões, seguido pelo CT-Aero, com R$ 58 milhões, o CT-Infra, com R$ 53 milhões, e o CT-

Aquaviário, com R$ 29 milhões. 

5.4.4. Distribuição regional 

237. Nesta subseção, serão demonstrados os quantitativos de projetos e os montantes do FNDCT 

investidos pela Finep nas cinco regiões do país, no período de 2006 a 2010, conforme tabelas 24 e 25. 

Tabela 24 – Quantidades de projetos contratados pela Finep com recursos do FNDCT, por Região, de 

2006 a 2010. 
Fundo Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte 

CT-Aero 0 18 1 0 1 

CT-Agro 2 6 6 0 0 

CT-Amazônia 0 0 1 0 14 

CT-Aquaviário 5 40 1 4 7 

CT-Biotec 0 5 1 1 1 
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CT-Energ 13 17 4 5 1 

CT-Espacial 0 1 1 0 0 

CT-Hidro 9 23 5 14 2 

CT-Info 6 7 2 3 1 

CT-Infra 82 249 36 113 58 

CT-Mineral 0 6 6 5 5 

CT-Petro 18 72 2 26 2 

CT-Saúde 8 22 1 5 2 

CT-Transporte 0 0 0 0 0 

CT-Transversal 165 348 87 210 62 

FNDCT* 113 434 47 81 31 

Subvenção** 152 382 26 84 29 

CT-Verde-Amarelo 77 209 29 48 11 

Fonte: SigCTI (http://sigcti.mct.gov.br/fundos/rel/ctl/ctl.php?act=projeto.gerador_form) 
* Projetos custeados com fontes de receitas não oriundas dos Fundos Setoriais, principalmente fonte 100 (Tesouro Nacional). 

**Os projetos decorrentes de subvenção foram contratados a partir de 2007. 

238. Em termos quantitativos, o CT-Infra é o Fundo Setorial típico que mais projetos contratou em 

todas as regiões do país. O CT-Verde-Amarelo também se destaca, participando com o segundo maior 

quantitativo de projetos em quatro regiões. 

Tabela 25 – Quantidades de projetos contratados pela Finep com recursos do FNDCT, por Região, de 

2006 a 2010. 
Fundo Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte 

CT-Aero 0 59.432.095 10.445.852 0 1.600.712 

CT-Agro 2.564.549 9.959.997 21.483.318 0 0 

CT-Amazônia 0 0 1.521.400 0 15.985.826 

CT-Aquaviário 6.460.968 27.113.895 775.420 2.763.154 4.024.627 

CT-Biotec   0 6.113.382 301.962 25.000 1.099.980 

CT-Energ 14.833.140 35.316.478 5.468.804 6.934.360 317.638 

CT-Espacial 0 249.400 1.970.894 0 0 

CT-Hidro 4.664.039 9.197.670 2.428.170 6.571.713 405.504 

CT-Info 2.132.680 3.908.189 805.916 1.410.649 554.615 

CT-Infra 165.112.964 502.817.172 63.708.384 194.231.694 87.593.472 

CT-Mineral 0 1.214.232 8.432.919 1.079.194 3.545.127 

CT-Petro 13.543.505 108.662.377 533.925 24.320.229 3.258.498 

CT-Saúde 17.777.501 34.750.501 1.010.784 3.131.327 1.750.154 

CT-Transporte 0 0 0 0 0 

CT-Transversal 151.096.475 412.873.735 105.476.689 202.899.689 79.936.117 

FNDCT* 101.752.704 634.212.147 38.680.944 90.324.864 47.613.391 

Subvenção** 300.195.024 942.829.055 56.901.193 213.274.294 63.603.993 

CT-Verde-Amarelo 22.189.822 61.552.001 5.995.518 5.744.533 3.200.630 

Fonte: SigCTI (http://sigcti.mct.gov.br/fundos/rel/ctl/ctl.php?act=projeto.gerador_form) 

* Projetos custeados com fontes de receitas não oriundas dos Fundos Setoriais, principalmente fonte 100 (Tesouro Nacional). 

**Os projetos decorrentes de subvenção foram contratados a partir de 2007. 

239. Analisando a distribuição regional por montantes de recursos aplicados, não se verifica 

mudança na liderança. O CT-Infra é o Fundo Setorial típico que investiu maior volume de recursos 

em todas as regiões. Destaca-se, ainda, o CT-Petro, que aparece na segunda posição em duas regiões, 

Sudeste e Nordeste. Nesse critério, os dois que mais se destacam por região são: a) Região Sul: CT-

Infra (R$ 165 milhões) e CT-Verde-Amarelo (R$ 22 milhões); b) Região Sudeste: CT-Infra (R$ 502 

milhões) e CT-Petro (R$ 108 milhões); c) Região Centro-Oeste: CT-Infra (R$ 63 milhões) e CT-Agro 

(R$ 21 milhões); d) Região Nordeste: CT-Infra (R$ 194 milhões) e CT-Petro (R$ 24 milhões); e) 

Região Norte: CT-Infra (R$ 87 milhões) e CT-Amazônia (R$ 15 milhões). 

240. É importante destacar que o parágrafo único do art. 3º-B do Decreto-lei 719/1969, alterado 

pelo art. 16 da Lei 11.540/2007, determinou que 30% dos recursos do FNDCT destinados ao 

financiamento de projetos de implantação e recuperação de infraestrutura de pesquisa em instituições 
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públicas de ensino superior e de pesquisa devem ser aplicados em instituições sediadas nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

241. O Fundo Setorial responsável por esse tipo de investimento é o CT-Infra. De acordo com os 

dados constantes da Tabela 25, constata-se que o percentual exigido na lei vem sendo observado. No 

período avaliado, o CT-Infra investiu R$ 1,01 bilhão em projetos de implantação e recuperação da 

infraestrutura de pesquisa. Desse total, R$ 345 milhões, ou 34%, foram investidos nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste.  

6. Conclusão 

242. O presente levantamento buscou caracterizar as políticas de C, T & I no Brasil, assumindo 

como premissa o fato de que um país não consegue sustentar o seu crescimento econômico de longo 

prazo sem fortes investimentos públicos e privados em ciência, em tecnologia e em inovação. De 

início, foi analisado o processo de elaboração da principal política de C, T & I do governo federal – a 

recém-publicada Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI 2012-2015). Foram 

identificados os atores envolvidos nesse processo, os estudos que embasaram sua elaboração, e os 

pressupostos utilizados para a definição de problemas, objetivos, indicadores e metas. 

243. Considerando que a Estratégia preconiza uma alteração nos patamares de investimentos 

públicos e privados em P & D, foram também destacadas as principais novas ações de governo 

criadas para implementar essa mudança nos padrões atuais. 

244. Nesse contexto, e considerando que a Finep é a principal agência de fomento institucional 

público e direto à C, T & I, identificaram-se os principais desafios da entidade em aperfeiçoar sua 

gestão e a operacionalização de seus instrumentos de fomento. 

245. Além disso, foi dada ênfase à execução orçamentária e financeira das despesas relacionadas 

aos Fundos Setoriais administrados pela Finep. Complementarmente, foram levantados dados acerca 

das deduções e desvinculações de receitas incidentes sobre os recursos arrecadados pelos Fundos 

Setoriais, de forma a demonstrar o montante efetivamente à disposição de cada Comitê Gestor para 

aplicação em projetos diretamente associados à sua área de interesse. Procurou-se, ainda, avançar 

sobre a execução de projetos por Fundo Setorial, colhendo dados quantitativos acerca dos projetos 

contratados com recursos do FNDCT. A partir dos dados globais, foi dada ênfase aos projetos 

contratados pela Finep, agrupando-os por modalidades (natureza jurídica dos executores e projetos 

cooperativos) e por distribuição regional. 

246. Ao final, o trabalho atendeu dois objetivos: a) trazer ao conhecimento deste Tribunal os 

principais aspectos relativos às políticas federais de C, T & I, de modo a subsidiar capítulo específico 

no Relatório das Contas de Governo de 2011; b) subsidiar o planejamento de auditoria a ser 

realizada pela 6ª Secex em 2012, que versará sobre o desempenho de Fundos Setoriais identificados 

como de maior significância, tal como determinado pelo Acórdão TCU 3.081/2008-Plenário. 

Ademais, considera-se que, com os dados aqui levantados, a atuação desta Corte de Contas poderá 

ser mais bem direcionada e produzir resultados que contribuam para o aperfeiçoamento das políticas 

públicas em C, T & I e, especificamente, para a gestão do FNDCT e da Finep e para a 

operacionalização de seus diversos instrumentos de fomento. 

7. Proposta de Encaminhamento 

247. Diante do exposto, e considerando que o presente levantamento cumpriu seus dois objetivos 

precípuos, de colher informações para auxiliar na elaboração do Relatório das Contas de Governo de 

2011 e de subsidiar à 6ª Secex no processo de planejamento de auditoria nos Fundos Setoriais 

gerenciados pela Finep, submetem-se os autos à consideração superior, para posterior 

encaminhamento ao Gabinete do Exmo. Ministro José Múcio Monteiro, relator do processo, com as 

seguintes propostas: 

I. encaminhar cópia do relatório de levantamento à Secretaria de Macroavaliação 

Governamental, de modo a subsidiar futuras ações de controle nas políticas públicas de Ciência, 

Tecnologia e Inovação e na operacionalização de seus instrumentos de fomento; 
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II. encaminhar cópia do relatório de levantamento à 6ª Secretaria de Controle Externo, de 

modo a subsidiar o planejamento de auditoria operacional nos Fundos Setoriais, tal como 

determinado pelo Acórdão TCU 3.081/2008-Plenário, bem como orientar futuras ações de controle no 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e em suas unidades vinculadas; 

III.  encaminhar cópia do relatório de levantamento à Secretaria de Controle Externo no Rio 

de Janeiro, de modo a orientar futuras ações de controle na Finep; 

IV. encerrar o processo, com fundamento no artigo 40, inciso V, da Resolução TCU nº 

191/2006.” 

 

É o relatório. 
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VOTO 

 

Este processo trata do relatório de levantamento sobre as Políticas de Ciência, Tecnologia e 

Inovação no Brasil e sobre o papel exercido pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) nesse 

contexto. 

2. A referida fiscalização teve a finalidade de examinar como os fundos setoriais contribuem 

para o alcance dos objetivos da política e dos planos na área da Ciência, Tecnologia e Inovação (C, T 

& I) e mostra-se oportuna pela aderência ao tema Sustentabilidade do Crescimento, tratado no 

Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República de 2011, bem como se faz útil 

pela necessidade de coleta de dados dos fundos setoriais relativos à arrecadação de receitas, à execução 

orçamentária e financeira, às desvinculações de recursos e à contratação de projetos, de modo a 

subsidiar a futura auditoria a cargo da 6ª Secex nessa área. 

3. De início, a equipe de auditoria analisou o processo de elaboração da principal política de C, 

T & I do governo federal – a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI 2012-

2015) –, tendo identificado os atores envolvidos, os estudos que embasaram sua elaboração, e os 

pressupostos utilizados para a definição de problemas, objetivos, indicadores e metas. 

4. Do mesmo modo, os auditores federais identificaram os principais desafios da Finep em 

aperfeiçoar sua gestão e a operacionalização de seus instrumentos de fomento à C, T & I. 

5. Além disso, os técnicos do Tribunal deram ênfase à execução orçamentária e financeira das 

despesas relacionadas aos fundos setoriais administrados pela Finep e, em complemento, levantaram 

dados acerca das deduções e desvinculações de receitas incidentes sobre os recursos arrecadados, de 

forma a demonstrar o montante efetivamente à disposição de cada Comitê Gestor para aplicação em 

projetos diretamente associados à sua área de interesse. 

6. Quanto ao resultado, concordo com a equipe que o trabalho atingiu os objetivos traçados e 

também considero que, com os dados ora obtidos, a atuação desta Corte de Contas poderá ser mais 

bem direcionada e produzir resultados que contribuam para o aperfeiçoamento das políticas públicas 

em C, T & I e, especificamente, para a gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT) e da Finep e para a operacionalização de seus diversos instrumentos de 

fomento. 

7. Diante disso, aprovo a proposta de encaminhar cópia do relatório de levantamento à Semag, 

à 6ª Secex e à Secex/RJ, de modo a orientar as ações de controle na área em exame a serem 

desenvolvidas por essas unidades técnicas. 

Assim sendo, acolho o parecer da Seprog e voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora 

submeto ao Plenário. 

 
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 1º de agosto de 2012. 

 

 

 

 

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO  

Relator 
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ACÓRDÃO Nº 2000/2012 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC-002.105/2012-8 

2. Grupo I – Classe V – Relatório de Levantamento 

3. Interessado: Tribunal de Contas da União 

4. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)  

5. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidade Técnica: Seprog 

8. Advogado constituído nos autos: não há 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de levantamento sobre as Políticas de 

Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil e sobre o papel exercido pela Financiadora de Estudos e 

Projetos (Finep) nesse contexto. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. encaminhar cópia do relatório de levantamento à: 

 9.1.1. Secretaria de Macroavaliação Governamental, de modo a subsidiar futuras ações de 

controle nas políticas públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação e na operacionalização de seus 

instrumentos de fomento; 

9.1.2. 6ª Secex, de modo a subsidiar o planejamento de auditoria operacional nos fundos 

setoriais, tal como determinado pelo Acórdão nº 3.081/2008 – Plenário, bem como orientar futuras 

ações de controle no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e em suas unidades vinculadas; 

9.1.3. Secex/RJ, de modo a orientar futuras ações de controle na Financiadora de Estudos e 

Projetos; 

9.2. arquivar este processo. 

 

10. Ata n° 29/2012 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 1/8/2012 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2000-29/12-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (Presidente), Valmir Campelo, Walton Alencar 

Rodrigues, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, José Jorge e José Múcio Monteiro 

(Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de 

Oliveira. 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

BENJAMIN ZYMLER 
(Assinado Eletronicamente) 

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO 

Presidente Relator 

 

Fui presente: 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

LUCAS ROCHA FURTADO 

Procurador-Geral 
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