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As pequenas e microempresas têm papel fundamental na política pública de inovação porque 
garantem conteúdo nacional e enraízam o desenvolvimento tecnológico. Por isso, o presidente 
da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Luis Fernandes, vê com bons olhos o 
crescimento da participação dessas empresas no Programa de Subvenção Econômica, 
anunciado há dez dias. O programa destinará 70% dos R$ 450 milhões ofertados a projetos de 
empresas com faturamento anual de até R$ 10,5 milhões. Fernandes comemora, além do 
crescimento da fatia das empresas de menor porte, o aumento do orçamento nos últimos anos 
R$ 2,5 bilhões neste ano —, a redução dos mecanismos de contingenciamento e o avanço da 
diminuição da burocracia. Ele espera que o caráter estratégico da política de ciência e 
tecnologia evite cortes de recursos da agência de fomento vinculada ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT), mesmo diante da crise financeira internacional. “Toda a lógica da política 
nacional de inovação é o poder público estimular o investimento privado”, afirmou Fernandes, 
nesta entrevista ao Jornal do Commercio. Fernandes é cientista político. Antes de assumir a 
presidência da Finep, em junho do ano passado, foi secretário-executivo do MCT. Apesar do 
cargo, segue dando aulas na pós-graduação do Instituto de Relações Internacionais da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio.  
 
 
JORNAL DO COMMERCIO: Como a Finep apóia as pequenas e microempresas no 
sistema de ciência, tecnologia e inovação?  
 
LUIS FERNANDES — A Finep opera vários instrumentos de apoio à inovação nas empresas, 
nas três linhas em que ela atua. Ela financia e fomenta parcerias entre instituições de ciência e 
tecnologia e empresas, para o desenvolvimento de projetos de inovação e/ou de 
desenvolvimento tecnológico. Ela opera num instrumento novo, da Lei de Inovação, que é a 
Subvenção Econômica. E ela opera ações de crédito com custos de captação baratos, com 
taxas negativas em termos reais ou próximas de zero. Nessas três linhas, a maior dificuldade 
para as pequenas e microempresas é na área de crédito, porque somos obrigados a exigir 
garantias que, em geral, elas têm dificuldade de apresentar. Nessa área, temos um 
mecanismo para tentar contornar isso, operado no programa Juro Zero, que constitui, com 
parceiros estaduais, fundos de garantia para pequenas e microempresas. Na Subvenção 
Econômica, principal instrumento operado hoje pela Finep — diria o principal instrumento no 
País — de apoio à inovação tecnológica nas empresas, há uma grande e crescente participação 
de pequenas e microempresas. Acabamos de aprovar o resultado do último edital nacional da 
subvenção econômica, concorrência para R$ 450 milhões. O edital previa participação mínima 
de 40%, nos valores, de projetos de pequenas e microempresas, e o resultado final foi de 70% 
para elas. Além disso, operamos um programa de subvenção em parceria com os estados, o 
Pappe (Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas) Subvenção, cujo foco é exclusivamente 
para pequenas e microempresas. Também temos programas de apoio a parcerias entre 
instituições de ciência e tecnologia e empresas focados em pequenas e microempresas, 
sobretudo via parceria com o Sebrae.  
 
Qual a importância da participação das pequenas e microempresas?  
 
Nossa missão institucional é apoiar a inovação nas empresas nacionais de todos os portes. A 
grande importância da participação de pequenas e microempresas se dá justamente no 
enraizamento de uma base bem disseminada de inovação dentro do País. A empresa de menor 
porte é menos exposta a uma desnacionalização. O caráter nacional, o conteúdo nacional, da 
pequena e microempresa é muito relevante. E, além do que, elas têm facilidades, por serem 
mais flexíveis, para encontrar nichos favoráveis para o enraizamento da inovação no País. 
Estas são as principais vantagens: a capacidade de nacionalizar e disseminar numa base ampla 
a inovação.  
 
A subvenção é o melhor instrumento?  
 



A subvenção é o instrumento mais nobre, porque é um recurso não-reembolsável, alocado 
diretamente na empresa, com o qual o poder público compartilha o risco da inovação com a 
empresa. Ele é o mais novo e o que tem impacto mais direto na atividade de inovação das 
empresas. A Subvenção Econômica foi criada pela Lei de Inovação, aprovada em 2004, 
regulamentada em 2005 e o início da operação foi em 2006.  
 
Há vantagens nas operações de crédito em relação às operações não-reembolsáveis?  
 
Elas são complementares. No caso da subvenção, ela em geral é dirigida para temas 
determinados em áreas determinadas, associadas às prioridades da política nacional de 
desenvolvimento, expressas hoje na Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP). Já a ação de 
crédito é oriunda de uma identificação inteiramente a cargo da empresa. Ela identifica ali um 
desenvolvimento que quer fazer e procura captar recursos para poder pesquisar e desenvolver 
essa inovação com participação pública, mas sob o comando integral da política de inovação da 
própria empresa.  
 
Qual a importância dos fundos de seed money?  
 
O programa Inovar, que é esse de capital semente, procura constituir fundos compartilhados 
com outros investidores para montar empresas de base tecnológica, utilizando para isso 
expertise dos investidores que compõem esses fundos, também com participação dos 
chamados investidores anjos. Eles têm um papel orientador muito importante a partir de sua 
própria experiência na montagem de empresas de base tecnológica e na orientação dos 
empreendimentos que recebem aporte de capital. Isso implica participação acionária nas 
empresas que são constituídas.  
 
De certa forma incentiva também o investimento privado.  
 
Também, claro. O fomento do investimento privado é a premissa e a linha mestra básica de 
todo o sistema. No Brasil, a nossa meta é chegar, em 2010, a 1,5% do PIB [Produto Interno 
Bruto] em investimento em pesquisa e desenvolvimento. O investimento público em pesquisa 
e desenvolvimento do Brasil já é equivalente ao dos países centrais. A grande diferença é 
ainda a limitada participação de investimento privado. Toda a lógica da política nacional de 
inovação é o poder público estimular o investimento privado, tornando-se parceira do setor 
privado ao enfrentar o risco inerente às decisões de investimento em inovação.  
 
Qual o papel da Finep no desenvolvimento de organizações econômicas como os 
arranjos produtivos locais (APLs)?  
 
Valorizamos isso enormemente. O arranjo produtivo local, em geral, está associado a uma 
iniciativa de inovação mais incremental e com conteúdo tecnológico menos complexo. Isso é 
positivo também porque a agenda da inovação não é apenas a inovação com alto grau de 
complexidade ou com alto grau de agregação de valor. Temos que disseminar a cultura e a 
prática na economia como um todo. E os APLs buscam justamente constituir clusters de 
inovação em torno de vocações regionais. Em termos da arquitetura do sistema nacional de 
inovação, eles cumprem um papel muito importante e nós estamos justamente procurando 
conjugar ações entre a Finep e BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social] nessa área, procurando estruturar APLs no entorno das grandes obras de infra-
estrutura que o banco vem implementando no âmbito do PAC [Programa de Aceleração do 
Crescimento]  
 
A falta de capacitação gerencial nas pequenas empresas para elaborar projetos é um 
gargalo?  
 
É um gargalo. A esse gargalo se associa outro, talvez seu irmão gêmeo, que é a falta de 
acesso a informação, não só em pequenas e microempresas. O mundo empresarial como um 
todo ainda não detém as informações sobre o alcance dos programas já existentes de apoio à 
inovação. Em primeiro lugar, é necessário ter um programa e enraizar o conhecimento nas 
empresas sobre os programas já existentes e de seu potencial para apoiar a inovação. Em 



segundo lugar, é necessário capacitar de fato as empresas na elaboração de projetos. Para 
isso, as parcerias são importantes. E temos também que simplificar procedimentos nossos. No 
edital nacional da subvenção, já avançamos na simplificação e acho que isso responde em 
parte ao crescimento da participação de pequenas e microempresas.  
 
Os mecanismos de controle contra eventuais irregularidades ou falhas funcionam 
bem?  
 
Todo processo de avaliação é sempre sujeito à crítica. ¿ medida que consolidamos esses 
programas como contínuos e regulares, o processo de avaliação, para além de deliberar sobre 
os projetos aprovados naquele edital, tem um papel pedagógico para orientar os que não 
foram aprovados. Uma das preocupações que temos tido é melhorar a comunicação e o 
feedback dos projetos não aprovados, para que os elaboradores das propostas possam 
aprender com o crivo crítico feito em relação a seu projeto naquele edital. O que nós temos 
claro é que temos que executar um orçamento crescente, com velocidade crescente, com a 
eficiência crescente e melhorar os procedimentos com o avião em vôo.  
 
Este ano o orçamento da Finep será executado totalmente?  
 
Totalmente. Estamos prestes a executar já 100% do orçamento provavelmente neste início de 
novembro, o que é para nós uma grande realização. Isso é uma evolução muito importante, 
porque nos últimos anos, quase 50% do orçamento eram executados nos dois últimos meses 
do ano. No ano passado, 47% foram executados em novembro e dezembro.  
 
A crise ameaça o orçamento?  
 
A crise pode ser uma ameaça. Isso depende muito de como vai evoluir a votação no Congresso 
em relação ao orçamento. Se a inovação é hoje o coração da política nacional de 
desenvolvimento e o financiamento público tem papel estruturante, inclusive no crescimento 
do investimento privado na inovação, não deve haver retração no investimento público na 
inovação.  
 
O contingenciamento de recursos é um problema?  
 
No caso do FNDCT [Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, maior fonte 
do orçamento da Finep, formado com parcelas de diversos tributos], houve contingenciamento 
explícito até 2003. Isso é ilegal, porque a lei que criou os fundos setoriais e o FNDCT não 
autoriza contingenciamento. A partir de 2004, houve um contingenciamento com outra 
nomenclatura, que se chama reserva de contingência. Não é um contingenciamento explícito, 
mas o efeito é o mesmo, porque você não pode usar o recurso. A única diferença é que ele não 
é perdido, vai compondo um fundo de reserva. A área econômica do governo tinha 
estabelecido um acordo com o Ministério da Ciência e da Tecnologia de reduzir gradualmente o 
contingenciamento via reserva de contingência de recursos do FNDCT até sua eliminação em 
2010. O orçamento de 2009 já eliminou a reserva de contingência. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 nov. 2008, Seudinheiro, p. B-20. 


