
8 Brasil Econômico Quinta-feira, 26 de maio, 2011

DESTAQUE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
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Em cerca de 90 dias, a Financia-
dora de Estudo e Projeto (Fi-
nep), empresa ligada ao Minis-
tério da Ciência e Tecnologia
(MCT), deve apresentar à presi-
dente Dilma Rousseff e ao Mi-
nistério da Fazenda um estudo
sobre as medidas necessárias
para transformar a entidade em
banco. Se tudo correr conforme
o previsto, a transformação da
Finep em banco deve levar de
dois a quatro anos.

De acordo com André Ama-
ral de Araújo, chefe do departa-
mento de planejamento orça-
mentário da Finep, dentro de 15
dias, uma consultoria especia-
lizada no setor bancário será
contratada para ajudar na ela-
boração do documento, que
conterá orientações a respeito
do que seria necessário, do
ponto de vista econômico, jurí-
dico e institucional, para final-
mente transformar a financia-
dora em um banco. No momen-
to, o Centro de Gestão de Estu-
dos Estratégicos (CGEE), do
MCT, está conduzindo a licita-
ção que resultará na seleção da
consultoria. A empresa esco-
lhida terá 60 dias para apresen-
tar um estudo sobre o assunto.

Araújo diz que o pano de fun-
do para esse movimento é a in-
tenção do governo de ampliar
significativamente o apoio aos
investimentos privados em ino-
vação. “Os países desenvolvidos
investem cerca de 3% de seu
Produto Interno Bruto (PIB) em
ciência e inovação. No Brasil,
essa relação é de 1,1% (dado de
2009), sendo que apenas pouco
mais da metade desse recurso
advém do setor privado. No ex-
terior, há países em que 80%
dos gastos com inovação e pes-
quisa são feitos pelas empresas.
Estamos muito aquém do que
seria um padrão internacional”.

Ele explica que o fato de a Fi-
nep não ser uma instituição fi-
nanceira formal, sem a supervi-
são do Banco Central (BC), cria
dificuldades, principalmente no
que diz respeito à captação de re-
cursos. “Algumas fontes, por
seus estatutos, exigem que os re-
cursos sejam repassados por

Projeto do
Banco Finep
deve sair
em 90 dias
Em até 4 anos, financiadora deve mudar
de perfil para se aproximar de empresas

meio de instituições financeiras.
Elas começaram a contestar, há
alguns anos, a natureza da ativi-
dade e o reconhecimento da Fi-
nep”, afirma. Hoje, os recursos
da entidade são oriundos princi-
palmente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, do qual a Finep é a
secretaria-executiva, e ela ainda
tem autorização para captar re-
cursos internacionais de agên-
cias multilaterais, como Banco
Interamericano de Desenvolvi-
mento e o Banco Mundial.

Segundo Araújo, esse projeto
levanta diversas questões sobre
o papel da Finep, e todas preci-
sam ser devidamente esclareci-

das. De acordo com ele, Glauco
Arbix, atual presidente da enti-
dade, está bastante empenhado
em resolver esse impasse.

Entre os pontos em discussão
está a adequação da empresa à
supervisão do Banco Central e a
necessidade de ampliar seu
porte para que ela possa assu-
mir o desafio tecnológico do
país. “As empresas brasileiras
gastam anualmente em torno
de R$ 20 bilhões para financiar
suas atividades de inovação,
pesquisa, e desenvolvimento.
No ano passado, a Finep desti-
nou cerca de R$ 2 bilhões a em-
presas. Ou seja, somente 10%
do que elas investem”, diz. ■

Roberto Nicolsky, diretor-geral
da Protec, afirma que falta
de políticas claras de incentivo
pode levar a apagão tecnológico
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“Algumas fontes, por seus
estatutos, exigem que os
recursos sejam repassados
por meio de instituições
financeiras. Elas começaram
a contestar, há alguns anos,
a natureza da atividade e
o reconhecimento da Finep”
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PEQUENA FATIA

R$ 20 bi
foi o investimento estimado das
empresas brasileiras em pesquisa,
inovação e desenvolvimento.
A Finep financiou apenas 10%
deste total, cerca de R$ 2 bilhões.

ABAIXO DA MÉDIA

3%
do PIB é o percentual médio do
investimento em inovação nos
países desenvolvidos. No Brasil,
segundo dados de 2009, foi aplicado
na área o equivalente a 1,1% do PIB.
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