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(CT&I)(CT&I)
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DEBATE ECONÔMICO NA 
CONSTITUINTE

� Economia passava por uma época de transição; 

� Debate no Brasil ainda era influenciado pela 
teoria da dependência dos anos 70; 

� Empresários brasileiros criticavam a reserva de 
mercado, mas demandavam política industrial e 
controle do capital externo;



REVISÃO CONSTITUCIONAL – ANOS 
90
� Não se sabe pela leitura dos Art. 170 a 181 da 

Constituição Federal se o País seguiria um modelo 
mais liberal, com pouca intervenção do estado na 
economia, ou um modelo mais estatizante.

� A opção do modelo econômico com menor intervenção 
do estado, estado regulador, vem apenas na segunda 
metade dos anos 90. 

� Emenda Constitucional 6 de 1995 termina com o 
tratamento diferenciado ao capital externo: revoga o 
dispositivo constitucional que definia “empresa 
brasileira de capita nacional”. 



CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
(CT&I)

� Os art. 218 e art. 219 que tratam do tema de ciência e 
tecnologia, deixam claro que o estado deverá promover 
e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e 
a capacitação tecnológica. 

� Mas após a Constituição os recursos para o fomento a 
CT&I no Brasil continuaram em queda: não houve 
uma ruptura. 

� O sistema de CT&I no Brasil no início dos anos 90 era 
basicamente o mesmo da década de 70 com um 
melhora dos recursos humanos em decorrência do 
crescimento dos cursos de pós-graduação no Brasil.
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DESEMBOLSOS DO FNDCT (1970-2003) –
ATUALIZADOS PELO IGP-DI DE 2003

Fonte: 
FINEP



“LEI NO LIVRO” X “LEI NA PRÁTICA”
� A prioridade ao incentivo a CT&I de que trata a CF de 

88 passou do livro para a “prática” de forma gradual. 
� Antes de 1999, o fomento a CT&I no Brasil era restrito 

aos programas:
� FNDCT (criado em 1969); 
� Lei de Informática (criada em 84 e reformulada em 

91);
� Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial e 

Agroindustrial - PDTI/PDTA de 1993



PROBLEMAS COM O 
FOMENTO A CT&I NOS ANOS 
90

� FNDCT nos anos 90 tem uma redução grande de 
recursos ante a década de 70;

� Lei de informática beneficiou um número 
muito pequeno de empresas: 83% dos benefícios 
estavam relacionados com as atividades de 
apenas 30 empresas; 70% dos incentivos eram 
apenas para São Paulo.

� O PDTI aumentou o gasto com P&D das 
empresas incentivadas, mas ao longo dos 11 anos 
de sua existência de 1994 a 2005, esse programa 
beneficiou apenas 267 empresas.



NOVO MARCO REGULATÓRIO
� 1999:  Criação dos Fundos Setoriais  

� 2004: Lei de Inovação - Lei no 10.973 de 02 de 
dezembro de 2004

� 2005: Lei do Bem - Lei no 11.196 de 21 de 
novembro de 2005

� Nosso marco legal de incentivo a CT&I ainda é recente 
e, portanto, os efeitos ainda são limitados.



ARRECADAÇÃO E DESEMBOLSOS  
FUNDOS SETORIAIS (1999-2007)

Fonte: MCT



CHAMADAS PÚBLICAS DA FINEP PARA 
PROJETOS DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA (2006-
2007-2008)

Fonte: FINEP



Produto novo 
para empresa 
(a) 

Produto 
novo para o 
mercado 
brasileiro 
(b)

Processo 
novo para 
empresa (c)

Processo 
novo para 
o mercado 
brasileiro 
(d)

1998-2000 17,6 4,1 25,2 2,8

2001- 2003 20,3 2,7 26,9 1,2

2003- 2005 19,5 3,2 26,9 1,7

Fonte: PINTEC

INOVAÇÃO - PINTEC



Posição Relativa do Brasil e de Alguns Países 
Emergentes no Ranking de Patentes dos EUA nos 

Últimos 35 anos (1972-2007)

Fonte: PROTEC



CONCLUSÕES E DESAFIOS
� Após a constituição de 1988, o governo brasileiro vem 

aprimorando, gradualmente, a política de incentivos a 
CT&I. 

� Apesar dos Art. 218 e 219 da Constituição de 88 
estabelecerem que o País deverá buscar sua autonomia 
científica e tecnológica, depois da constituição federal 
houve uma redução expressiva nos recursos do 
FNDCT.

� Apenas depois de 1999 o governo passa a disponi-
bilizar recursos financeiros e adotar novos programas 
de fomento a CT&I.



� Ao que parece, muito se avançou na estrutura legal 
das políticas de apoio a CT&I;

� mas pouco se avançou na reforma necessária do estado 
que o torne compatível com a maior agilidade exigida 
para execução das novas políticas de fomento a CT&I.

�

� Hoje, o maior desafio no fomento a CT&I está em uma 
reforma do estado brasileiro. 


