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Linha do Tempo: Marcos Históricos para a Política Científica e Tecnológica Brasileira

Introdução

O objeto de estudo se refere ao financiamento

à inovação no Brasil. O objetivo foi efetuar o

levantamento dos dados referentes ao 

mecanismo de crédito com juros equalizados 

concedidos pela  Finep, são eles: Pró-Inovação,

Inova Brasil e Juro Zero, no período recente. 

Os dados foram encontrados, em parte, nos 

relatórios anuais de gestão da Finep e, em parte,

nas bases de dados da Agência com destaque

para o referido período de 2005- 2008.   

Fez- se a leitura de estudos selecionados visando 

entender os aspectos teóricos e conceituais da inovação 

e a atual Política de Ciência, Tecnologia e inovação 

(PCTI) no Brasil. Organizou-se os dados  de crédito

(fonte primária) por valor do contrato, setor produtivo, 

unidade da federação, dentre outros. A identificação do

setor produtivo exigiu uma pesquisa do CNPJ das 

carteiras no cadastro da  Receita Federal para encontrar

sua classificação CNAE. Os dados foram analisados e

complementados com informações de fontes secundárias

Metodologia

Criação da Finep em 24 de julho 
de 1967, para institucionalizar o Fundo de 
Financiamento de Estudos de Projetos 
e  P rogramas ,  c r iado  em 1965 .

1967

 Financiamento à inovação: apoio para o levantamento de dados
 referentes à alocação dos recursos da Finep 

Participação relativa a cada setor da indústria, no período 2005- 2008

Média Regional de 

projetos aprovados  
Conclui-se que o governo brasileiro vem mantendo seu
compromisso de dedicação ao incentivo à pesquisa, inovação 
e desenvolvimento , visando contribuir para que o setor 
empresarial  amplie suas condições de competitividade. 
Sobre o crédito, verifica-se que houve um crescimento do 
montante aprovado e pago no período 1999-2010. É pequena
a participação das regiões norte e centro-oeste. Destacam-se,
as  regiões sul e sudeste.  Aos setores, quatro destacam-se 
como principais captadores de recursos, são eles:
petroquímica, máq. e equipamentos, farmacêutico e metal 
mecânico. É válido frisar que o valor do crédito para inovação 
da Finep ainda é pequeno e que o programa Juro Zero precisa
ser reformulado, ampliado e retomado.           .          

1985

É criado o Ministério de Ciência e
Tecnologia  pelo Decreto nº 91.146, 
como órgão central do sistema 
federal de ciência e tecnologia.

Período de Reformulação da Política Científica e Tecnológica no Brasil
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 Financiamento, Inovação, FINEP, Crédito, 

Evolução das contratações de 2000 a 2010 

1999 2001A reforma da PCTI, os fundos setoriais e os novos instrumentos de
financiamento

Novo Marco Legal 

Legislação e regulamentação dos Fundos Setoriais que têm como objetivo 
o desenvolvimento científico e tecnológico de um determinado setor.

Discussão da Lei de Inovação       /      Proposta da nova Lei de incentivos fiscais

Ampliação do escopo da Lei de Informática  nº 10.176/01

Lei nº 10.332/01, que criou os novos instrumentos de financiamento

Fonte: Elaborado pelo autor

Fonte: Elaborado pelo autor

Fonte: Finep,2010
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Aprovação da Lei de Inovação 
nº 10.973/04
Criação das ações transversais

Aprovação da Lei de Incentivos
Fiscais nº 11.196/05
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