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Apresentação 

Este relatório apresenta os resultados do projeto de pesquisa intitulado “Avaliação dos 

programas da FAPESP”, realizado pelo Grupo de Estudos sobre Organização da Pesquisa e da 

Inovação do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da 

UNICAMP, no período de julho de 2006 a abril de 2007. 

O objetivo do projeto foi o de desenvolver e implantar metodologia de avaliação de 

programas de CT&I a fim de produzir informação qualificada para o planejamento 

institucional e a prestação de contas à sociedade dos investimentos realizados pela FAPESP. 

A partir de uma demanda apresentada pela Diretoria Científica da FAPESP apresentou-se 

uma proposta de avaliação de resultados e impactos de programas dessa Fundação. O projeto 

foi submetido a pareceristas ad hoc e, após aprovação, foi considerado pelo Comitê Técnico 

Administrativo da FAPESP para a escolha dos Programas que seriam avaliados. O CTA 

escolheu quatro programas com diferentes características: 

 PIPE – Pesquisa Inovativa na Pequena e Micro Empresa 

 PITE – Pesquisa em Parceria para a Inovação Tecnológica 

 PPP – Pesquisa em Políticas Públicas 

 JP – Apoio ao Jovem Pesquisador 

Nestes programas encontram-se modalidades de apoio à pesquisa acadêmica tradicional (JP), 

apoio à parceria universidade / empresa (PITE); apoio à inovação em pequenas empresas de 

base tecnológica (PIPE) e apoio à inovação em políticas públicas. São quatro programas 

bastante diferentes entre si e que exigiram indicadores e métricas próprios. Ao longo deste 

relatório serão apresentadas em detalhe as características desses programas, bem como seus 

resultados e impactos avaliados. 

Como será visto adiante, os quatro programas têm apresentado resultados bastante positivos, 

ainda que ajustes possam ser feitos com maior ou menor profundidade em cada um deles. Em 

geral, os programas vêm cumprindo com seus objetivos, apresentando impactos 

crescentemente positivos. 

O relatório está composto de dois volumes, tendo o primeiro as seguintes partes, além dessa 

apresentação: 

 Metodologia 

 Resultados da avaliação dos programas 

o Programa PIPE 

o Programa PITE 

o Programa PP 

o Programa JP 

 Considerações finais e agenda 

 Bibliografia 

O segundo volume traz 20 anexos que incluem desde os questionários e indicadores aplicados 

até publicações realizadas até o presente momento.  
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Metodologia da Avaliação dos Programas da FAPESP 

A avaliação dos 4 programas da FAPESP (PIPE, PITE, PPP e JP) envolveu uma série de 

desafios devido à magnitude de cada programa em termos de quantidade de beneficiários e 

parceiros e das distintas realidades abarcadas. Cada um dos programas busca apoiar a 

pesquisa e inovação em uma diversidade grande de áreas do conhecimento, atividades 

econômicas e de abrangência geográfica. Desta forma, um dos primeiros desafios colocados 

pelo trabalho foi a concepção metodológica da avaliação. Deveria ser uma metodologia 

robusta para permitir analisar os resultados e impactos de forma específica em cada programa, 

mas flexível o suficiente para poder ser replicada em outros programas, possibilitando ganhos 

de escala. 

Para isso, de um lado, a busca da robustez da metodologia desenvolvida para a avaliação dos 

Programas da FAPESP apóia-se em dois eixos: a decomposição dos objetivos formais de cada 

Programa e o diálogo com os diferentes atores envolvidos por meio de Painéis presenciais 

com especialistas.  

Deste trabalho emergem os temas e os indicadores de avaliação. A característica fundamental 

é a identificação de indicadores e critérios de avaliação que buscam apreender a diversidade 

de condições dos programas. Assim, trata-se de método que combina ações dedutivas (por 

decomposição de objetivos) e indutivas (por discussão com atores envolvidos) com o objetivo 

de avaliar resultados e impactos em dimensões específicas ligadas à natureza dos programas.  

De outro lado, a flexibilidade reside na série de passos comuns para a condução da avaliação 

nos quatro programas. Como ponto de partida foi feita uma caracterização de conteúdo 

analítico dos Programas, com o objetivo de conhecer suas especificidades. A partir da 

sistematização destes conhecimentos sobre os programas, foram elaborados os termos, temas 

e pró-indicadores, que foram, então, submetidos à discussão com um conjunto de especialistas 

em um primeiro Painel. Os indicadores foram aperfeiçoados a partir da discussão com os 

especialistas e tornaram-se a base para a construção dos questionários dos 4 programas, que 

passaram por um pré-teste. 

Após o pré-teste, os questionários foram revisados por várias vezes e transformados em 

questionários online. Ao mesmo tempo, foram levantados os contatos dos beneficiários e 

parceiros que seriam convidados a responder os questionários (mailing list). Os questionários 

foram disponibilizados para o público entre outubro e dezembro de 2007, com a participação 

de cerca de 1000 pessoas. Após a aplicação dos questionários, foram montados e validados os 

bancos de dados e passou-se para a análise de estatística descritiva e, nos casos em que foi 

possível, com análises bi e multivariadas. 

Os resultados da avaliação foram discutidos previamente com a FAPESP e posteriormente 

apresentados para um conjunto mais amplo de especialistas em meados de abril de 2008. A 

seguir é apresentado o método de decomposição e o passo-a-passo da metodologia com 

detalhes.  
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Método de decomposição1 

O método de decomposição tem como orientação central a derivação de indicadores – ou seja, 

elementos mensuráveis – a partir dos objetivos dos programas avaliados, assim como dos 

objetivos mais gerais da agência de fomento na qual os programas estão inseridos. Neste 

sentido, trata-se de um método de avaliação que pretende relacionar a intensidade e a 

importância de transformações ocorridas em decorrência dos programas com as metas a que 

eles formalmente se propõem. 

O método visa conjugar duas abordagens:  

 a decomposição por etapas dos objetivos formais dos programas até obter indicadores 

que reflitam a identidade de cada programa de pesquisa, e 

 o diálogo com os diferentes atores envolvidos buscando incorporar diferentes visões 

sobre cada programa.  

Desta forma, o método basicamente concilia momentos de elaboração de indicadores e 

validação desses indicadores pelo grupo de atores envolvidos em cada programa. Um 

esquema sintético do método é representado na Figura 1. As etapas apresentadas no esquema 

são descritas a seguir. 

Figura 1- Esquema sintético do método de decomposição 

 

Análise dos objetivos e documentos dos programas 

A análise dos objetivos dos programas consiste não unicamente em ater-se aos seus objetivos 

formais, mas igualmente no estudo da estória do programa (incluindo as justificativas e as 

motivações para sua criação), sua inserção institucional, seus mecanismos de gestão, seu rol 

de projetos e o conjunto de atores envolvidos. É a partir daí o conteúdo analítico do programa 

é caracterizado, com especial atenção aos seus objetivos e implicações decorrentes.  

Extração de termos chave da análise documental do programa 

                                                           
1 A presente metodologia foi apresentada na forma de artigo no XII Seminario de Gestión Tecnológica - 

ALTEC, em setembro de 2007 em Buenos Aires, Argentina.  

 1) Análise dos objetivos e da documentação dos programas 

2) Extração de termos chave encontrados nos objetivos e documentos 

3) Transformação dos termos em temas de avaliação 

4) Identificação de indicadores e métricas para qualificar e mensurar os temas de avaliação 

5) Validação do conjunto de indicadores por tema 
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A partir dos objetivos e de suas implicações, são extraídos termos relacionados aos 

programas. Os termos são as idéias principais que derivam dos objetivos caracterizados e que 

são capazes de revelar a extensão dos resultados e impactos deles esperados. Assim, quando 

um programa lista entre seus objetivos “criar condições para incrementar a contribuição do 

Sistema de Pesquisa para o desenvolvimento social e econômico”, pode-se derivar como 

termos “Sistema de Pesquisa” e “desenvolvimento social e econômico”. Outro exemplo, se 

um programa relaciona entres seus objetivos “possibilitar que pequenas empresas se associem 

a pesquisadores do ambiente acadêmico em projetos de inovação tecnológica”, termos que 

retratam este item poderiam ser: “pequenas empresas”, “projetos de inovação tecnológica”, 

“ambiente acadêmico” etc.  

Transformação dos termos em temas de avaliação 

Uma vez identificados os termos, procede-se a um rearranjo dos mesmos em temas que os 

traduzam de forma mais concisa e consistente. Assim, se um dado programa retrata entre seus 

diversos objetivos termos relacionados ao incentivo à inovação, pode-se agrupá-los em um 

tema único, por exemplo, “Cultura de Inovação”. A relação entre termos e temas pode ser 

direta – um termo gerando um tema similar – ou indireta – vários termos compondo um tema 

mais abrangente ou vários temas surgidos de um único termo.  

De fato, não há uma regra fixa para esta transformação. O agrupamento dos termos e a forma 

com que se pretende analisar o programa são arbitrários e devem, na medida do possível, 

buscar o entendimento dos objetivos motivadores e das especificidades do objeto em 

avaliação, assim como traduzir as dimensões que circunscrevem cada programa. Deve 

também levar em conta os objetivos da avaliação, se prestação de contas, planejamento ou 

aprendizado interno. A finalidade última da identificação dos temas é, portanto, organizar o 

enfoque que se pretende com a avaliação. 

Isto posto, pode-se considerar que a ação dedutiva de construção de temas pode, igualmente, 

permitir a possibilidade de se incluir temas que não constam, explicitamente, nos objetivos do 

programa, mas que, contudo, transparecem por meio da missão da instituição que o financia. 

Um exemplo emblemático são temas como capacitação e incremento de infra-estrutura que, 

por vezes, não são explicitados como os objetivos primários do programa, mas que, 

dependendo da natureza do programa, ocorrem indiretamente e não convém escaparem da 

avaliação dada a sua relevância na contribuição da estruturação de sistemas de CT&I. 

Identificação de indicadores para qualificar e mensurar os temas de avaliação 

Uma vez definidos os temas que revelam o caráter da avaliação do programa, parte-se para a 

etapa de definição dos indicadores. Os indicadores podem ser quantitativos, qualitativos ou 

compostos e devem buscar captar um conjunto extenso de transformações derivadas das 

atividades de pesquisa de forma mais sistêmica do que o modelo linear de inovação 

considera2. Com esta perspectiva, podem ser identificados indicadores baseados em: (i) 

variáveis de insumo (recursos financeiros, recursos humanos); (ii) variáveis de produto 

(produção científica, resultados tecnológicos diretos e indiretos e transferência de tecnologia); 

(iii) mudanças estruturais (formação de capital humano, mudança organizacional, formação 

de redes); e (iv) variáveis de causalidade (grau de contribuição do programa) relacionadas ao 

programa (Furtado et al, 2006, Roessner, 2000). 

                                                           
2 Para uma análise crítica do modelo linear ver Kline & Rosenberg (1986). 
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A definição de indicadores é uma tarefa exaustiva e não deve perder de vista os objetivos do 

programa, tão pouco da avaliação. 

 

Definição das métricas que serão adotadas para os indicadores escolhidos 

Um indicador pode ser mensurado por diversas formas. A identificação das métricas é uma 

etapa crítica de todo esse processo. Ela passa pela combinação de três elementos: quais as 

opções de mensuração de um dado indicador para os objetivos da avaliação; quais as opções 

que melhor representariam o indicador no contexto do programa em avaliação; qual a 

viabilidade de se utilizar as diferentes opções de mensuração (disponibilidade e confiabilidade 

de dados, custos e prazos envolvidos etc.). 

Validação do conjunto de indicadores por tema 

Com a lista de temas e de seus respectivos indicadores e alternativas de métricas, deve-se 

partir para a etapa de validação por parte dos atores envolvidos com os programas na 

avaliação. Esta etapa se constitui na apresentação dos indicadores para o grupo selecionado 

(com seu posterior refinamento), via de regra, no formato de painel estruturado, o que por 

vezes torna o processo oneroso, pois inclui as despesas decorrentes da preparação de um 

evento e de deslocamento dos convidados. Uma alternativa ao painel é encaminhar a lista de 

temas e indicadores por meio eletrônico para cada especialista. Se por um lado esta alternativa 

é mais econômica, por outro, perde-se na riqueza que emerge das discussões realizadas por 

um grupo com experiências diversificadas. Assim, caso se opte pela consulta remota, devem 

ser previstos mecanismos que garantam a ampla participação e retorno dos envolvidos.  

Processos participativos em trabalhos de avaliação são, de maneira geral, bastante ricos por 

trazerem à tona experiências, conflitos, casos bem e mal sucedidos, entre outros aspectos que 

por vezes os executores da avaliação são incapazes de apreender de maneira verdadeiramente 

abrangente. Ademais, esta atividade desperta nos participantes um sentimento de co-

responsabilidade no processo de construção da avaliação (Hong e Boden, 2003). 

A submissão dos indicadores a especialistas traz consistência e adesão ao contexto no qual se 

desenrola cada programa. Esta etapa mostrou-se crucial para o refinamento e validação dos 

indicadores, além de promover a participação dos diferentes atores que vivenciam o cotidiano 

de cada programa, seja no envolvimento com sua formulação e condução no âmbito da 

agência de fomento, seja no desenvolvimento de projetos. Ademais de enriquecer o conteúdo 

analítico da avaliação, a participação é essencial para a criação de uma visão compartilhada e 

convergente sobre o andamento dos programas e o cumprimento de seus objetivos, de forma a 

criar compromissos para a eventual implantação de reorientações e mudanças. 

Os indicadores assim obtidos servem integralmente para a avaliação de resultados dos 

programas (o que se esperava alcançar e o que se alcançou), mas podem não servir 

integralmente para a avaliação de impactos (as conseqüências e efeitos dos resultados 

alcançados). Neste sentido, a avaliação de impactos pode exigir a complementação dos 

indicadores. Isto vai depender das dimensões de impacto escolhidas. Por exemplo, a avaliação 

de impactos econômicos pode exigir indicadores de custo benefício que a avaliação de 

resultados não necessariamente previu. Da mesma forma, a avaliação de impactos de 

capacitação pode incluir a formação de capacidades outras que aquelas diretamente deduzidas 

dos objetivos do programa. A obtenção de indicadores de impacto pode tanto ser feita nos 

momentos da decomposição e da validação, como pode ser feita após a definição dos 
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indicadores de resultado, complementando-os. Nos casos acima descritos os indicadores de 

impacto foram identificados no processo de decomposição e de validação. 

Aplicação da metodologia 

Neste item procura-se descrever com detalhes os passos seguidos no desenvolvimento deste 

trabalho inspirados no método de decomposição apresentado acima. A Figura 2 sistematiza as 

etapas da avaliação. 

Figura 2 – Aplicação do método de decomposição 

 

Na seqüência, descreveremos cada etapa indicada na figura acima. 
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1. Análise dos objetivos dos Programas 

O primeiro passo é a realização da caracterização de conteúdo analítico dos programas, com o 

objetivo de conhecer suas especificidades. Nesta etapa, foram levantadas informações sobre o 

funcionamento dos programas; o número de projetos constantes em cada um e a identificação 

de todos os atores participantes. Para isso, foram realizadas visitas à FAPESP para conversas 

com o diretor científico, os coordenadores adjuntos, diretores de área, assessores e pessoas 

que estiveram envolvidas com a criação dos programas3 com o objetivo de se conhecer mais 

precisamente os procedimentos adotados pela FAPESP e a estória dos programas. Também 

foram analisados documentos e o site da FAPESP4. Ainda nesta etapa foi fornecido pela 

FAPESP um banco de dados com dados cadastrais dos projetos, pessoas e instituições, que 

será referido neste documento como Banco de Dados FAPESP (dez 2006). Este banco de 

dados possibilitou a análise do volume de recursos, solicitações e concessões de cada um dos 

programas e também foi base para seleção do universo de projetos a serem avaliados, bem 

como da busca de contatos dos respondentes. 

2. Decomposição em termos extraídos dos objetivos, transformação dos termos em temas 

de avaliação, identificação de pró-indicadores  

A partir dos objetivos de cada Programa foram extraídos termos relacionados a eles e em 

seguida estes foram agrupados em temas5. Posteriormente, buscou-se traduzi-los em 

elementos mensuráveis, ou seja, em indicadores, que foram chamados nesta etapa de pró-

indicadores, pois ainda estavam em uma etapa preliminar de identificação. Os temas e 

indicadores propostos são apresentados no Anexo 3 – Temas e Indicadores para Avaliação 

dos Programas da FAPESP. 

O conjunto de indicadores que se extraiu de tal procedimento permite avaliar os programas 

pelo que eles se propõem e pelo que eles de fato são. Pelo que se propõem os indicadores são 

obtidos da decomposição de termos e temas; pelo que de fato são os indicadores são obtidos a 

partir de discussão estruturada com envolvidos. Chega-se assim a um conjunto bastante amplo 

e confiável de temas e, conseqüentemente, de indicadores que permitem uma ampla avaliação 

dos programas.  

Alguns temas são transversais, ou seja, são aplicáveis aos quatro programas avaliados. São 

eles produção técnico-científica, alavancagem de recursos e infra-estrutura, capacitação e 

opinião sobre o programa. Isto se explica por serem estes temas inerentes a quaisquer 

                                                           
3 A lista completa das pessoas segue: Carlos Henrique Brito Cruz (Diretor Científico), Luiz Henrique Lopes dos 

Santos (Coordenador Adjunto), Wagner Caradori do Amaral (Coordenador Adjunto), Francisco Antônio Bezerra 

Coutinho (Coordenador Adjunto), Walter Colli (Coordenador Adjunto), João Lúcio de Azevedo (Coordenador 

Adjunto), Paula Montero (Coordenadora Adjunta), Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello (Coordenador 

Adjunto), Marilda Bottesi (Gerente da Diretoria Científica), Patrícia Brandt (Diretora de Área), Mauro 

Zackiewicz (Diretor de Área), Cristóvão Albuquerque (Diretor de Área), José Ricardo Mendonça (Diretor de 

Área de Exatas e Terra), Geraldo Di Giovani (coordenador do projeto “Avaliação dos resultados de políticas de 

fomento à pesquisa Implementadas pela FAPESP no Estado de São Paulo nos últimos 10 anos 1992-2002), 

Carlos de Pian (assessor da Diretoria Científica), Sávia Mayerhofer (Gerente Adjunta) e Rogério Meneghini (ex- 

Coordenador Adjunto) e João Eduardo de Morais Pinto Furtado (Coordenador Adjunto). 
4 Os principais documentos consultados foram De Pian e Meneghini (2007); FAPESP (2005); Engler (2004); 

FAPESP (2006) e Dados e Estatísticas sobre a FAPESP em http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia] 

=381. 

5 Para a definição dos temas e indicadores, entre outubro de 2006 e março de 2007 foram realizadas 5 Reuniões 

de Trabalho nas dependências do Instituto de Geociências/UNICAMP nas quais participaram, além da equipe 

base do projeto, os convidados Juan Sepúlveda, José Maria Silveira, Flávio Ávila, André Furtado, Fernando 

Colugnati, Carlos de Pian, Mauro Zackiewicz. 
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programas cujo objetivo mais amplo esteja relacionado ao fomento de pesquisa científica e 

tecnológica. Estes estão presentes nos quatro programas e provavelmente em qualquer 

programa de fomento científico e tecnológico e de promoção da inovação. 

Já os programas de fomento à pesquisa em empresas – PIPE e PITE – indicam, além dos já 

citados, temas como desempenho sócio-econômico, relação universidade-empresa e 

inovação/cultura de inovação. Esse fato ocorreu por se tratarem de programas que, embora 

tenham como objetivo mais amplo o fomento à pesquisa científica e tecnológica, estão 

estritamente relacionados com o estímulo à inovação e, portanto, à apropriação social dos 

resultados do conhecimento produzido. 

3. Definição e validação do conjunto de indicadores por tema e suas métricas: I Painel de 

Especialistas sobre Metodologias de Avaliação de Programas de Fomento à Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

O processo de definição e validação do conjunto de indicadores representa uma importante 

fase da metodologia. Nesta etapa, o trabalho até então desenvolvido (a definição dos pró-

indicadores) é exposto para o grupo de atores envolvidos nos programas que, a partir de suas 

experiências, interferem no processo de avaliação, inserem e excluem indicadores, avaliam 

sua relevância e aproveitam para tecer recomendações de boas práticas para o bom 

desenvolvimento da avaliação. Com isso, agrega-se consistência e credibilidade ao conjunto 

de indicadores resultantes deste processo.  

Esta etapa ocorreu por meio de um painel de especialistas, realizado em 24 de novembro de 

2006, quando se reuniu cerca de 60 especialistas, entre gestores de CT&I, empresários, 

pesquisadores de universidades, centros de pesquisa e empresas para debater os temas e 

indicadores de cada um dos programas. 

Para fornecer suporte às discussões entre os participantes, foi elaborado um documento com a 

caracterização de cada Programa, o “Documento de Apoio do I Painel Metodológico do 

Projeto de Avaliação de Programas da FAPESP” (Anexo 4), com informações levantadas 

junto ao banco de dados da FAPESP (dados de novembro de 2006) e junto a outras 

publicações (Revista Pesquisa FAPESP, por exemplo). A programação do evento é 

apresentada no documento apresentado no Anexo 5 e a lista de participantes no Anexo 6.  

4. Definição de fontes e mecanismos de obtenção de dados e informações  

De uma maneira geral o levantamento de informação sobre os programas é uma atividade que 

se dá de forma contínua e não-linear durante o desenvolvimento do projeto. Entretanto, para 

efeitos de melhor entendimento, delimitou-se esta etapa para a fase que procede a 

identificação dos indicadores. Uma vez com o conjunto de indicadores, é possível determinar 

sua natureza, ou seja, se será necessário buscá-lo em fonte primária ou secundária de 

informação.  

As fontes primárias da pesquisa foram de 3 ordens, além das conversas na FAPESP indicadas 

acima: os relatos das entrevistas do pré-teste dos questionários, a aplicação dos questionários 

on-line (campo 1) e as entrevistas presenciais (campo 2). 

A principal fonte secundária do projeto foi a Base de dados FAPESP (2006). Além desta 

fonte, foram consultados documentos (indicados acima) e também foi gerado um banco de 

notícias da Revista FAPESP com indicações de matérias sobre os programas e seus projetos. 

Este banco contém aproximadamente 205 registros com notícias de 1997 a 2006. Estes dados 

foram importantes para a fase de reconhecimento dos programas e seus resultados. 
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5. Pré-Teste 

A construção dos questionários exigiu dedicação e cuidado dadas as especificidades de cada 

Programa e ao mesmo tempo a necessidade de se manter a homogeneidade da abordagem 

entre as questões. A primeira versão dos questionários, depois de revista pelos consultores do 

projeto, foi submetida ao pré-teste. 

Foram elaborados 7 questionários, pois com exceção do PIPE, os outros programas tiveram 

cada um dois questionários, para tentar apreender as informações sobre a perspectiva dos 

beneficiários dos programas, mas também das instituições parceiras:  

- no caso do PITE, dois questionários: um para o beneficiário do projeto e outro para a 

empresa parceira; 

- no caso do Programa Políticas Públicas, dois questionários: um para o beneficiário do 

projeto e outro para a instituição parceira; 

- no caso do Programa Jovem Pesquisador, dois questionários: um para o beneficiário do 

projeto e outro para a instituição acolhedora do JP; 

- no caso do PIPE, um questionário para o beneficiário do projeto, ou seja, o pesquisador. 

A etapa pré-teste do questionário foi conduzida no período de 28 de fevereiro a 29 de março 

de 2007, quando foram realizadas, ao todo, 22 entrevistas presenciais dentre instituições de 

pesquisa, empresas, instituições parceiras e instituições acolhedoras. A seleção dos projetos 

para esta etapa considerou a diversidade de condições encontradas em cada Programa e a 

facilidade de acesso. A Tabela 1 abaixo resume a distribuição das entrevistas da etapa pré-

teste. 

Tabela 1 – Total de entrevistas pré-teste realizadas na etapa pré-teste de aplicação do 
questionário 

 

Programas 
Instituição de 

Ensino/Pesquisa 
Empresa 

Instituição Parceira/ 

Instituição Acolhedora 
TOTAL 

PIPE - 5 - 5 

PITE 4 2 - 6 

PPP 4 - 1 5 

JP 4 - 2 6 

TOTAL 12 7 3 22 

 

De maneira geral, a maior dificuldade encontrada no pré-teste foi a realização de entrevistas 

com empresas do PITE, instituições parceiras e acolhedoras, ou seja, aquelas cujo vínculo 

com a FAPESP é estabelecido via beneficiário do projeto. Isso se repetiu principalmente nos 

projetos mais antigos, nos quais a pessoa de referência na condução ou acompanhamento do 

projeto em tais instituições não estava mais lotada nas mesmas. 

A realização do pré-teste proporcionou um conhecimento de aspectos dos programas que até 

então não tinham sido constatados. Uma das verificações observadas, por exemplo, foi no 

Programa Políticas Públicas, que em alguns casos apresenta mais de uma instituição parceira, 

as chamadas Instituições Colaboradoras. Estas instituições são um tipo de Instituição Parceira, 

cujo grau de envolvimento varia de acordo com o projeto e são importantes não apenas para a 

realização do projeto, mas também para ampliar a abrangência de adoção dos resultados. 
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Os resultados obtidos foram essenciais para uma revisão dos questionários, colaborando para 

ajustes tanto em sua forma quanto em seu conteúdo, proporcionando maior clareza e 

objetividade das questões. 

6. Levantamento dos contatos dos respondentes: Definição do universo de projetos a 

serem avaliados e levantamento dos contatos dos respondentes 

Neste momento definiu-se que o recorte amostral dos Programas seriam todos os projetos 

finalizados de cada programa até dezembro de 2006, segundo os critérios expostos no Quadro 

1, abaixo. 

Quadro 1 – Critérios de seleção do universo de projetos a serem avaliados 
Programa Universo de projetos concedidos 

até dez 2006 

Universo de projetos 

concluídos até 2006 

Universo de projetos com 

contatos validados 

JP  705 393 (TE, PCE) 383 JPs e 349 IAs 

PIPE  626 338 (TE, PAE, PCE)* 303 

PPP  257 88 (TE, PCE) 84 Inst. Pesq e 69 Inst. Parceiras 

PITE  97 68 (TE, PAE,PCE)** 66 Inst. Proponentes e  

56 Empresas 

Legenda: TE – projetos totalmente encerrados; PCE – projetos com parte científica encerrada; PAE – projetos 

com parte administrativa encerrada; * Mais 1 projeto “não encerrado” de conhecido sucesso técnico e comercial; 

** Mais projetos com mais de 36 meses. 

Após a definição dos critérios, passou-se à busca dos contatos dos respondentes, utilizando-se 

para isso uma diversidade de fontes: Banco de Dados FAPESP (dez 2006), CV Lattes dos 

pesquisadores, buscas na Internet em geral através do Google e telefonemas para as 

instituições dos respondentes. Especificamente no caso dos respondentes das instituições 

parceiras e acolhedoras, houve grande dificuldade de obtenção de contatos por estas fontes. 

No caso de empresas, muitas vezes o profissional não mais se encontrava na mesma ou até 

mesmo a empresa não existia mais. No caso de organizações do poder público, é comum a 

troca ou descontinuidade da equipe envolvida com o projeto. Já no caso da instituição 

acolhedora, encontraram-se casos perda de contato do responsável da IA com o jovem 

pesquisador. Para solucionar este problema foi enviada, com auxílio da FAPESP, 

correspondência eletrônica para os beneficiários dos Programas JP, PITE e PPP a fim de que 

eles indicassem o nome de outros possíveis envolvidos nos projetos nas empresas ou nas 

instituições que fizeram parcerias. 

Pode-se dizer que a localização dos contatos, inicialmente tida como trivial, foi uma operação 

deveras custosa, com os pesquisadores da equipe de avaliação telefonando inclusive para 

parentes dos respondentes na tentativa de localizá-los. As maiores dificuldades aconteceram 

principalmente com os projetos mais antigos, pois em muitos casos tratava-se de projetos com 

quase 10 anos de conclusão. A produção do mailing list é, assim, um dos passos mais críticos 

da avaliação. 

7. Elaboração dos questionários 

Os questionários finais incorporaram as alterações do pré-teste, sugestões dos consultores e 

adequações ao formato de coleta de dados online. As sete versões dos questionários 

encontram-se nos Anexos: 

 Anexo 7 – Questionário do PIPE; 

 Anexo 8 – Questionário do PITE (Instituição de Pesquisa); 
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 Anexo 9 – Questionário do PITE (Empresa); 

 Anexo 10 – Questionário do PPP (Instituição Proponente); 

 Anexo 11 – Questionário do PPP (Instituição Parceira); 

 Anexo 12 - Questionário do JP (Jovem Pesquisador); 

 Anexo 13 – Questionário do JP (Instituição Acolhedora). 

Cada questionário foi acompanhado de um glossário com os termos técnicos. O glossário 

consolidado é apresentado no Anexo 14. 

8. Campo 1: Questionários on-line e coleta de dados 

A fase de campo 1, consistiu na etapa de coleta de dados diretamente com os respondentes, ou 

seja, com os beneficiários e seus parceiros. A coleta dos dados foi realizada por meio de 

questionários disponibilizados na Internet. Esta foi uma etapa que consumiu um tempo bem 

maior que o previsto inicialmente, devido a problemas encontrados com a empresa que 

começou a implementação dos questionários web e também devido à complexidade dos tipos 

de questão que compunham os questionários. Para agilizar o processo de implementação dos 

questionários, foi solicitada ajuda à empresa Ci&T, que gentilmente colocou 3 funcionários à 

disposição do projeto sem custos. 

Por razão desta composição de empresas que participaram da implantação dos questionários 

on-line, houve adoção duas diferentes tecnologias: 

Questionários JP e PPP: Utilizou-se o PHPSurveyor, um framework de software livre, que 

permitiu certas vantagens de navegabilidade ao longo do questionário, mas com o custo de 

muita programação personalizada. A disponibilização do questionário online foi feita por um 

servidor web com acesso à internet e endereço IP referenciado no domínio da FAPESP. A 

FAPESP publicou em um de seus servidores uma página de redirecionamento. O usuário 

recebia duas informações no convite para a resposta: um endereço da web no domínio da 

FAPESP e uma senha equivalente ao número de seu processo.  

Questionários do PIPE e PITE: foi gerado por uma aplicação da Ci&T, mas sem a mesma 

função de navegabilidade dos outros questionários. Nesta aplicação, o usuário já recebia o 

link direto para seu questionário, sem a necessidade de senha e sem referência no site da 

FAPESP. Esta solução direta causou um pouco de confusão em certos casos, em que os 

respondentes desconfiavam do convite por não mandar para o site da FAPESP, e também 

problemas de acesso6. Os questionários desenvolvidos nesse formato tiveram de maneira geral 

um índice decrescente de respostas à medida que o questionário avançava. Este índice de não 

resposta foi um pouco superior ao encontrado nos outros questionários, o que pode ter 

ocorrido devido à extensão dos questionários e dificuldade de navegação. 

Desta forma, cada beneficiário e parceiro identificado recebeu um convite por e-mail para 

participar da avaliação do Programa do qual recebeu auxílio. As informações cadastrais 

existentes no Banco de Dados da FAPESP foram carregadas nos questionários previamente, 

para o usuário apenas conferir e complementar. Além do convite inicial, foram enviados 

                                                           
6 O endereço enviado nos convites iniciava com os caracteres “xxx”, o que é associado pelos filtros de segurança 

(firewall) a sites não recomendados. Por este e outros problemas de acesso, em vários casos, a equipe do projeto 

teve que resolver junto às equipes de informática dos institutos e faculdades para liberar o acesso do pesquisador 

ao questionário. 
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reforços dos convites semanais e também foi realizado um esforço descomunal pela equipe do 

projeto de telefonemas reforçando, esclarecendo e solicitando a resposta ao questionário. 

O  

  



30 

 

Quadro 2 indica os períodos nos quais os questionários ficaram disponíveis on-line para cada 

programa e o total de respondentes por questionários. Assim, pode-se dizer que, 

considerando-se que foram amostras voluntárias, o índice de respostas foi bastante 

significativo nos 4 programas. 
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Quadro 2 – Quadro resumo da coleta de dados  

Programa Período do questionário no ar Amostra válida 

Porcentagem de respostas em 

relação ao universo 

amostrado 

JP JP: 09/10/07 a 12/11/07 

IA: 10/10/07  a 13/11/07 

299 JPs  

264 IAs  

76% 

67% 

PIPE 30/10/07  a 27/11/07 214  63% 

PPP  Proponente: 29/10/07  a 27/11/07 

Parceiras: 30/11/07  a 7/12/07 

66 Proponentes  

44 Parceiras  

75% 

50% 

PITE  Inst. Pesquisa: 29/11/07  a 21/12/07 

Empresas: 29/11/07  a 21/12/07 

60 Inst. Pesquisa  

42 Empresas  

88% 

63% 

9. Campo 2: Entrevistas presenciais 

O campo 2 visou complementar o campo 1. Consistiu na aplicação de entrevistas presenciais 

a fim de transcender as limitações impostas pela ferramenta de coleta de dados on-line. 

Embora os questionários online fossem abrangentes, a oportunidade de entrevistar 

pessoalmente os respondentes enriqueceu sobremaneira a análise dos resultados e contribuiu 

para a compreensão da dinâmica interna de cada programa por meio de uma pequena amostra 

de diferentes situações que se encontra. 

A Tabela 2 resume o número total de entrevistados durante o campo 2. 

Tabela 2 – Total de entrevistas pré-teste realizadas na etapa pré-teste de aplicação do 

questionário 

Programas 
Instituição de 

Ensino/Pesquisa 
Empresa 

Instituição Parceira/ 

Instituição Acolhedora 
TOTAL 

PIPE - 9 - 9 

PITE 6 4 - 10 

PPP 6 - 5 11 

JP 5 - 5 10 

TOTAL 17 11 10 40 

Os roteiros de entrevistas que foram seguidos são apresentados no anexo 15. 

10. Análise dos Dados  

As respostas dos questionários alimentaram bancos de dados, a partir dos quais foram 

realizadas as análises descritivas e multivariadas que são apresentadas adiante. Os dados 

coletados, bem como as variáveis criadas, são disponibilizados no CD que acompanha o 

volume de anexos, organizados em 4 banco de dados. Cada banco de dados traz as tabelas de 

cada um dos programas, nomeadas segundo a origem (se do Jovem Pesquisador ou da 

Instituição Acolhedora, por exemplo, no caso do JP). A ordem das variáveis nas tabelas segue 

a ordem dos questionários. 

No Programa JP, devido ao número de observações da amostra válida, foi possível realizar 

uma análise multivariada, por meio da Análise de Correspondência Múltipla, para traçar os 

perfis dos pesquisadores. O detalhamento desta análise é apresentado no Anexo 16. 

No Programa PIPE, foi realizada uma análise de benefício/custo a partir dos dados de 

faturamento declarados pelas empresas e os investimentos realizados pela FAPESP e pelas 

empresas. O detalhamento desta análise é apresentado no Anexo 17. 
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11. Exposição dos resultados para especialistas no Workshop “Apresentação dos 

principais resultados obtidos na Avaliação de Programas da FAPESP” 

Uma vez estruturados os primeiros resultados, foi realizada uma apresentação prévia dos 

highlights à diretoria científica da FAPESP e seus coordenadores para suas considerações. Em 

seguida os dados foram apresentados para a comunidade científica envolvida direta e 

indiretamente no processo de avaliação em um segundo evento realizado em 16 de abril de 

2008, no auditório da FAPESP, intitulado Workshop de Apresentação dos Principais 

Resultados da Avaliação de Programas da FAPESP. 

O objetivo do evento foi apresentar e debater os principais resultados obtidos pelo projeto. A 

programação do Workshop é apresentada no Anexo 18 e a lista de participantes no Anexo 19. 

As discussões fomentadas neste evento contribuíram para enriquecer ainda mais a redação 

final deste relatório. 

12. Sistematização da Avaliação de Resultados e Impactos  

Por fim, a última etapa do esquema metodológico é composta pela sistematização da 

avaliação de resultados e impactos, neste caso apresentada no formato do presente relatório, 

conforme se poderá ver nos próximos itens.  

Além deste relatório, são apresentados no Anexo 20 a produção técnico-científica e a 

divulgação na mídia do projeto de pesquisa. 
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Pesquisa Inovativa na Pequena e Micro 
Empresa - PIPE 

Características gerais do PIPE 

O PIPE foi criado em 1997 e baseou sua configuração no programa norte-americano Small 

Business Innovation Research (SBIR)7. O objetivo do PIPE é financiar, por meio de recursos 

não-reembolsáveis, o desenvolvimento de pesquisas inovadoras sobre problemas importantes 

em ciência e tecnologia, a serem executadas em pequenas empresas que tenham alto potencial 

de retorno comercial ou social8. Não há qualquer restrição quanto às áreas do conhecimento 

ou segmentos industriais. 

O Programa tem por objetivos específicos: 

 Utilizar a inovação tecnológica como um instrumento para aumento da 

competitividade das empresas;  

 Criar condições para incrementar a contribuição do sistema de pesquisa para o 

desenvolvimento econômico e social;  

 Induzir o aumento significativo do investimento privado em pesquisa tecnológica;  

 Oferecer incentivo e oportunidade para que pequenas empresas de base tecnológica 

desenvolvam pesquisas em ciências, engenharia ou educação científica e tecnológica 

de impacto comercial ou social;  

 Possibilitar que pequenas empresas se associem a pesquisadores do ambiente 

acadêmico em projetos de inovação tecnológica;  

 Estimular o desenvolvimento de inovações tecnológicas e, ao mesmo tempo, viabilizar 

uma maior aplicação prática de pesquisas realizadas com o apoio da FAPESP; e  

 Contribuir para a criação de uma cultura que valorize a atividade de pesquisa em 

ambientes empresariais, com conseqüente melhoria na área de atuação profissional 

dos pesquisadores. 

O Programa é dividido em três fases, com os seguintes escopos e características: 

 Fase I: destinada à realização de pesquisas sobre a viabilidade das idéias propostas, 

tendo duração máxima de seis meses e valor máximo do auxílio, em 2007, de R$ 125 

                                                           
7 O SBIR foi criado por lei em 1982 como um programa nacional a ser administrado pelas instituições públicas 

com orçamento de P&D superior a US$100 milhões. Caberia a elas destinar parte de seu orçamento, percentual 

também determinado em lei, ao Programa, definir as linhas de pesquisa a serem apoiadas e administrar sua 

operação. Onze instituições o operacionalizam, desde os Departamentos de Agricultura, de Comércio, de Defesa, 

de Educação, de Energia, de Saúde, entre outros, e ainda a Agência de Proteção Ambiental (EPA), a NASA e o 

NSF (National Science Foundation). O SBIR, assim como o PIPE, é dividido em 3 fases quanto aos seus 

objetivo e prazos de execução, tendo valores máximos de apoio para a primeira e segunda fases: US$100 mil e 

US$750 mil, respectivamente. Desde a sua criação o Programa tem apresentado uma constante evolução quanto 

ao volume de recursos por ele investido e quanto à quantidade de projetos apoiados. No período de 1997 a 2004 

foram apoiados 40.710 projetos (70% da fase 1 e 30% da fase 2), com um desembolso total de US$ 10,5 bilhões, 

sendo que em 2004 foram apoiados outros 6.348 novos projetos (4.304 da fase 1 e 2.044 da fase 2) e 

desembolsados mais de US$2 bilhões. 

Na presente avaliação do PIPE serão feitos paralelos com um recente relatório da National Academies (Wesser, 

2007).  
8 São consideradas pequenas empresas as que empregam no máximo 100 empregados. 
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mil9. Nesta fase, a empresa deverá executar ao menos 2/3 das atividades propostas, 

podendo subcontratar o restante. 

 Fase II: destinada ao desenvolvimento da parte principal da pesquisa, com duração 

máxima de 24 meses e valor máximo de auxílio, em 2007, de R$ 500 mil10. Há a 

indicação que podem ser aprovados os projetos de maior sucesso na Fase I, tendo 

prioridade aqueles que apresentarem compromisso de apoio financeiro para a Fase III. 

É permitida a submissão diretamente para a Fase II, desde que sejam devidamente 

comprovadas tanto a execução da primeira fase, quanto a viabilidade das idéias 

propostas. Para a submissão do projeto, solicita-se a apresentação de um plano de 

negócio. 

 Fase III: destinada ao desenvolvimento de novos produtos comerciais baseados nas 

Fases I e II. A FAPESP não dá apoio financeiro para esta fase, mas poderá colaborar 

na obtenção de apoio de outras fontes, caso os resultados da pesquisa comprovem a 

viabilidade técnica das idéias e o potencial de retorno comercial ou social dos novos 

produtos que vierem a ser desenvolvidos. 

O coordenador da pesquisa deve ter vínculo11 com a empresa e dedicar-se prioritariamente à 

execução do projeto, com o qual deverá ocupar pelo menos 20 horas semanais. Os recursos do 

projeto são destinados diretamente ao coordenador, cabendo-lhe a responsabilidade pelo 

gerenciamento e prestação de contas. 

A avaliação das propostas se dá pelo método de avaliação por pares na área de conhecimento 

que será desenvolvido o projeto12.  

O projeto pode ser submetido sem que necessariamente a empresa que o desenvolverá esteja 

constituída, havendo, caso aprovado o projeto, o prazo de 90 dias para a sua criação. Tal 

flexibilidade representa um incentivo à criação de novas empresas, principalmente por parte 

de pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa que tenham a intenção de 

desenvolver novas tecnologias e produtos para o mercado. 

Dentre os programas de inovação tecnológica, o PIPE tem apresentado, desde a sua criação, 

significativo crescimento tanto do número de projetos apoiados, quanto do montante de 

recursos despendido. O Programa teve um total de 1972 projetos submetidos até o final de 

2006 – último ano de coleta do presente projeto – sendo contemplados 626 (32%) e 

denegados 995 (50%) projetos, sendo que os 351 (18%) restantes estavam, na época, em 

análise ou foram cancelados. Há um número crescente de projetos submetidos, tendo 

superado o patamar de 100 projetos/ano em 2000, permanecendo na faixa entre 150 e 220 

projetos até 2004. Em 2005, a demanda saltou para 300 projetos/ano (crescimento de 36% em 

relação a 2004) e em 2006 alcançou 487 solicitações/ano (crescimento de 62% em relação a 

                                                           
9 Os valores foram reajustados ao longo do tempo. Até maio de 2004, o valor máximo do auxílio para Fase 1 era 

de R$ 75 mil. Em junho de 2004, o valor foi reajustado para R$ 100 mil e em julho de 2007, para R$125 mil. 
10 Os valores foram reajustados ao longo do tempo. Até maio de 2004, o valor máximo do auxílio para Fase 2 era 

de R$ 300 mil. Em junho de 2004, o valor foi reajustado para R$ 400 mil e em julho de 2007, para R$ 500 mil. 
11 Não há uma clara definição de vínculo com a empresa. O pesquisador deve comprovar presença substancial na 

empresa, no momento da solicitação. Caso o pesquisador tenha vínculo com instituição de pesquisa, a FAPESP 

aceita qualquer mecanismo institucional que viabilize a sua participação no Programa exceto pela condição de 

consultor. Mais informações em:  http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia]=590  
12 O programa adota a avaliação por pares dos projetos, método amplamente utilizado pelas agências de apoio à 

pesquisa. Os assessores são pesquisadores da área de pesquisa do projeto, sendo solicitadas suas avaliações de 

forma ad-hoc pela FAPESP. Em 2007, com o intuito de buscar reduzir os prazos de avaliação dos projetos 

submetidos, passou-se a utilizar o método de painel, onde os assessores eram reunidos para que as discussões 

fossem feitas e as deliberações tomadas em um mesmo dia. 

http://www.fapesp.br/materia.php?data%5bid_materia%5d=590
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2005). A média de concessão permanece no nível de, aproximadamente, um terço dos 

projetos solicitados. Essas informações podem ser vistas na Tabela 3, a seguir. 

Tabela 3 – Solicitação e concessão de auxílios e valores desembolsados, 1997 - 2006 - 
PIPE 

Ano 

Número de Projetos Recursos 
Desembolsados  

em R$* 

Variação 
% Concedidos Denegados Cancelados Em análise 

1997 52 70 7  21.485,01 - 

1998 28 38 8  6.312.990,66 29.283 

1999 41 50 17  9.573.153,18 52 

2000 49 127 18  9.928.257,80 4 

2001 62 125 31  11.142.753,24 12 

2002 63 100 23  12.266.044,61 10 

2003 72 103 25  14.256.673,38 16 

2004 108 165 25 2 13.279.865,88 -7 

2005 112 148 9 12 20.647.145,47 55 

2006 39 69 1 173 24.505.519,96 19 

TOTAL 626 995 164 187 121.933.889,18  

Nota: * valores deflacionados para 2006 pelo IGPM. 

Fonte: Para valores FAPESP: http://www.fapesp.br/estatisticas/desembolso_moeda_epoca.pdf. Para número de 

projetos: Banco de dados, FAPESP, dez 2006. 

Seguindo a trajetória de aumento do número de solicitações e concessões, os valores 

desembolsados vêm também sofrendo um aumento desde o início do Programa, no final dos 

anos 90, somando-se até o ano de 2006 o total de praticamente R$ 122 milhões. Tomando os 

valores já deflacionados (relativos aos valores de 2006), é possível observar, ainda pela 

Tabela 3 acima, a importância dos dispêndios de recursos para os projetos PIPE, com 

crescimentos da ordem de até 55% entre dois anos – é o que ocorreu entre 2005 frente a 2004, 

justamente porque este foi o único ano em que os recursos apresentaram uma queda em 

relação ao ano anterior (da ordem de 7% frente a 2003). Outro período de menor crescimento 

foi relativo a 2000 frente a 1999 – apenas 4%. Mas os outros períodos são de crescimento 

significativo entre 10% e 19%, descartando-se o ano de 1998, que apresenta um aumento de 

forma extremamente expressiva devido ao baixo valor desembolsado em 1997 – primeiro ano 

de operação do Programa. 

Também tem sido importante a participação do PIPE nos gastos totais da FAPESP, no âmbito 

dos auxílios de inovação tecnológica. O Gráfico 1, abaixo, ilustra a evolução da participação 

do Programa na modalidade Pesquisa para Inovação Tecnológica. Percebe-se uma curva 

fortemente ascendente entre o início do Programa até o ano de 2003, sofrendo uma queda até 

2005 e voltando a crescer e atingindo o patamar de 2004 (36%) entre 2006 e 2007, impondo-

se como o principal Programa dentro desta modalidade na FAPESP. 
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Gráfico 1 - Participação do PIPE no total desembolsado na modalidade Pesquisa para 
Inovação Tecnológica, 1997 – 2007 

 

Fonte: http://www.fapesp.br/estatisticas/desembolso_moeda_epoca.pdf 

Dentre os projetos concedidos, destacam-se os aprovados nas sub-áreas do conhecimento 

Engenharia I e Engenharia II, com respectivamente 215 e 148 projetos, ou seja, com uma 

representação de 34% e 24% do total, respectivamente. Ciência e Engenharia da Computação 

e Agronomia e Veterinária são as outras duas áreas com números importantes de projetos 

apoiados, totalizando cerca de 10% cada uma do total. As outras áreas têm uma participação 

menor, como pode ser visto na Tabela 4, a seguir. 

Tabela 4 - Número de projetos apoiados por sub-área do conhecimento por ano, 1997 
- 2006 - PIPE 
Sub-área do 
conhecimento 

Número  % 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Agronomia e 
Veterinária 

62 10 2 1 2 4 6 3 4 9 14 17 

Arquitetura e 
Urbanismo 

7 1         1 1 1 2 1 1 

BIO I1 3 0,5       1       1   1 

BIO II2 25 4 2 1   2   3 3 4 3 7 

CHS I3 1 0,2             1       

CHS II4 2 0,3   1         1       

CHS III5 3 0,5               1 1 1 

Ciência e 
Engenharia da 
Computação 

63 10 2 2 1 3 3 8 7 15 9 13 

Economia e 
Administração 

7 1         1   2 2   2 

Engenharia I6  215 34 11 12 15 18 18 20 19 18 34 50 

Engenharia II7  148 24 9 5 10 5 19 14 20 14 27 25 

Física 18 3 1 4 3 1 1 2 1     5 

Geociências 6 1     2 1         3   

Matemática e 
Estatística 

2 0,3             1     1 

Química 28 4 1 1   2 3 3 4 4 5 5 

Saúde 36 6 2 1 1   3 2 4 7 7 9 

Total 626 100 30 28 34 37 55 56 68 77 104 137 

Nota: 1 - BIO I (Botânica, ecologia, oceanografia, Zoologia, Taxonomia dos Grupos Recentes); 2 - BIO II 

(Biofísica, biologia, bioquímica, farmacologia, fisiologia, genética, imunologia, metabolismo e bioenergética, 
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microbiologia, morfologia, mutagênese, parasitologia, química de macromoléculas); 3 - CHS I (Ciências Sociais, 

Direito, Demografia, Filosofia, Geografia, História e Aplicadas, Teologia); 4 - CHS II (Artes, Biblioteconomia, 

Letras) ; 5 - CHS III (Educação, Psicologia, Serviço Social);6 - Engenharia I – Engenharia I (Aeroespacial, 

Mecânica, Elétrica, Civil, Transporte, Biomédica, Produção, Naval e Oceânica, Minas, Agrícola; 7 - Engenharia 

II (Ciência e Tecnologia de Alimentos, Materiais e Metalúrgica, Química, Sanitária, Nuclear, Recursos 

Florestais e Eng. Florestal, Recursos Pesqueiros e Eng. Pesca). 

Fonte: Banco de dados FAPESP, dez 2006. 

Passa-se agora à apresentação dos principais resultados obtidos a partir da avaliação do 

Programa. 

Resultados da avaliação 

A avaliação do PIPE foi realizada englobando todos os projetos finalizados, tanto os da Fase 1 

quanto os da Fase 2, até dezembro de 2006. Foram delineados 10 temas de avaliação para a 

coleta de informações dos resultados e impactos gerados pelo Programa. São eles: 

 Tema 1 – Perfil da empresa  

 Tema 2 – Perfil do coordenador do projeto  

 Tema 3 – Perfil dos projetos da fase 1  

 Tema 4 – Inovação e cultura da inovação  

 Tema 5 – Alavancagem de recursos  

 Tema 6 – Desempenho sócio-econômico  

 Tema 7 – Capacitação e formação de competências  

 Tema 8 – Produção técnico-científica  

 Tema 9 – Relação universidade - empresa  

 Tema 10 –  Opinião sobre o programa  

Apenas um questionário foi desenvolvido para alcançar os resultados e impactos do 

Programa. Entretanto, o questionário indicava fluxos diferenciados para os projetos que 

finalizaram apenas a Fase 1 e para os que finalizaram a Fase 2. Para os projetos que 

desenvolveram somente a Fase 1 foi elaborado um conjunto de questões simplificadas quanto 

aos resultados e impactos por eles alcançados. Desta forma, os projetos da Fase 1 

responderam aos temas 1, 2, 3 e 10, enquanto os da Fase 2 responderam a todos os temas, 

com exceção do tema 3. 

Descrição da Amostra 

O universo da avaliação consiste na totalidade de projetos finalizados até o final de 2006 

(parte administrativa encerrada e/ou parte científica encerrada ou totalmente encerrada), das 

Fases 1 e 213. Foram identificados 338 projetos alvo da avaliação, ou seja, 54% do total de 

projetos PIPE apoiados pela FAPESP. Deste universo, foi efetuada a busca das coordenadas 

dos responsáveis pelos projetos (telefone, endereço comercial e endereço eletrônico) para o 

posterior contato e solicitação de preenchimento do questionário online. As principais fontes 

de informação consultadas foram o banco de dados da FAPESP, o Currículo Lattes (CNPq), a 

lista telefônica e a Internet. Do total de 338 projetos, 287 tiveram seus contatos identificados e 

estes foram convidados a responder ao questionário. Deste total, 214 responderam 

                                                           
13 Foi incluído um caso específico dentre os projetos classificados como “não encerrados”, devido ao seu 

reconhecido sucesso técnico e comercial. 
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efetivamente o questionário (77% dos convidados e 65,5% do total de projetos concluídos até 

2006), o que será considerado como amostra válida. 

Os 214 projetos da amostra estão relacionados a 191 coordenadores, ou seja, há 18 

coordenadores com mais de um projeto, sendo que 3 deles com projetos para empresas 

diferentes. São 185 diferentes empresas, sendo que 21 delas possuem mais de um projeto 

(dentro da amostra válida).  

Dentre os 214 projetos da amostra: 

 108 projetos só fizeram Fase 1, sendo que: 

 55 não foram submetidos à Fase 2 

 53 projetos foram submetidos à Fase 2  

 106 projetos realizaram a Fase 2, sendo que: 

 85% passaram pela Fase 1 

 31 chegaram à Fase 3 e outros 34 têm expectativa de também atingir esta Fase. 

 

Análise descritiva por tema 

Nesta seção são apresentados os resultados de cada tema avaliado no âmbito do Programa de 

Pesquisa Inovativa na Pequena e Micro Empresa – PIPE.  

Tema 1 - Perfil da empresa 

No que tange o perfil das empresas envolvidas no Programa e que desenvolveram as Fases 1 e 

2 do projeto, os destaques são: 

Box 1 – Destaques do Tema 1 do PIPE 

 

Da amostra da pesquisa, 90% das empresas permanecem em atividade, 8% encerraram as 

atividades e 2% (4 empresas) foram adquiridas por ou fundidas a outras empresas. O principal 

motivo para o encerramento das atividades apontado foi “dificuldades de obtenção de 

financiamento para custeio e investimento”, com 27% das respostas, como aponta o Gráfico 

2, abaixo. 

1.  são empresas nacionais provenientes de vários setores da 
economia; em média com 6 anos de vida; faturamento pequeno, 
mas positivo e crescente; baixo índice de mortalidade (8%), não 
atrativas para take over (apenas 4 foram adquiridas ou fundidas) e 

atrativas para aporte de capital (13 delas receberam aporte); 

2.  28% estiveram incubadas antes da apresentação da proposta e 
10% delas ainda estavam incubadas quando da submissão da 
proposta à FAPESP; 

3. 12% foram criadas para submissão do projeto ao PIPE (26 
empresas); estas empresas apresentaram maior taxa de mortalidade 
que as que já estavam em operação. 
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Dentre as quatro empresas que foram vendidas ou fundidas a outra, a pesquisa desenvolvida 

no âmbito do projeto PIPE teve importância Alta (3) ou Média (1) para a consecução da 

venda/fusão. As empresas que adquiriram as empresas “PIPE” são todas de capital nacional, 

sendo consideradas de pequeno porte (três com até 19 empregados e uma com entre 20 e 99 

empregados). 

Dentre os 214 projetos avaliados (Fases 1 e 2), 52% deles não teriam sido desenvolvidos sem 

o auxílio dado pelo PIPE, demonstrando a importância do programa em realizar 

desenvolvimentos que de outra forma poderiam não ocorrer. No caso do SBIR, este número 

chega a 65%, relativamente próximo do aqui obtido. 

Gráfico 2 - Motivo para o encerramento das atividades das empresas - PIPE (n=15) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

As empresas apoiadas pelo Programa são relativamente jovens, com média de seis anos de 

idade (ver Gráfico 3, abaixo), sendo que 26 foram criadas para o recebimento do auxílio, 

representando cerca de 12% das empresas apoiadas14. Algumas delas fazem parte hoje da 

cadeia industrial de importantes setores da economia paulista, como o da aeroespacial, e de 

áreas do conhecimento de reconhecida relevância tecnológica, como a da biotecnologia. 

Gráfico 3 - Ano de criação das empresas apoiadas - PIPE (n=192) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

                                                           
14 Esse percentual no SBIR é da ordem de 20% (Wesser, 2007). 
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A forma societária predominante das empresas da amostra é a sociedade limitada (79%), de 

capital nacional (99%), seguida pela sociedade anônima (10%) e pela sociedade simples (9%). 

Não há um setor fortemente predominante no qual as empresas se classificam; entretanto, há 

uma certa concentração de projetos (16%) na categoria da CNAE denominada “fabricantes de 

equipamentos e instrumentos médico-hospitalares, instrumentos de precisão, ópticos, 

equipamentos automação industrial, cronômetros e relógios”, como apresenta o Gráfico 4, a 

seguir.  
 

Gráfico 4 – Segmentos econômicos dos projetos apoiados pelo PIPE (n=171) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Uma pequena parcela das empresas apoiadas foi criada a partir de outras empresas (12 spin 

offs). Do total de empresas apoiadas houve a criação de 23 novos spin-offs, sendo que em 21 o 

projeto PIPE teve importância nesta criação (para oito projetos a importância foi considerada 

muito alta para outros oito projetos, alta e média para cinco projetos). Dentre estas, vinte 

empresas se instalaram no Estado de São Paulo, uma no Estado do Amazonas e uma no Rio 

Grande do Sul.  

Cerca de 38% das empresas apoiadas estavam incubadas durante a execução do projeto (10%) 

ou estiveram incubadas antes de iniciar o projeto (28%), sendo a maior parte dentre estas, ou 

26%, no Centro Incubador de Empresas Tecnológicas de São Paulo (CIETEC), 15% na 

Companhia de Desenvolvimento do Pólo de Alta Tecnologia de Campinas (CIATEC) e 8% 

na Incamp – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp. O restante se divide 

na Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do Parqtec de São Carlos, na da Univap 

(Vale do Paraíba), na Supera (localizada no campus da USP de Ribeirão Preto), na Incubadora 
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SOFTEX em Campinas, na UNIVAP-REVAP, na Incunesp (da Unesp de Rio Claro) e na 

Innova de Santo André, como pode ser visto no Gráfico 5. 
 

Gráfico 5 - Incubadoras de empresas que abrigam ou abrigaram empresas apoiadas 
pelo PIPE (n=78) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

A mais forte motivação para a participação no PIPE, dentre as possíveis alternativas 

apresentadas, foi a “Oportunidade de desenvolvimento de novos produtos / processos / 

tecnologias”, com cerca de 68% das respostas de 213 respondentes, como pode ser visto no 

Gráfico 6, a seguir. 

Gráfico 6 - Motivação para a participação no PIPE (n=213) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 
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Tema 2 - Perfil do coordenador do projeto 

Neste quesito, os destaques dos projetos da amostra são apresentados no Box 2: 

Box 2 - Destaques do tema 2 do PIPE 

 

Os coordenadores, no momento da submissão do projeto, eram originários, especialmente, de 

universidades/faculdades públicas (31%), seguidas por empresas privadas (22%) e pela 

própria empresa solicitante do PIPE (18%). Em menor medida de institutos públicos de 

pesquisa, autônomos e vindos de universidade/faculdade privada, como mostra o Gráfico 7, a 

seguir. Desta forma, 82% dos coordenadores eram externos à empresa quando da 

apresentação da proposta. 

Gráfico 7 - Instituição de origem do coordenador do projeto - PIPE (n=214) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Quanto ao vínculo com a instituição de origem, 39% eram sócios/proprietários de empresa, 

22% empregados em tempo integral e 19% eram bolsistas. Nota-se que dentre os advindos da 

própria empresa solicitante, 95% eram sócios/proprietários das mesmas. 
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1. a maior parte dos coordenadores (82%) não pertencia à empresa 
quando da apresentação da proposta; 

2. trata-se de pesquisadores relativamente jovens (43 anos em média); 
experientes nos temas de pesquisa (13 anos em média); em sua 
grande maioria com pós-graduação, sendo metade com doutorado; 

3. 40% dos coordenadores vêm de organizações privadas e outros 40% 
de organizações públicas de ensino e pesquisa; 

4. cerca de 40% dos coordenadores perdem o vínculo com a empresa 
após o término do projeto PIPE. 

5. os coordenadores são em sua maioria homens, apenas 8% de 
mulheres. 
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Gráfico 8 - Situação empregatícia do coordenador na instituição de origem - PIPE 
(n=183) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Os coordenadores tinham em média 43,7 anos de idade, mediana de 43 anos, sendo 37% com 

idade entre 36 e 45 anos, sendo mais de 90% de homens, no momento da apresentação da 

proposta. Ou seja, são jovens profissionais do sexo masculino15. Têm geralmente significativa 

experiência no tema de pesquisa - média de 15 anos, como apontam os Gráfico 9 e Gráfico 

10, abaixo. 

Gráfico 9 - Idade do coordenador do projeto quando da apresentação da proposta – 
PIPE (n=204) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Gráfico 10 - Anos de experiência do coordenador na área de pesquisa do projeto – 
PIPE (n=213) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

                                                           
15 Este percentual relativo ao gênero é muito parecido com o encontrado pelos projetos SBIR financiados pelo 

Depto de Defesa americano, em torno de 9,5% de mulheres coordenadoras enquanto no caso do PIPE foi de 8%. 
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Outra característica interessante é que cerca de 79% dos coordenadores têm pós-graduação 

stricto sensu, sendo 52% deles doutores ou pós-doutores. Outros 9% têm pós-graduação lato 

sensu e apenas 12% possuem somente graduação (ver Gráfico 11, a seguir). 

Gráfico 11 - Titulação do coordenador do projeto – PIPE (n=214) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Uma informação que vale a pena refletir diz respeito à mudança de vínculo após o término do 

projeto. Isso porque 39% dos coordenadores perdem o vínculo com a empresa quando do 

término deste: 9% daqueles que eram sócios da empresa durante o desenvolvimento do 

projeto, 69% daqueles que eram bolsistas neste mesmo período e 68% da categoria “outros”. 

Desta forma, como pode ser visto no Gráfico 12, que segue, cai drasticamente o número de 

coordenadores bolsistas ou sem vínculo que permanecem na empresa após o desenvolvimento 

do projeto (apenas 4%) e mesmo daqueles que seguem como sócios da empresa (45%)16. 

Gráfico 12 - Vínculo do coordenador do projeto com a empresa durante o 
desenvolvimento do projeto e vínculo atual - PIPE 

  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

                                                           
16 Possivelmente, a migração dos sócios deve-se ao fechamento das empresas. 
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A submissão de mais de um projeto PIPE é bastante freqüente, qual seja, cerca da metade dos 

coordenadores da amostra submeteu mais de um projeto neste Programa. E a incidência de 

aprovação dos que submeteram mais de um projeto é significativamente elevada - 

aproximadamente 80% dentre os que os submeteram, como mostra o Gráfico 13. 

Gráfico 13 – Submissão de outros projetos PIPE pelos coordenadores (n=210) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Tema 3 - Perfil dos projetos da Fase 1 

Esse tema trata da amostra relativa aos projetos que participaram apenas da Fase 1, o que 

corresponde a 108 projetos. E os principais destaques são apresentados no Box 3. 

Box 3 - Destaques do tema 3 do PIPE 

 

Apesar de ser possível a solicitação de auxílio para a realização do projeto diretamente na 

Fase 2, grande parte dos projetos passaram pela Fase 1 e apenas 7% foram submetidos 

diretamente à Fase 2, como mostra o Gráfico 14, abaixo.  

Não
51%Sim e um ou 

mais foram 
aprovados

38%

Sim e 
nenhum foi 
aprovado

11%

1. 108 projetos da amostra só fizeram Fase 1, sendo que: 55 não foram 
submetidos à Fase 2 e 53 projetos o foram;  

2. 38 projetos que não avançaram à Fase 2 prosseguiram com recursos próprios, 
bolsas e recursos não reembolsáveis (bolsa TT, próprio PIPE e auxílio 
pesquisa); 

3. destes, 20 haviam sido denegados pela FAPESP para seguir à Fase 2; 

4. os 38 projetos que seguiram por conta própria produziram: 

a) 39 inovações (56% em 8 projetos): 54% produto, 20% software e 20% 
processo; 

b) 23 direitos de propriedade (34% concentrado em 1 projeto), sendo 22 
novos para o país e 12 novos em âmbito global; 

5. os projetos envolvidos na Fase 1, em sua maioria (67%), contrataram terceiros 
para o desenvolvimento de parte das atividades de P&D. 
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Gráfico 14 - Participação dos projetos nas diferentes Fases do PIPE (n=214) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

As razões para a não continuidade dos projetos após a Fase 1 seguem no Gráfico 15, abaixo. 

As principais delas são o parecer negativo dos assessores da FAPESP, a viabilidade 

econômica não comprovada, viabilidade técnica não comprovada, dentre outros. 

Gráfico 15 - Motivos para a não continuidade na Fase 2 - PIPE (n=89) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Dentre os projetos não aprovados ou não submetidos à Fase 2, 37% deles (38 projetos) foram 

desenvolvidos por outros meios, sendo 95% deles no próprio Estado de São Paulo. A maior 

parte deles foi desenvolvida principalmente com recursos próprios da empresa ou dos 

pesquisadores (82%), e/ou com bolsas de estudos (47%) e/ou com recursos não reembolsáveis 

(exceto subvenção econômica e bolsas, 39%), dentre as principais fontes de recursos, como 

aparece no Gráfico 16, abaixo. 

Submetido às Fases 
1 e 2, com aprovação 

na Fase 2
42%

Submetido à Fase 1 e 
não submetido à 

Fase 2
26%

Submetido às Fases 
1 e 2, sem aprovação 

na Fase 2 ou 
aprovado na Fase 2 

mas ainda não 
finalizado

25%

Submetido 
diretamente à Fase 2

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Parecer negativo de assessores

Viabilidade econômica não comprovada

O projeto foi aprovado na fase 2 mas ainda não foi finalizado

Viabilidade técnica não comprovada

Sem prioridade para a empresa

Em avaliação pela Fapesp

Fechamento da empresa / empresa em dificuldades

Divergência entre coordenador e empresa

Desenvolvido com outros recursos

Outros



47 

 

Gráfico 16 - Fontes de recursos utilizadas no desenvolvimento dos projetos que 
prosseguiram pós Fase 1 sem o apoio do PIPE (n=38) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Esses projetos conseguiram recursos da própria FAPESP para prosseguirem seu 

desenvolvimento, sendo que as principais modalidades utilizadas foram o próprio PIPE 

(certamente porque alguns projetos deram início à Fase 2 durante o levantamento destas 

informações), bolsas de treinamento técnico e auxílio à pesquisa (ver Gráfico 17). 

Gráfico 17 - Tipos de recursos da FAPESP utilizados pelos projetos que prosseguiram 
pós Fase 1 sem o apoio inicial do PIPE (n=38) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Os tipos de resultado dos projetos PIPE Fase 1 podem ser vistos no Gráfico 18, abaixo. O 

mais significativo deles é o desenvolvimento de produto (29 novos produtos), seguido por 

novos processos (12) e softwares (8), o que não deixa de ser um resultado bastante 

interessante se se considera que tais projetos só desenvolveram parte de seu trabalho no 

âmbito do PIPE. 
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Gráfico 18 - Tipos de resultados obtidos pelos projetos apoiados na Fase 1 – PIPE 
(n=50) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

A grande maioria dos resultados alcançados tornou-se inovação – 71%, ou seja, está em uso 

e/ou foi comercializado e, além disso, outros 25% esperam que os resultados obtidos ainda se 

tornem uma inovação. Apenas 4% responderam não à pergunta. 

O ano em que isso ocorreu ou ocorrerá aparece no Gráfico 19. Os números relativos a 1998 

sugerem que havia uma demanda reprimida e que o PIPE veio auxiliar na transformação do 

conhecimento em inovação. Os anos posteriores apresentam uma curva de crescimento 

expressiva até 2006 e a expectativa para que neste ano de 2008 outros 12 resultados tornem-se 

inovação é positiva. 

Gráfico 19 - Ano em que ocorreu ou ocorrerá a inovação - PIPE (n=50) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

As inovações obtidas são em sua maioria novidades para o mercado nacional (22 inovações), 

sendo 12 novas em âmbito global e apenas 2 novas apenas para a própria empresa. 

Os projetos que tiveram continuidade sem o apoio do PIPE submeteram e/ou obtiveram 7 

patentes, 4 modelos de utilidade, 9 marcas, 2 desenhos industriais e um registro de software – 

ver Gráfico 20.  

Gráfico 20 - Número de Direitos de Propriedade Intelectual submetidos e/ou obtidos 
decorrentes dos projetos que prosseguiram pós Fase 1 sem o apoio do PIPE (n=19) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 
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No entanto, 78% dos coordenadores dos projetos não têm conhecimento da existência do 

programa PAPI/Nuplitec da FAPESP de apoio ao processo de proteção da propriedade 

intelectual (Gráfico 21) - aspecto a ser considerado por esta Fundação para que a cultura da 

proteção e valorização do conhecimento seja melhor difundida -, enquanto que dentre aqueles 

que conhecem e que utilizaram o apoio, 9% ficaram satisfeitos, outros 9% não aprovaram o 

serviço e ainda 4% não conseguiram o apoio. 
 

Gráfico 21 - Conhecimento e utilização do PAPI/Nuplitec da FAPESP – projetos Fase 1 
PIPE (n=23) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Tema 4 - Inovação e cultura de inovação 

Esse tema trata da amostra relativa à Fase 2 do Programa, o que corresponde a 106 projetos. E 

os principais destaques são apresentados no Box 4: 

Box 4 – Destaques do tema 4 do PIPE 

 

As fontes de informações internas às empresas são consideradas, de forma geral, mais 

importantes que as fontes externas para o desenvolvimento de inovações, principalmente a 

área de P&D - 90% dos respondentes consideraram a área de P&D como de importância alta 

ou muito alta para a alavancagem desta atividade (ver Tabela 5, a seguir) – seguida pelas 

áreas de marketing/vendas e de produção/fábrica. Dentre as fontes externas, aparecem como 

importantes os clientes ou consumidores e os centros de capacitação profissional e de 
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1. mais de 60% dos projetos relataram a ocorrência de 111 inovações 
geradas no âmbito do PIPE: 

a) 59 delas são novidade para o país  

b) 17 delas são novidade em âmbito global; 

2. são em sua maioria inovações de produto (58%), softwares (30%), 
processos (22%); 

3. 39 projetos geraram 77 direitos de propriedade intelectual (DPI), 
sendo 31 patentes e 15 marcas; 

4. apenas 1/5 dos DPI obtidos foi explorado economicamente pela 
empresa e/ou pelo pesquisador; 

5. metade dos projetos foi desenvolvida em cooperação com 
universidades (38%) e outras empresas (28%). 
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assistência técnica. Chama a atenção o fraco papel desempenhado, nesta atividade, pelas 

universidades e institutos de pesquisa, cujo nível de importância é baixo para a finalidade em 

discussão, mas muito próximo do que normalmente se encontra na literatura (14% de 

respostas apontaram nenhuma importância e outros 21% responderam baixa importância).  

Tabela 5 - Importância das fontes de informação para o desenvolvimento de 
inovações - PIPE (n=106) 
  Nenhuma Baixa Média Alta Muito alta 

Fontes internas de informação (média das fontes 

internas pesquisadas) 
1% 7% 19% 33% 39% 

Área de P&D 0% 3% 8% 21% 69% 

Área de produção / fábrica 2% 8% 28% 44% 19% 

Área de marketing / vendas 2% 10% 21% 36% 31% 

Fontes externas de informação (média das fontes 

externas pesquisadas) 
12% 16% 26% 28% 18% 

Outra empresa do grupo 43% 22% 27% 5% 3% 

Fornecedores de máquinas, equipamentos, materiais, 

componentes ou softwares 
7% 12% 30% 37% 13% 

Clientes ou consumidores 2% 3% 15% 39% 41% 

Empresas de consultoria e consultores independentes 6% 7% 36% 40% 11% 

Universidade e Institutos de Pesquisa 14% 21% 38% 17% 10% 

Centros de Capacitação profissional e assistência 

técnica 
4% 6% 17% 33% 40% 

Instituições de testes, ensaios e certificações 15% 28% 24% 22% 11% 

Aquisição de licenças, patentes e know how 11% 24% 19% 28% 17% 

Conferências, encontros e publicações especializadas 22% 21% 21% 21% 14% 

Feiras e exposições 4% 13% 28% 31% 23% 

Redes de informações informatizadas 1% 16% 26% 38% 19% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007 

Também aqui nos projetos apoiados para o desenvolvimento da Fase 2, o tipo de resultado 

mais significativo são os novos produtos (65), mas seguidos, neste caso, por novos softwares 

(33) e por novos processos (24). Também devem ser considerados os avanços do 

conhecimento científico e novos modelos gerenciais e organizacionais dentre os mais 

importantes (ver Gráfico 22, a seguir). A inovação de produto é entendida como um tipo 

importante de inovação, pois significa a exposição da empresa, por meio do novo produto, 

no(s) mercado(s), incorrendo, teoricamente, em mais competição e risco. Pode-se dizer, a 

partir destas informações, que o PIPE é um programa essencialmente de desenvolvimento 

tecnológico porque baseado em novos produtos, processos e softwares. 
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Gráfico 22 - Tipos de resultados obtidos pelos projetos apoiados na Fase 2 do PIPE 
(n=154) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Mais de 60% dos projetos relataram a ocorrência de ao menos uma inovação gerada pelo 

projeto PIPE. No total, foram apontadas 111 inovações, dentre as quais 59 novas para o país, 

17 novas em âmbito global e 29 no âmbito da empresa. Grande parte da inovação já se 

apresenta na Fase 2 de desenvolvimento. Apenas 10% dos resultados não devem se tornar 

inovação, como pode ser visto no Gráfico 23, a seguir. 

Gráfico 23 - Resultados que se transformaram ou não em inovação - PIPE (n=145) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

O ano em que ocorreu ou ocorrerá a inovação aparece no Gráfico 24. Pode-se dizer que havia 

uma demanda reprimida e que o PIPE veio auxiliar na expressão do conhecimento em 

inovação. Os primeiros anos da década de 2000 apresentam uma curva importante de 

crescimento, principalmente entre os anos de 2002 e 2003, quando 17 resultados se 

transformaram em inovação, mesmo número atingido em 2004. A partir daí há uma 

desaceleração gradual desses números até 2010 – ano em que o número é bastante reduzido. 

Isso se explica, em parte, pelo fato dos projetos em análise terem sido encerrados 

praticamente na primeira metade da década de 2000, estes apostando que as inovações teriam 

cabo até o final da mesma década. 
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Gráfico 24 - Ano em que ocorreu ou ocorrerá a inovação - PIPE (n=121) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

O perfil das características dos projetos mais e menos inovadores que apontaram a geração de 

inovações encontra-se no Gráfico 25 abaixo. São apresentados apenas os projetos que tiveram 

uma ou mais inovações. Em destaque aparece o percentual geral da amostra – cerca de 60% 

apresentaram pelo menos 1 inovação. Acima da média estão as características dos projetos 

com taxa de inovação mais alta e abaixo, as dos projetos com taxa de inovação mais baixa. 

Desta forma, no caso dos projetos mais inovadores, o perfil é de empresas que já estavam em 

operação quando da solicitação do projeto; não estiveram incubadas; originaram-se como spin 

offs; projetos desenvolvidos com participação de outras instituições; projetos cujo 

coordenador tem pós-graduação ou é sócio da empresa.  

Por sua vez, os projetos de perfil menos inovador apresentam elementos inversos aos de cima, 

quais sejam: empresas foram criadas para participar do PIPE; empresas estiveram incubadas; 

empresas não são spin offs; o projeto foi desenvolvido sem participação de outras instituições; 

projetos cujo coordenador não tem pós-graduação ou é bolsista. 

Gráfico 25 – Percentual de projetos que apontaram a geração de inovações no âmbito 
do PIPE segundo características selecionadas 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Dos 106 projetos apoiados pelo PIPE para a Fase 2 da amostra pesquisada, 39  projetos (37%) 

submeteram e/ou obtiveram 77 Direitos de Propriedade Intelectual (DPI), quais sejam, 31 

patentes, 15 marcas, 10 modelos de utilidade, 8 desenhos industriais, 7 registros de software e 

6 proteções de cultivares, como apresenta o Gráfico 26.  
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Gráfico 26 - Número de direitos de propriedade intelectual submetidos e/ou obtidos 
decorrentes dos projetos apoiados pelo PIPE Fase 2 (n=106) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Há um grande desconhecimento por parte dos coordenadores dos projetos PIPE sobre a 

existência do programa PAPI/Nuplitec, da FAPESP, que apóia o processo de proteção do 

conhecimento: mais de 70% deles não conhecem o PAPI/Nuplitec. Dos que tiveram contato 

e/ou utilizaram o Programa, 10% ficaram satisfeitos com o apoio, 6% não o aprovaram e 13% 

não obtiveram o suporte, como apresenta o Gráfico 27, a seguir. 

Gráfico 27 - Conhecimento e utilização do programa PAPI/Nuplitec da FAPESP – 
projetos Fase 2 PIPE (n= 48) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Por sua vez, coerente com o alto número de projetos que não submeteu/obteve DPI, é alto o 

percentual daqueles que não esperam a obtenção de benefícios a partir destes direitos. 

Entretanto, é ainda expressiva a expectativa de se obter recursos a partir deste meio. Ou seja, 

há um espaço para a realização de políticas que apóiem a proteção do conhecimento - 

conseqüentemente para a atuação do PAPI/Nuplitec – pela orientação de estratégias e ações 

pertinentes. Reforça essa preocupação o fato de apenas 1% dos projetos explorarem os DPIs 

por licenciamento e outros 3% pela cessão dos direitos, como aponta a Quadro 3, abaixo. Em 

resumo, 1/5 dos projetos explorou os DPI gerando renda para a empresa e o pesquisador. No 

caso do programa SBIR os percentuais de DPIs licenciados alcançam 16%, muito acima do 

caso brasileiro. Este é um ponto, juntamente com o tema do aporte de capital, que merece 

atenção especial para o futuro do PIPE. 
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Quadro 3 - Percentual dos projetos que tiveram geração de recursos financeiros 
decorrentes da exploração dos DPIs para o pesquisador e ou para empresa - PIPE 

  

Sim, pela 

exploração 

direta da 

inovação 

protegida 

Sim, por 

licenciamento 

Sim, pela 

cessão dos 

direitos 

Não ainda, 

mas espera-se 

que sim 

Não e não se 

espera este 

tipo benefício 

Para o 

pesquisador 
4% 1% 3% 36% 56% 

Para a 

empresa 
17% 1% 3% 41% 38% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

48 projetos apoiados na Fase 2 (47%) tiveram a participação de outras instituições em seu 

desenvolvimento, principalmente universidades/faculdades públicas, empresas privadas e 

institutos públicos de pesquisa, nesta ordem. Nos três casos, a atividade mais compartilhada 

foi a de P&D, seguida por estudos prospectivos (no caso das universidades e outras empresas) 

e por certificação/normalização no caso dos institutos de pesquisa. As instituições privadas 

(empresas e institutos), assim como as empresas públicas são menos procuradas; e as ONGs 

não foram apontadas como instituições parceiras por esta amostra. 

Tabela 6 - Percentual de projetos que desenvolveram atividades em parceria com 
outras instituições - PIPE (n=48) 

  
Atividades 

de pesquisa 

e 

desenvolvim

ento 

Estudos 

de 

mercado 

Certificação, 

normalizaçã

o 

Formulação 

de acordo 

de 

propriedade 

intelectual 

Estudos 

prospect

i-vos 

Busca de 

recursos 

financeiros 

adicionais 

Produção e 

comercializa

-ção da 

tecnologia 
Empresa 
pública 

4% 0% 2% 0% 2% 4% 6% 

Empresa 
privada 

31% 13% 4% 10% 15% 6% 13% 

Universidade/ 
Faculdade 
pública 

54% 13% 8% 13% 17% 8% 6% 

Universidade/ 
Faculdade 
privada 

4% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 

Instituto Público 
de Pesquisa 

31% 2% 8% 4% 0% 4% 2% 

Instituto 
Privado de 
Pesquisa 

4% 2% 4% 0% 0% 0% 0% 

ONGS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

outros 8% 4% 2% 2% 2% 4% 2% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Tema 5 - Alavancagem de recursos 

Os destaques neste tema são apresentados no Box 5, abaixo. 
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Box 5 - Destaques do tema 5 do PIPE 

 

A FAPESP aportou R$ 35,8 milhões na fase 2 de 106 projetos. 55 projetos apontaram que, 

além dos recursos do projeto PIPE, foram alavancados outros tipos de recursos, da própria 

FAPESP (21 projetos), da empresa (51 projetos) e de outras fontes (14 projetos). Essa 

freqüência corresponde a 52% dos projetos Fase 2, muito próximo dos 56% encontrados em 

avaliação do programa SBIR (Weeser, 2007). 

Dentre os tipos de recursos alavancados, os mais freqüentes foram bolsas (por 29% dos 

projetos que alavancaram recursos), recursos próprios das empresas (26%) e recursos não 

reembolsáveis A alternativa que se destacou foi a referente ao uso de recursos próprios da 

empresa ou dos pesquisadores, caso de 8 projetos, seguida por bolsas e recursos não 

reembolsáveis (18%). 

Gráfico 28 - Fontes de recursos utilizadas por projetos apoiados pelo PIPE (n=55) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Recursos da própria FAPESP tiveram importância para o desenvolvimento dos projetos, 
principalmente bolsas de treinamento técnico (TT), utilizadas por 19 projetos, outro auxílio PIPE (7 
projetos), bolsas de IC (6 projetos) e para pesquisador visitante (5 projetos), dentre os mais 
relevantes. No total, 10 diferentes tipos de auxílio e apoio da própria FAPESP foram utilizados pelos 
projetos da Fase 2 (ver Quadro 4 ). 
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1. 55 projetos (51%) alavancaram recursos financeiros extra PIPE 
para a execução dos projetos; 

2. no total, foram R$ 18,6 milhões, sendo que recursos próprios e 
bolsas foram as principais fontes, particularmente bolsas TT da 
FAPESP; 

3. houve 13 casos de aporte de capital (12%), sendo 8 casos de 
capital semente e 7 de capital de risco (houve projetos com 
mais de um aporte); 

4. as empresas que receberam aporte de capital não se 
distinguiram das demais por nenhum critério identificável na 
avaliação, nem mesmo desempenho econômico. 
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Quadro 4 - Outros auxílios e/ou bolsas da FAPESP recebidos para o desenvolvimento 
do projeto - PIPE (n=106) 

Itens 
Número de 

projetos 

Bolsa Treinamento Técnico (TT)  19 

Outro auxílio PIPE  7 

Bolsa Iniciação Científica  6 

Vinda de Pesquisador Visitante  5 

Auxílio à Pesquisa  4 

Bolsa Doutorado  3 

Bolsa Pós-Doutorado  3 

Participação em Reunião Científica e/ou Tecnológica  3 

Bolsa Mestrado  2 

Organização de Reunião Científica e/ou Tecnológica  2 

Projeto Temático  2 

Programa PAPI - Nuplitec  2 

Bolsa de Participação em Curso ou Estágio Técnico no País ou no Exterior  1 

Bolsa Doutorado Direto  1 

Auxílio à Publicação  1 

Reparo de Equipamentos  1 

Programa Biota  1 

Programa Políticas Públicas  1 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

A importância do projeto PIPE para a captação de recursos em outras fontes de financiamento 

foi percebida de forma diversa pelos respondentes – para o PAPPE/Finep e outras fontes 

também da Finep, o PIPE foi de alta importância, assim como junto à própria FAPESP para 

obtenção de outros auxílios. Entretanto, para obtenção de recursos em outras fontes a 

existência do projeto PIPE não foi fundamental, mesmo quando se trata de recursos de outras 

FAP´s, fontes internacionais e mesmo o Sebrae, como aponta a Tabela 7, a seguir. 

Tabela 7 - Importância do projeto PIPE para a captação de recursos de outras fontes 
de financiamento 
  Muito 

alta 

Alta Média Baixa Nenhuma 

PAPPE – PIPE III (Edital FAPESP 03/2004) 47% 20% 7% 0% 27% 

Finep 20% 27% 20% 0% 33% 

BNDES 7% 7% 29% 14% 43% 

Bancos comerciais 0% 31% 8% 15% 46% 

CNPq 8% 33% 8% 8% 42% 

FAPESP 23% 46% 31% 0% 0% 

SEBRAE 0% 0% 33% 8% 58% 

Fundações de Amparo à Pesquisa de 

outros estados 

11% 11% 0% 0% 78% 

Fontes internacionais 14% 14% 0% 0% 71% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 
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A contrapartida não financeira ocorreu em 94% dos projetos. Os principais itens 

contabilizados como recursos não financeiros, como pode ser visto na Tabela 8, foram: 

recursos humanos para a pesquisa (72% dos projetos), material de consumo (71%), 

equipamentos (65%) e recursos humanos administrativos (63%).  

Tabela 8 - Número e percentual de empresas que aportaram contrapartidas não 
financeiras para o desenvolvimento do projeto apoiado pelo PIPE (n=106) 

Itens Número de projetos % de projetos 

Ampliação de laboratório   45 42% 

Equipamentos   69 65% 

Recursos humanos para a pesquisa   76 72% 

Recursos humanos administrativos   67 63% 

Material de consumo   75 71% 

Acervo bibliográfico   38 36% 

Passagens e diárias   42 40% 

Não houve aporte de contrapartida   6 6% 

   Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Em 90% dos projetos desenvolvidos houve incremento de infra-estrutura nas empresas, sendo 

que em 83% em equipamentos específicos para a pesquisa, como pode ser visto no Gráfico 

29, abaixo. O projeto PIPE foi considerado por 81% dos respondentes como de importância 

alta ou muito alta para este incremento. 

Gráfico 29 – Percentual de projetos que tiveram incremento de infra-estrutura - PIPE 
(n=93) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Houve aporte de capital em 13 empresas envolvidas no PIPE (12%), um percentual 

relativamente alto para os padrões brasileiros17. 8 delas via capital semente, 7 via capital de 

risco e duas delas receberam os dois tipos de aporte. Também neste aspecto, há espaço para a 

realização de políticas que estimulem a busca de aporte de capital para essas empresas. Um 

dos caminhos possíveis é a realização de um acordo FAPESP – FINEP para a troca de 

experiência do Programa Inovar (desta última), para a capacitação das empresas neste tema18. 

                                                           
17 Esses percentuais no SBIR costumam ser maiores, em parte devido à maior tradição em aporte de capital nos 

EUA. Em avaliação de 200 projetos de interesse do NIH, 25% das empresas receberam aporte de capital 

(Wesser, 2007). 
18 Já houve uma iniciativa neste sentido no programa “PIPE Empreendedor”, implementado em parceria pelo 

Empreender Endeavor, Sebrae-SP e FAPESP em 2005. O programa teve por objetivo preparar empreendedores 

para a gestão de negócios. O programa encontra-se inativo atualmente. 
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Dentre os projetos apoiados na Fase 2, 29% chegaram à Fase 3 e 32% ainda não chegaram, 

mas há perspectivas que cheguem e 39% não chegaram. Dentre aqueles que chegaram à Fase 

3, 30% declararam que receberam algum tipo de apoio da FAPESP na obtenção de recursos 

de outras fontes. 

Dentre os projetos que passaram à Fase 3, a principal fonte de recursos utilizada para o 

desenvolvimento das atividades nesta Fase foi, notadamente, recursos reembolsáveis com 

encargos reduzidos. Em segundo lugar, mas bem atrás, recursos da própria empresa ou de 

pesquisadores – ver Gráfico 30, a seguir. 

Gráfico 30 - Tipo de recurso para o financiamento da Fase 3 - PIPE (n=27) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

As atividades TIB (Tecnologia Industrial Básica) desenvolvidas pelas empresas e que se 

relacionaram aos resultados do projeto PIPE referem-se, em sua maioria, ao marketing, 

ensaios e testes/normalização e controle de qualidade, e produção/escalamento industrial, 

como apresentados no Gráfico 31, a seguir. 

Gráfico 31 - Atividades TIB desenvolvidas no âmbito do projeto PIPE (n=106) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Tema 6 - Desempenho socioeconômico 

São vários e interessantes os destaques relativos ao desempenho econômico dos projetos PIPE 

Fase 2, como apresentado no Box 6 a seguir: 
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Box 6 - Destaques do tema 6 do PIPE 

 

Do total de 106 projetos da Fase 2 da amostra pesquisada, 62 responderam a questão sobre 

faturamento, 40 destes (cerca de 38% da amostra) apontaram faturamento referente às 

tecnologias desenvolvidas no projeto PIPE19. Este número é compatível com o encontrado nas 

avaliações do SBIR, que mostram que menos de 50% dos projetos atingem o mercado 

(Wessner, 2007). 

O faturamento das empresas tem sido crescente e constante ao longo do período observado. A 

média do faturamento total dos projetos das empresas em 2007 foi de R$ 6,3 milhões, sendo a 

mediana de R$ 562 mil, o que mostra que a disparidade de faturamentos dentro da amostra20. 

Como pode ser observado no Gráfico 32, entre 2004 e 2005, 50% das empresas dos projetos 

faturaram até cerca de R$500 mil (2º quartil), sendo que 75% faturaram no máximo R$ 1,8 

milhões (3º quartil). Em 2006 e 2007, há um aumento dos valores faturados pelas empresas 

localizadas no 3º quartil e uma pequena elevação na mediana.  

                                                           
19 É importante registrar que houve um decréscimo de respostas a partir do Tema 6, como será apontado em cada 

questão. Parte do baixo índice de respostas deve-se ao fato dos temas tratarem de questões que em geral têm um 

baixo índice de respostas (faturamento, número de empregados etc), e parte por tratar de questões que não são 

muito comuns a pequenas empresas (publicações, orientações etc). 
20 O cálculo foi realizado tomando-se o faturamento das empresas que declararam faturamento decorrente de 

produtos e serviços desenvolvidos no âmbito do PIPE. Os valores foram deflacionados segundo o IGP-DI com 

base em 2007. 

1. é alto o impacto econômico decorrente do Programa PIPE: para cada R$ 1,00 
investido pela FAPESP, somando-se a contrapartida financeira das empresas, tem-
se um retorno de R$ 5,98; 

2. 40 projetos apontaram faturamento decorrente do projeto PIPE e esse número vem 
crescendo de forma acentuada e sustentada nos últimos 8 anos; 

3. o faturamento PIPE agregado foi de R$ 146 milhões até 2007 (ou R$ 136 milhões 
em valores correntes) – também esses valores têm sido crescentes ao longo do 
período analisado e há indícios de manutenção dessa tendência; 

4. entretanto, 11 empresas respondem por 90% desse valor – ou seja, há uma forte 
concentração deste resultado; 

5. cinco empresas reportaram faturamento decorrente de exportações de produtos 
desenvolvidos no âmbito do PIPE, cujo montante atingiu R$10 milhões (ou seja, 
7,1% do total do faturamento identificado para 40 empresas); 

6. abertura de novos mercados e ampliação do market-share são, pela ordem, as duas 
principais contribuições do PIPE do ponto de vista das empresas. 

7. considerando-se uma faixa anual de faturamento da ordem de 45 milhões e uma 
carga tributária em torno de 20% (cálculo conservador), o PIPE hoje gera tributos em 
montante semelhante ao que ele tem aportado anualmente para novos projetos 
(cerca de R$ 9mi). 
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Gráfico 32 – Box plot do faturamento das empresas dos projetos, 2004-2007 - PIPE 
(n=62) 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Foi identificado um faturamento total acumulado, referente aos produtos desenvolvidos com 

apoio do PIPE, de R$146 milhões em valores de 2007, deflacionados pelo IGP-DI (ou R$136 

milhões em valores correntes). 

Nota-se um acentuado e consistente crescimento tanto no número de projetos como no valor 

do faturamento obtido a partir do desenvolvimento de projetos PIPE. Desde os primeiros anos 

do Programa, percebe-se uma curva ascendente quanto a esses dois elementos. Já em 2000 

triplica o número de empresas com faturamento positivo, quase duplicando no ano seguinte e 

seguindo essa curva de crescimento até os anos mais recentes. Quanto ao montante de 

recursos gerados, o crescimento é da ordem de 20 vezes entre 1997 e 2007, como é 

apresentado no Gráfico 33, abaixo. 

Gráfico 33 - Evolução do faturamento PIPE (em mil R$*) e do número de projetos 
apoiados pelo PIPE que declararam faturamento no período 1997-2007 (n=40) 

 
Nota: * valores deflacionados segundo IGP-DI com ano base em 2007. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 
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Cinco empresas apresentaram faturamento advindo de exportação em decorrência do projeto 

PIPE, sendo que 4 delas apontaram o valor obtido, totalizando no agregado quase R$10 

milhões entre 2001 e 2007, ou seja, cerca de 7% do total do faturamento gerado pelo 

Programa (ver Gráfico 34). 

Gráfico 34 - Evolução do faturamento PIPE e daquele referente à exportação (em mil 
R$) (n=40) 

 
Nota: * valores deflacionados segundo IGP-DI com ano base em 2007. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

No entanto, nota-se uma elevada concentração do faturamento gerado por produtos 

desenvolvidos pelos projetos apoiados pelo PIPE em poucas empresas. Como pode ser melhor 

visualizado no Gráfico 35, abaixo, 5 projetos (ou 12% dos projetos que declararam 

faturamento e 5% do total de projetos da amostra da Fase 2) são responsáveis por 72% do 

faturamento e cerca de 11 projetos respondem por 90% do faturamento gerado por meio do 

apoio do PIPE. Ou seja, cerca de 10% dos projetos respondem por 90% do faturamento, um 

nível de concentração muito semelhante ao encontrado no Programa SBIR, nos EUA.21 

Gráfico 35 - Distribuição do faturamento gerado segundo número de projetos 
apoiados – PIPE (n=40) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

                                                           
21 “SBIR awards result in sales numbers that are highly skewed, with a small number of awards accounting for a 

very large share of the overall sales generated by the program.” (Wessner, 2007). 
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Em outras palavras, a maior parte dos projetos não conseguiu alcançar faturamento 

significativo, como apresentado no Gráfico 36 (apenas 40 de 106 projetos apontaram que 

tiveram faturamento decorrente do projeto PIPE). Dentre os que obtiveram algum 

faturamento, a maior parte ocorreu em níveis bastante baixos – entre R$ 0 e R$ 5 milhões em 

todo o período, enquanto uma pequena parcela, na faixa de 3% dos projetos – cerca de 2 – 3 

projetos, alcançou faturamento mais expressivo (ou seja, da ordem entre R$ 20 e 25 milhões). 

Esses números são totalmente compatíveis com a concentração observada no programa SBIR, 

para o qual porcentagens ainda menores de projetos alcançaram faturamento da ordem de US$ 

20 milhões de dólares.  

Gráfico 36 - Distribuição do faturamento acumulado por projetos apoiados pelo PIPE 
(n=40) 
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Nota: * valores deflacionados segundo IGP-DI com ano base em 2007. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

No Quadro 5, é apresentado o valor do faturamento acumulado no período 1997-2007 para os 

10 primeiros projetos com melhor desempenho a partir do apoio do PIPE. Os quatro primeiros 

projetos apresentam um montante de faturamento fracamente diferente entre eles, caindo 

significativamente no caso do 5º projeto, assim como no caso do 6º projeto, aparecendo um 

bloco mais semelhante no que respeita o montante alcançado entre os quatro últimos projetos 

na ordem de importância do volume obtido. 

É interessante notar algumas características das empresas dos projetos que tiveram o maior 

faturamento decorrente do PIPE. Os 10 projetos equivalem a 9 empresas diferentes. Destas 9 

empresas, 4 passaram por incubação antes do período do projetos (P1, P2, P6 e P7), 2 são 

spin-offs (P6 e P7), 2 geraram spin offs (P1 e P3/P4) e uma foi criada para o PIPE (P9). Além 

disso, os 5 maiores faturamentos PIPE estão entre os 10 maiores faturamentos totais 

Quadro 5 - Projetos com maior faturamento acumulado decorrente do apoio PIPE 
Nome 
projeto 

Ano de término 
do projeto 

Faturamento acumulado 
referente ao projeto PIPE 

Recurso desembolsado 
pela FAPESP 

Fases que o 
projeto passou 

 (em mil R$)* (em R$)* * 

P1  2001 23.475 652.489,88 Fase 1 e 2 
P2 2004 22.095 483.073,83 Fase 1 e 2 
P3*** 2005 20.600 238.958,75 Direto fase 2 
P4*** 2006 20.450 416.159,10 Direto fase 2 
P5 2004 11.353 196.334,63 Fase 1 e 2 
P6 2001 6.532 537.364,94 Direto fase 2 
P7 2004 4.900 476.235,28 Fase 1 e 2 
P8 2003 4.183 725.006,66 Fase 1 e 2 
P9  2000 3.755 304.904,32 Fase 1 e 2 
P10 2002 2.125 531.563,73 Fase 1 e 2 

Nota: * valores deflacionados segundo IGP-DI com ano base em 2007; ** valores deflacionados segundo IGP-

DI com ano base em 2007 que não incluem o recurso aportado pela FAPESP na Fase 1, o que aumentaria em 

cerca de R$ 75 mil os projetos que passaram por esta fase; *** projetos de uma mesma empresa. 



63 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

O impacto econômico gerado pelo PIPE vem se apresentando crescente e substantivo. 

Considerando que houve um dispêndio da FAPESP da ordem de R$ 24,7 milhões 

(deflacionados pelo IGPDI) em relação a 62 projetos, uma contrapartida financeira de R$ 19,8 

milhões, o faturamento decorrente do PIPE trazido a valores constantes de R$ 147,3 milhões e 

considerando-se uma taxa de desconto de 6% a.a., obteve-se uma Taxa Interna de Retorno de 

47,5. Calculando-se a relação benefício/custo chegou-se a um valor da ordem de 5,98 reais 

para cada 1 real alocado pela FAPESP22.  

O Programa demonstra, assim, uma considerável capacidade multiplicadora na economia, 

refletindo ser um instrumento que tem atingido seus objetivos e possibilitando que 

conhecimento e tecnologias se expressem à sociedade e traga benefícios em amplo espectro. É 

bem verdade que há programas de outra natureza que apresentam taxas de retorno maiores, 

como o caso do investimento em pesquisa agrícola, particularmente em novas variedades de 

plantas, como é o caso da Embrapa, cujas taxas de retorno hoje se situam perto dos 13 reais 

para cada real aplicado. Mas há também taxas menores, como as da Petrobras, que se situam 

na faixa de quatro para um. 

Outra revelação interessante é o crescimento do investimento em P&D como participação do 

faturamento. Se isso praticamente não se verificou nos anos 1997 e 1998, já em 199 há uma 

orientação de cerca de 8% do faturamento em P&D de 75% das empresas e de 18% do 

faturamento dos outros 25% das empresas. Há um salto em 2001 (que se mantém em 2002 e 

2003) de cerca de 18% do faturamento pra P&D (para 75% da amostra) e de cerca de 42% do 

faturamento para os outros 25% das empresas e outro salto em 2004, quando 25% das 

empresas investiram mais de 50% de seu faturamento em P&D e 50% das empresas 

investiram mais de 20% em pesquisa e desenvolvimento – ver Gráfico 37, a seguir.  

Gráfico 37 - Porcentagem do faturamento investido em P&D, 1997 a 2006 - PIPE 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Abrir novos mercados e ampliar o market-share são, pela ordem, as duas principais 

contribuições do PIPE. Outros aspectos foram apontados como importantes, como a 

possibilidade de manter a participação no mercado, e menor a contribuição para outras 

questões, como apresentado no Gráfico 38, abaixo. 

                                                           
22 Mais detalhes sobre esta análise podem ser encontrados no Anexo 16. 
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Gráfico 38 - Contribuição do PIPE para aspectos relacionados à atuação em mercados 
internos e externos das empresas  

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Dezenove projetos apontaram que houve incorporação dos resultados alcançados no processo 

de produção (entretanto, salienta-se que apenas 23 projetos responderam essa questão). Dentre 

as empresas que responderam à questão, 47% alegaram ganho de produtividade física e 37% 

redução de custos operacionais. Quanto à importância do projeto PIPE nos ganhos de 

produtividade e/ou redução dos custos operacionais, dos 9 projetos que responderam a esta 

questão, 8 deles indicaram alguma importância do projeto PIPE para esse alcance, 

importância que variou de baixa a muito alta, sendo que o nono projeto apontou nula 

importância. 

Quando instados a responder se a execução do projeto PIPE acarretou mudanças 

organizacionais e/ou de comercialização nas empresas, houve 13 respostas à questão 

(respostas não excludentes): um número maior foi dirigido à introdução de novos métodos 

administrativos ou de gestão (8 apontamentos), seguido por mudança na forma de gerenciar 

projetos de inovação (7 apontamentos), em terceiro lugar, mudanças no organograma (5 

apontamentos) e alguns indicaram outras mudanças sem indicar quais (3 apontamentos), 

como apresentado na Tabela 9, abaixo.  

Tabela 9 - Mudanças organizacionais acarretadas pelo PIPE 
Tipo de mudança organizacional N 

Mudanças do organograma da empresa 5 

Introdução de novos métodos administrativos e de gestão 8 

Mudanças na forma de gerenciar projetos de inovação 7 

Outras mudanças ou alterações 3 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Tema 7 - Capacitação e formação de competências  

Os destaques do tema são apresentados no Box 7 abaixo: 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Permitir manter a participação de mercado (n=22)

Ampliar a participação em mercados que já atua
(n=24)

Permitir abrir novos mercados (n=26)

Iniciar exportação (n=23)

Aumento das exportações (n=16)

Substituição de importações (n=18)

Nenhuma Baixa Média Alta Muito alta
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Box 7 - Destaques do tema 7 do PIPE 

 
 

Trinta e um projetos responderam a questão sobre os recursos humanos. No total, as empresas 

alocavam 688 pessoas um ano antes do projeto, sendo que 87% delas tinham vínculo 

empregatício, 3% eram bolsistas e 10% terceirizados. Durante o projeto houve um acréscimo 

de 54% no número de pessoas, passando para 1.059, sendo que um ano após o término do 

projeto houve um decréscimo de 9%, ou seja, o número caiu para 967. De toda forma, o 

aumento líquido da massa de empregados foi de 41%. 

A maior variação do tipo de profissional foi de bolsistas: de 19 (antes), passou para 135 

(durante), caindo para 63 o número destes após o projeto, com um saldo líquido positivo, de 

toda forma, de 232%. Outro aspecto importante de ser ressaltado é o expressivo aumento do 

número de pós-graduandos entre o período anterior e posterior ao projeto: 103%, seguido pelo 

aumento do número de graduandos (75%) e dos níveis básicos/médio (17%) 

 

Tabela 10 – Número de recursos humanos antes, durante e depois da execução do 
projeto – PIPE (n = 31) 
Vínculo com 

a empresa 

Nível de 

escolaridade 

Número de pessoas Composição Variação 

Antes Durante Depois Antes Durante Depois Depois/ antes 

Empregados 

Pós-

graduados 
57 93 109 8% 9% 11% 91% 

Graduação 144 190 230 21% 18% 24% 60% 

Básico/Médio 397 513 433 58% 48% 45% 9% 

Sub-total 598 796 772 87% 75% 80% 29% 

Bolsistas 

Pós-

graduados 
15 53 33 2% 5% 3% 120% 

Graduação 3 41 21 0% 4% 2% 600% 

Básico/Médio 1 41 9 0% 4% 1% 800% 

Sub-total 19 135 63 3% 13% 7% 232% 

Terceiros 

Pós-

graduados 
6 18 16 1% 2% 2% 167% 

Graduação 19 43 40 3% 4% 4% 111% 

Básico/Médio 46 67 76 7% 6% 8% 65% 

Sub-total 71 128 132 10% 12% 14% 86% 

Totais por 

nível 

Pós-

graduados 
78 164 158 11% 15% 16% 103% 

Graduação 166 274 291 24% 26% 30% 75% 

1) PIPE apresenta um impacto importante na geração de emprego nas 
empresas apoiadas: 

a) houve aumento de 29% do número de empregados (contratados pelas 
empresas) e de 41% da massa de recursos humanos (contratados + 
terceirizados + bolsistas); 

b) houve elevação de 60% do número de pessoal com graduação e de 
91% do número de pessoal com pós-graduação dentre os contratados; 

c) crescimento de 232% no número de bolsistas. 

2) o PIPE contribui para fortalecer competências em: P&D, gestão de projetos, 
trabalho em equipe e na busca de recursos financeiros. 



66 

 

Básico/Médio 444 621 518 65% 59% 54% 17% 

Total        688       1.059  967 100% 100% 100% 41% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

O programa contribuiu para o desenvolvimento de competências em P&D nas empresas 

apoiadas – 84% apontaram como alta ou muito alta essa contribuição. Seguiram-se as 

contribuições quanto à gestão de projetos, quanto à maior competência para se trabalhar em 

equipe e quanto ao conhecimento de outras fontes de financeiros. Por outro lado, quase 50% 

apontaram como nenhuma ou baixa importância do PIPE para o registro de patentes e para 

realização de convênios com instituições privadas. O primeiro caso, especialmente, deve ser 

objeto de reflexão da FAPESP, se se almeja o estímulo à proteção do conhecimento e o 

fortalecimento das ações do PAPI/Nuplitec. Esses e outros aspectos apontados pelos 

respondentes podem ser vistos na Gráfico 39, a seguir. 

Gráfico 39 - Contribuição do projeto PIPE para o desenvolvimento de competências 
na empresa 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

 

Tema 8 - Produção técnico-científica 

Os destaques do tema 8 são apresentados no Box 8. 

 Box 8 - Destaques do tema 8 do PIPE 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

P&D

Marketing/ Comunicação

Gestão de projetos

Gestão financeira

Identificação de demandas dos clientes

Competência para trabalhar em equipe

Negociação com atores privados para atividades de P&D

Negociação com atores públicos para atividades de P&D

Realização de convênios  instituições privadas

Realização de convênios instituições públicas

Conhecimento de legislação e normas

Conhecimento de fontes de financiamento

Registro de patentes ou outros instrumentos

Nenhuma Baixa Média Alta Muito Alta

1) o PIPE também publica:  

a) 82 artigos qualis A e B nacional e 
internacional (0,8 artigo por projeto) 

2) mas orienta muito pouco 

a) 7 dissertações, 2 teses, 5 ICs, 6 TCCs  
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66 projetos apoiados pelo PIPE relataram publicações decorrentes da pesquisa realizada, um 

dado relevante em vista do perfil do programa. Foi relatada a publicação de 40 artigos em 

periódicos internacionais, 42 em periódicos nacionais, 35 capítulos de livros, 27 livros, 64 

anais em eventos internacionais e 121 anais em eventos nacionais e uma pequena quantidade 

de orientações. Seis projetos foram agraciados com prêmios, sendo 3 para a empresa e 3 para 

o pesquisador. 

Gráfico 40 - Quantidade total e em parceria de publicações produzidas em decorrência 
do projeto PIPE desenvolvido (n=66) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Gráfico 41 - Quantidade total de orientações em decorrência do projeto PIPE 
desenvolvido (n=106) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Embora não seja objetivo do PIPE publicar ou orientar, os projetos da amostra produziram um 

número não desprezível de publicações. Por outro lado, o vínculo dos projetos com a 

realização de teses e dissertações foi muito baixo, ainda mais se se considera que mais da 

metade deles contaram com a colaboração de instituições de pesquisa na execução dos 

trabalhos e boa parte dos projetos nasceu nos laboratórios de universidades e institutos de 

pesquisa, como se verá adiante. 
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Tema 9 - Relação Universidade-empresa 

Os destaques do tema 9 são apresentados no Box 9. 

Box 9 - Destaques tema 9 do PIPE 

 

A despeito do baixo número de respostas às questões deste tema, as empresas dos projetos 

avaliados relataram um bom relacionamento com instituições de pesquisa, especialmente com 

universidades. 23 empresas apontaram que a empresa apoiada pelo PIPE foi criada com base 

em conhecimento/tecnologia de pessoas advindas de universidades e/ou instituições de 

pesquisa (85% dos respondentes da questão), com origem principalmente de 

universidades/faculdades públicas (67%). 

Além disso, foi identificada a presença significativa de relacionamento informal das empresas 

com universidades/institutos de pesquisa (53% dos 30 respondentes da questão) durante o 

desenvolvimento do projeto (Gráfico 42). Dos 40 projetos que responderam a questão, 75% 

desenvolveram o projeto utilizando equipamentos e instalações de universidades e outras 

organizações de pesquisa, sendo que 55% atribuíram importância alta ou muito alta do PIPE 

para tal. 

Gráfico 42 - Perfil das parcerias da empresa com universidades/institutos de pesquisa 
– PIPE (n=30) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Em 85% dos casos (dos 26 projetos que responderam), a empresa tinha uma boa relação com 

universidades e instituições de pesquisa (Gráfico 43). Essa relação teve uma pequena 

melhoria, sendo que o PIPE teve uma importância alta ou muito alta na variação da relação 

em 65% dos projetos. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sim, por meio de
convênios ou contratos

Sim, não formalizada

Sim, de outra forma

Não

1) As empresas apoiadas relacionam-se bem com 
universidades:  

a) Empresas criadas com base em conhecimento vindo 
de universidades públicas; 

b) Compartilhamento de instalações de universidades 
e instituições de pesquisa em alto grau (55%). 25% 
dos projetos apontaram que não houve 
compartilhamento. 
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Gráfico 43 - Avaliação da relação da empresa com universidades antes e após o 
desenvolvimento da pesquisa apoiada pelo PIPE 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Tema 10 - Opinião sobre o programa (Operação e gestão) 

O tema 10 buscou captar aspectos sobre as dificuldades encontradas no desenvolvimento dos 

projetos, os procedimentos da FAPESP e os pontos positivos e negativos do Programa. Este 

tema foi respondido pelos participantes dos projetos das Fases 1 e 2. Desta forma, o número 

de respostas para estas questões volta a ser como nos temas 1 e 2, em torno de 200 respostas 

Em geral, as dificuldades na execução do projeto foram baixas (Gráfico 44). As principais 

dificuldades encontradas para a realização do projeto foram “Dificuldades técnicas não 

esperadas que provocaram mudanças de rota no projeto”, considerada alta ou muito alta por 

27% dos respondentes, seguida por “Atrasos na obtenção de equipamentos, insumos e demais 

materiais necessários ao cumprimento dos objetivos” (24%). Estas dificuldades são típicas de 

projetos de P&D. 

Gráfico 44 - Dificuldades encontradas no desenvolvimento do projeto - PIPE (n=201) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 
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O PIPE tem papel fundamental no desenvolvimento de PD&I em pequenas empresas, pois 

cerca de metade dos respondentes disseram que o projeto não teria sido desenvolvido caso o 

programa não tivesse o apoiado (Gráfico 45). 

Gráfico 45 - Trajetória do projeto caso não tivesse sido apoiado pelo PIPE (n=201) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Os procedimentos da FAPESP quanto ao PIPE foram avaliados em geral de forma positiva 

pelos coordenadores (Gráfico 46). Os itens mais criticados foram “tempo para seleção de 

projetos” (41% dos respondentes avaliaram como muito ruim ou ruim) e procedimento de 

seleção de projetos e informação de resultados (32% avaliaram com ruim, muito ruim ou 

regular). 
 

Gráfico 46 - Avaliação dos procedimentos da FAPESP - PIPE (n=199) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Os principais pontos positivos do PIPE apontados pelos 191 projetos que responderam esta 

questão foram: 

 o próprio financiamento em termos dos itens financiados, bolsas e o montante de 

financiamento (46% dos projetos) e a característica de ser um recurso não reembolsável 

(22%); 

 o apoio ao desenvolvimento tecnológico na empresa (37,7%) e o apoio à inovação e ao 

desenvolvimento da cultura de inovação (28,1%); 
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 o apoio à interação da empresa com instituições de pesquisa e pesquisadores (28,8%); 

 a eficiência administrativa da FAPESP em termos de agilidade, simplicidade na 

liberação de verbas (25,1%); 

 a proposta e estrutura do programa em termos de objetivos, acompanhamento e 

organização (15,7%). 

Praticamente todos os respondentes (97,7% dos 174 que responderam esta questão) criticaram 

o sistema de análise inicial dos projetos devido à lentidão, especialmente entre as fases (55%), 

por ter como base critérios acadêmicos (21,6%) ou assessores não adequados (11%), entre 

outros aspectos. Outro ponto negativo destacado foi a ausência de apoio para a Fase 3 

(16,1%). Por fim, os respondentes apontaram que o valor máximo é limitado e o tempo curto 

para execução (16,1%). 

Conclusões 

 O PIPE é um programa que tem financiado empresas de pequeno porte (faturamento 

total médio em torno de R$ 6,3 milhões e mediano de R$ 562 mil em 2007), relativamente 

novas (em média com seis anos de vida) de base tecnológica (todas têm P&D interno), para 

fomentar o desenvolvimento de novos produtos, processos e softwares (60% dos projetos 

alcançaram inovações). A taxa de mortalidade das empresas PIPE após o termino do 

projeto é de 8%, muito abaixo dos 70% apontados pelo SEBRAE para EBTs no Brasil. 

Essa taxa é maior para empresas que foram criadas para submeterem projetos ao PIPE 

(22%). 

 Os coordenadores dos projetos são jovens profissionais na faixa dos 43 anos em média, 

com cerca de 13 anos de experiência nos temas de pesquisa centrais aos projetos e metade 

deles tem doutorado (embora ¾ tenham pós-graduação stricto sensu). 40% deles vêm do 

setor privado e outros 40% do setor público. Em sua grande maioria (mais de 80%) os 

coordenadores não têm origem na empresa que submeteu a proposta. 

 Embora o Programa não financie a fase comercial, inovações (ou seja, novos produtos, 

processos e softwares em uso) chegam ao mercado, seja pelo uso direto da empresa que fez 

o desenvolvimento, pela transferência de tecnologia para terceiros, ou ainda pela 

comercialização dos resultados. 

 Este mesmo fenômeno é observado no programa norte-americano que serviu de 

inspiração ao PIPE, o SBIR. Lá, como aqui, uma parte importante dos projetos atinge o 

mercado (cerca de 50% contra cerca de 40% do PIPE). 

 Assim, o PIPE é um programa que tem sido capaz de gerar inovações em níveis 

próximos aos observados nos EUA. É importante registrar que as semelhanças do PIPE e 

do SBIR são limitadas. O programa americano tem o apoio de recursos e encomendas das 

chamadas agências governamentais, como o Departamento de Defesa, o NIH, a NASA, 

dentre outros. Sem falar nas diferenças estruturais dos dois sistemas de inovação, como, 

por exemplo, a organização e a dimensão do mercado de capitais e a cultura da proteção de 

propriedade intelectual. 

 Neste sentido, os números encontrados na presente avaliação são muito expressivos e 

podem, com medidas complementares, tornarem-se ainda mais expressivos. Uma dessas 

medidas está justamente na chamada Fase 3, que nos EUA já contam com a Fase 2b, na 
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qual as agências públicas podem aportar recursos desde que se sejam alavancados recursos 

de outras fontes para a fase industrial e comercial. Hoje, para cada dois dólares obtidos de 

outras fontes o programa pode analisar a possibilidade de aportar um dólar, ampliando em 

muito as chances de sucesso da fase comercial. 

 A questão do capital de risco por exemplo é outro fator diferenciador. A amostra 

avaliada do PIPE encontrou 12% de empresas que receberam aporte de capital, contra 

cerca de 25% nos projetos financiados pelo SBIR. Para os padrões brasileiros os 12% são 

notáveis, já que internamente as taxas de aporte de capital para empresas de base 

tecnológica que buscam esse tipo de recurso ficam na faixa dos 5%. 

 No quesito exploração dos direitos de propriedade intelectual, as taxas de exploração 

comercial são baixas quando comparadas às do programa americano: 4% contra 16%, 

respectivamente, dos direitos registrados e obtidos. 

 Afora esse dois pontos (capital de risco e licenciamento), a maioria dos números 

encontrados na avaliação do PIPE é bastante similar aos apresentados nas avaliações do 

SBIR. Além dos indicadores de inovação, outras semelhanças foram encontradas: 

 Os projetos que geraram faturamento decorrente do apoio PIPE são cerca de 40%, 

sendo que destes cerca de 10% respondem por 90% do somatório dos faturamentos; 

 No PIPE como no SBIR, são poucos os projetos que conseguem faixas maiores de 

faturamento (as maiores faixas aqui foram de R$ 20 a 25 milhões e no programa 

americano de até US$ 20 milhões). Estes projetos não passam de 5% dos projetos 

apoiados; 

 Aqui, como lá, entre metade e dois terços dos projetos apoiados não teriam sido 

desenvolvidos sem esse tipo de recurso, denotando uma importância grande de 

programas dessa natureza para se executar atividades de desenvolvimento 

tecnológico que de outra forma dificilmente sairiam do papel; 

 o programa tem também função de promover alavancagem de recursos financeiros 

adicionais. No PIPE 52% e no SBIR 56% dos projetos alavancaram novos recursos 

financeiros para desenvolvimento tecnológico. Essa condição pode ser ampliada se 

se instituir montantes crescentes de aporte de recursos caso a empresa apresente 

contrapartida (não se trata de tornar isto obrigatório, mas sim premiar aqueles que 

busquem fontes financeiras complementares); 

 o perfil de gênero nos dois programas é muito semelhante: lá 9,5% de mulheres, 

aqui 8%. 

 O cálculo dos impactos econômicos do PIPE apontou para um retorno de seis vezes o 

valor investido. Ou seja, considerando o faturamento e os investimentos realizados (pela 

FAPESP e por outras fontes) esse programa tem se mostrado não só de alto retorno, como 

de retorno crescente. 

 Em termos de capacidade de gerar inovações (novos produtos, processos, softwares em 

uso), os projetos mais inovadores foram aqueles com as seguintes características: 

 Empresas originadas como spin offs de outras empresas 

 Sem incubação prévia 

 Com parceiros em organizações de pesquisa 
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 Coordenador é sócio e tem pós-graduação 

 A empresa já estava em operação 

 O impacto no nível de emprego das empresas envolvidas foi igualmente expressivo: 

aumento de 40% na massa de recursos humanos (contratados, terceirizados e bolsistas); 

aumento de quase 30% no pessoal contratado diretamente que levou à ampliação, até um 

ano após o encerramento do projeto, de 60% do pessoal de nível superior e de mais de 90% 

do pessoal com pós-graduação. 

 Finalmente, deve-se dar atenção às sugestões para melhoria do programa apontadas 

pelos usuários, dentre elas o refinamento contínuo do método de seleção de projetos com 

critérios que privilegiem o sucesso do desenvolvimento tecnológico visando à inovação. 

 Por tudo o que se viu nesta avaliação, o PIPE é um programa que não apenas deve ser 

continuado, como deve ser ampliado. As expectativas de retorno econômico são positivas e 

crescentes. A perspectiva de contribuição para o aumento da densidade tecnológica da 

indústria é igualmente positiva e, como se viu, para que o impacto se amplie três medidas 

são necessárias: ampliação do apoio para fase pré-comercial, vinculado à busca de apoio de 

outras fontes; refinamento contínuo do processo seletivo (para o que essa avaliação pode 

contribuir) e ampliação da massa de projetos financiados para a emergência de mais casos 

de sucesso. 
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Programa Pesquisa em Parceria para 
Inovaça o Tecnolo gica - PITE 

Características gerais do PITE 

O Programa PITE foi criado em 1995 e é um dos Programas da FAPESP da linha Inovação 

Tecnológica. Seu objetivo é financiar projetos de pesquisa em instituições acadêmicas ou 

institutos de pesquisa, desenvolvidos em cooperação com pesquisadores de centros de 

pesquisa de empresas localizadas no Brasil ou no exterior e co-financiados por estas. A 

iniciativa busca, entre outras coisas, estimular o investimento das empresas em atividades de 

pesquisa e desenvolvimento, aproximando-as das pesquisas produzidas nas universidades e 

institutos de pesquisa e, assim, a troca de experiências entre pesquisadores e gestores dos 

setores público e privado. Ao longo dos últimos treze anos, o PITE apoiou ou está apoiando 

mais de uma centena de projetos e a expectativa do Programa é que os resultados dos projetos 

contribuam para a criação de conhecimento e/ou inovações tecnológicas de interesse da 

empresa parceira, assim como para o avanço do conhecimento e para a formação de recursos 

humanos qualificados. 

Os projetos têm duração de até 36 meses. O financiamento por parte da FAPESP é dirigido 

exclusivamente às instituições acadêmicas ou institutos de pesquisa e são não-reembolsáveis. 

O contrato do projeto sempre é feito diretamente com os pesquisadores, mesmo quando a 

iniciativa do projeto é da empresa, seja no balcão, seja por meio dos recentes editais 

negociados pela FAPESP junto a grandes empresas (Embraer, Oxiteno, Natura, Ouro Fino, 

Instituto Fleury, Socesp). Neste novo modelo, a FAPESP e a empresa em questão definem as 

áreas e temas de interesse para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa, monta-se um 

edital e instituições de pesquisa interessadas se apresentam. O presente projeto de Avaliação 

de Programas da FAPESP teve em sua amostra nenhum projeto deste novo modelo. 

Para a participação no Programa, as empresas parceiras devem necessariamente contribuir 

para o financiamento do projeto de pesquisa via contrapartida financeira com recursos 

próprios ou de terceiros. Tais recursos são destinados à infra-estrutura da Instituição de 

Pesquisa e pagamento de recursos humanos, mas há casos em que podem até ser destinados à 

infra-estrutura na empresa (em comodato). O valor da contrapartida da empresa varia 

conforme a modalidade na qual o projeto é enquadrado, de acordo com a análise feita do 

projeto. Utiliza-se o sistema de análise por pares. Cada solicitação é examinada por um ou 

mais pesquisadores da área do conhecimento em questão, sem nenhum vínculo formal com a 

FAPESP, que emite(m) parecer de mérito como assessores ad hoc. 

Devido à exigência de contrapartida, o PITE diferencia-se de outros programas da FAPESP 

por ter introduzido a idéia de custos compartilhados entre empresa e Instituição de Pesquisa, 

bem como compartilhamento da elaboração das propostas, procurando escapar da mera 

transferência de tecnologia.   

O Programa está estruturado em três modalidades, sendo que cada modalidade é voltada para 

propostas com diferentes graus de inovação e de riscos tecnológicos, como apresentado no 

Box 10, abaixo. Os projetos são classificados nas modalidades inicialmente pelos 

proponentes, o que é re-analisado e, se necessário, re-classificado pelos assessores ad hoc. 
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Box 10 – Modalidades do PITE 

 

Em média, a FAPESP tem financiado aproximadamente 50% dos projetos, o que pode ser 

observado através da análise das concessões até dezembro de 2006 (Gráfico 47).  A 

modalidade PITE 2 é a que tem recebido maior número de projetos (75 projetos ou 53% das 

solicitações) e a que também tem obtido um maior número de concessões (78% de projetos 

aprovados). Em segundo lugar, vem a modalidade PITE 3 com 53 solicitações, mas que é a 

modalidade com o maior número de projetos denegados (cerca de 45%). Já a modalidade 

PITE 1 tem recebido um número menor de solicitações (apenas 13 no conjunto dos 13 anos de 

existência do PITE), mas sua taxa de aprovação é tão elevada quanto a modalidade PITE 2. 

Gráfico 47 – Distribuição dos projetos concedidos e denegados segundo modalidade 
do PITE 

 
Nota: Não inclui projetos cancelados e em análise. 

Fonte: Banco de dados, FAPESP dez 2006. 

Entretanto, é curioso observar a grande inconstância das concessões por tipo de modalidade 

entre 1995 e 2006, como ilustra o Gráfico 48, abaixo. A modalidade PITE 2 apresenta os 

maiores números entre os três primeiros anos, atingindo 10 projetos concedidos em 1997, 
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Modalidade 1 (n=13)

Concedido Denegado

PITE 1 - o objetivo é desenvolver inovação em projeto, cuja fase 

exploratória já esteja praticamente completada. A FAPESP financia até 

20% do custo do projeto. Os investimentos adicionais no 

desenvolvimento da inovação devem ser justificados através de análise 

preliminar de custo-benefício. 

PITE 2 – o objetivo é desenvolver inovação associada a baixos riscos 

tecnológicos e de comercialização. O projeto deve ser de inovação 

incremental, envolvendo as etapas de exploração e certificação, e 

demonstrar os benefícios sócio-econômicos que o êxito do projeto terá 

sobre o setor de produção ou de serviços, no qual está inserido. A 

FAPESP financia até 50% do custo do projeto. 

PITE 3 – o objetivo é desenvolver Inovação associada a altos riscos 

tecnológicos, mas com alto poder “fertilizante ou germinativo”. O projeto 

deve ter um caráter revolucionário e espera-se que a inovação resultante 

possa causar impacto (mudanças substanciais) em todo um setor de 

atividades. Podem ser enquadrados projetos de inovação incremental 

quando a(s) empresa(s) parceira(s) for(em) de médio e pequeno porte, 

com significativa contribuição socioeconômica para o país. A FAPESP 

financia até 70% do custo do projeto. 
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caindo para apenas 2 em 1998, zero em 1999, subindo novamente em 2000 (9 projetos), 

caindo entre 2001 e 2002 para 2 projetos concedidos/ano, patamar mantido até 2006, 

excetuando 2003, quando novamente 10 projetos foram concedidos. Os projetos da 

modalidade PITE 3 não sofrem uma instabilidade tão grande - exceto em 1997, com 6 

projetos concedidos (o dobro do normal) e em 2005 e 2006 (quando nenhum projeto foi 

concedido) - mas os patamares de concessão são menores que os da modalidade PITE 2, 

como visto. Finalmente, os projetos da modalidade PITE 1 – num número inferior aos dois 

anteriores - tiveram seu auge de concessão em 2001, com apenas 4 projetos aprovados, sendo 

que entre 2002 e 2005 não houve concessão nesta modalidade, reaparecendo em 2006, com 

apenas um projeto concedido. 

 

Gráfico 48 – Distribuição dos projetos concedidos por ano segundo modalidade de 
PITE 

 
Fonte: Banco de Dados, FAPESP dez 2006. 

Ainda, em relação ao tema das modalidades, não se pode identificar padrão algum na amostra. 

Predomina, evidentemente, a modalidade 2, mas não há uma explicação clara para as 

oscilações. Ademais, quando se observam as descrições das três modalidades no Box 1, não é 

totalmente clara a divisão entre elas, os temas risco tecnológico e mercado são mal 

identificados. Na prática, segundo técnicos da FAPESP, não se tem empregado essas 

modalidades com rigor exatamente porque seria preciso rever sua pertinência e clareza. 

A forma de aporte dos recursos da contrapartida variou ao longo do tempo. De 1995 a 2000, a 

contrapartida foi repassada diretamente aos pesquisadores.  A partir de 2000 os valores de 

contrapartida das empresas correspondentes a material permanente (MP), material de 

consumo (MC), diárias (DIP) e transporte (DET), passaram a ser depositados na FAPESP. Os 

valores dessa contrapartida constavam do Termo de Outorga. Na questão dos valores 

referentes a pagamento de pessoal (STB), a empresa assinava um acordo com alguma 

Fundação ou Instituto (ex. FUNCAMP) que gerenciava a distribuição dessa verba junto aos 

pesquisadores, sem interferência da FAPESP. A partir de 2006/2007, a contrapartida das 

empresas, em sua totalidade (MP, MC, STB, DIP, DET, etc.), voltou a ser repassada aos 

pesquisadores sem o intermédio da FAPESP. Para isso, as empresas estabelecem um acordo 

com alguma Fundação de apoio, que se incumbe de administrar e repassar a verba aos 

pesquisadores. 

Os recursos aportados pela FAPESP no PITE têm sido irregulares, pois além do número de 

projetos aprovados ter grande variação ao longo dos anos, os valores também variam, com 
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projetos inferiores a R$ 30 mil e superiores a R$ 3 milhões, sem considerar a contrapartida 

das empresas. Como se pode ver na Tabela 11, os desembolsos realizados foram crescentes 

até 1999, estáveis daí até 2001, tiveram um pico de 12,7 milhões em 2002, voltando aos 

patamares do período anterior.  

Tabela 11 – Valores concedidos e desembolsados entre 1995 a 2006 - PITE 
Ano Número de projetos 

submetidos 
Número de 

projetos 
aprovados 

Valor Desembolsado 

1995 25 13 445.663,34 
1996 16 9 1.845.837,66 
1997 22 16 2.645.353,17 
1998 14 10 5.201.973,07 
1999 8 4 6.187.372,64 
2000 16 11 4.625.241,56 
2001 18 8 5.178.403,19 
2002 11 5 12.710.627,04 
2003 19 12 6.931.380,98 
2004 6 3 8.347.854,73 
2005 7 3 7.504.187,02 
2006 25 3 3.980.183,28 

TOTAL 187 97 65.604.077,69 

Notas: Em 2006, um projeto foi cancelado, 3 concedidos, 3 denegados e 18 estavam em análise. Em relação à 

distribuição dos projetos ao longo dos anos, foi considerado o ano de solicitação dos projetos. Os valores foram 

deflacionados segundo o IGPM, com ano base em 2006. 

Fonte: Para valores FAPESP: http://www.fapesp.br/estatisticas/desembolso_moeda_epoca.pdf. Para número de 

projetos: Banco de dados, FAPESP, dez 2006. 

Quanto ao número de projetos solicitados e concedidos por ano, em 1995, primeiro ano de 

funcionamento do Programa, foram solicitados 25 auxílios e concedidos 1323. O ano de 1997 

foi o de maior aprovação chegando a 16 projetos. Os anos de 1995, 1998, 2000, 2001 e 2003 

tiveram mais de uma dezena de projetos aprovados, sendo que a taxa de projetos denegados 

nesses anos foi de aproximadamente 50%. Nos anos de 2004, 2005 e 2006 foram aprovados 

apenas três projetos por ano, o que representa uma queda significativa frente a 2003 – tanto 

no que respeita os submetidos como os aprovados. Em resumo, o número de submissões entre 

1995 e 2006 chegou a 187 e o total de projetos aprovados foi de 97, representando uma média 

de 8 projetos/ano. 

Quando foram concedidos os primeiros projetos em 1995, o PITE era o único programa da 

modalidade Pesquisa para Inovação Tecnológica, de forma que o total de recursos desta 

modalidade lhe era destinado. A partir de 1997, com a introdução de outros programas nesta 

modalidade e dos desdobramentos do próprio programa PITE, este passa a representar cerca 

de 20% até 1998 e depois sempre abaixo deste patamar (Gráfico 49). 

                                                           
23 A primeira rodada de seleção de projetos foi realizada em março de 1995, e mais duas foram feitas em julho e 

novembro, totalizando três chamadas por ano, o que se repetiu em 1996 e permaneceu em 1997. A partir de 

fevereiro de 1998, a FAPESP passou a receber os projetos em sistema de fluxo contínuo. 
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Gráfico 49 - Participação do programa PITE no total desembolsado na modalidade 
Pesquisa para Inovação Tecnológica e total de recursos desembolsados, 1997 – 2006 

 
Nota: A série valores desembolsados está plotada no eixo secundário à direita. 

Fonte: http://www.fapesp.br/estatisticas/desembolso_moeda_epoca.pdf 

O PITE apóia projetos de todas as áreas do conhecimento científico e tecnológico, entretanto 

percebe-se que as áreas de Engenharia tem uma participação maior em números absolutos 

tanto no que respeita a solicitação quanto a concessão de auxílios. É interessante notar que 

algumas áreas tiveram poucos projetos solicitados, mas 100% de aprovação (BIO I e Física) 

(Tabela 12).  

Tabela 12 – Total de projetos submetidos e taxa de aprovação por Área do 
Conhecimento - PITE 
Área de Conhecimento Projetos 

submetidos 
Taxa de aprovação 

Engenharia II (Ciência e Tecnologia de Alimentos, Materiais e 
Metalúrgica, Química, Sanitária, Nuclear, Recursos Florestais e Eng. 
Florestal, Recursos Pesqueiros e Eng. Pesca) 

41 59% 

Engenharia I (Aeroespacial, Mecânica, Elétrica, Civil, Transporte, 
Biomédica, Produção, Naval e Oceânica, Minas, Agrícola (quando 
processo for vinculado à Coord. de Engenharia) 

40 45% 

Agronomia e Veterinária 27 52% 
Saúde 31 35% 
Química 15 60% 
Ciência e Engenharia da Computação 10 60% 
BIO I (Botânica, ecologia, ecologia aplicada, ecologia de ecossistemas, 
oceanografia, outra subárea da Ecologia, outra subárea da Zoologia, 
Taxonomia dos Grupos Recentes, Zoologia) 

5 100% 

BIO II (Biofísica, biofísica molecular, biologia geral, biologia molecular, 
bioquímica, citologia e biologia celular, farmacologia, fisiologia, fisiologia 
vegetal, genética, genética animal, genética humana e médica, genética 
molecular e microorganismos, genética vegetal, imunologia, metabolismo 
e bioenergética, microbiologia, morfologia, morfologia vegetal, 
mutagênese, parasitologia, química de macromoléculas) 

7 43% 

Física 3 100% 
CHS III (Educação, Psicologia, Serviço Social) 2 50% 
Interdisciplinar 1 100% 
Matemática e Estatística 1 100% 
Geociências 2 50% 
Economia e Administração 2 0% 

TOTAL 187 52% 

Fonte: Banco de Dados, FAPESP dez 2006. 
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Até dezembro de 2006, dezesseis diferentes instituições de pesquisa foram contempladas pelo 

PITE (Quadro 6). A USP é aquela que mais tem obtido concessões – quase 40% dos 97 

projetos concedidos, seguida pela Unicamp e pelo IPT – sendo essas as instituições que mais 

se destacam no conjunto, fato de não difícil compreensão, dado o perfil também aplicado da 

pesquisa que é desenvolvida por essas três instituições. A Unesp tem uma participação tímida 

frente ao número elevado de unidades que possui no Estado de São Paulo. ITAL, CTA, CPqD 

e INPE também apresentam números bastante tímidos em relação ao PITE frente às 

atividades técnico-científicas que desenvolvem – sem contar as instituições de pesquisa que 

nem aparecem no cômputo - fato que aponta a necessidade de um esforço mais dirigido por 

parte da FAPESP a instituições de pesquisa deste naipe se se pretende uma maior densidade 

do PITE no ambiente de desenvolvimento tecnológico no ESP. 

Quadro 6 – Projetos solicitados e taxa de aprovação segundo Instituição de Pesquisa 
- PITE  
Instituição de Pesquisa Projetos Solicitados Taxa de Aprovação 

USP 46 80% 

UNICAMP 25 72% 

IPT 18 61% 

UNESP 14 57% 

CTA 8 63% 

ITAL 5 100% 

Centro Desenvolvimento Tecnologia Recursos Humanos 2 0% 

FAPESP 2 100% 

IAC 2 50% 

Instituto BUTANTAN 2 100% 

UMC 2 0% 

COPERSUCAR 1 100% 

CPqD 1 100% 

Faculdade de Engenharia Química de Lorena 1 100% 

FATEC 1 0% 

Fazenda Santa Maria 1 0% 

FEI 1 0% 

FUPAB 1 100% 

INPE 1 100% 

Instituto do Coração/SSSP 1 100% 

Instituto de Desenvolvimento Águas de Lindóia 1 0% 

IPEN 1 100% 

PUCSP 1 0% 

UNIFRAN 1 0% 

UNIVAP 1 100% 

USF 1 0% 

Total 141 57% 

Fonte: Banco de Dados, FAPESP dez 2006. 

É baixa a distribuição geográfica dos projetos apoiados pelo PITE entre os municípios do 

Estado de São Paulo, como aponta o Mapa 1, abaixo – o PITE se concentra em apenas 13 

cidades do Estado. Chamam atenção, neste grupo, os municípios de Campinas e de São Paulo, 

neste último certamente devido à presença de duas das instituições que mais tiveram projetos 

concedidos, quais sejam, USP e IPT. Por sua vez, entende-se que a inovação, em geral, se 

desenvolve de forma concentrada no mundo todo, devido à necessidade de concentração de 

conhecimentos técnico-científicos, instituições, empresas e mão-de-obra qualificada, entre 

outros – são os meios de inovação, como os cunhou M. Castells em A Sociedade em Rede 

(1999, p.74). Por outro lado, entende-se que seria interessante uma maior ampliação da 

atuação geográfica do Programa, dado que o Estado de São Paulo conta com importantes 
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centros universitários e de pesquisa espalhados pelo território paulista, especialmente devido 

às unidades da Unesp e das instituições públicas de pesquisa na área agrícola relacionadas à 

APTA. 

Mapa 1 - Distribuição dos projetos concedidos segundo município da Instituição de 
Pesquisa - PITE (n=97) 

 
Fonte: Banco de Dados, FAPESP dez 2006. 

Resultados da avaliação do PITE 

A avaliação do Programa PITE foi realizada a partir do levantamento de informações junto à 

FAPESP (via banco de dados e reuniões com coordenadores adjuntos, entre outros), da 

realização de entrevistas junto a alguns dos responsáveis por projetos agraciados pelo 

Programa e do levantamento de informações por meio de dois questionários - um para os 

coordenadores dos projetos nas instituições de pesquisa (pesquisadores de universidades e 

institutos de pesquisa) e outro para os responsáveis pelos projetos nas empresas, com a 

finalidade de captar diferentes impactos verificados entre os diferentes atores envolvidos no 

PITE (públicos e privados) como decorrência de projetos conjuntos no âmbito do Programa 

em questão. Os questionários continham sete temas iguais para ambas as organizações e um 

tema exclusivo para empresas (desempenho sócio-econômico), a saber: 

 Tema 1 – Perfil da organização e do responsável  

 Tema 2 – Relação universidade – empresa  

 Tema 3 – Inovação/cultura de inovação  

 Tema 4 – Alavancagem de recursos e infra-estrutura  

Número de Instituições de Pesquisa 
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 Tema 5 – Capacitação e formação de competência  

 Tema 6 – Produção técnico-científica  

 Tema 7 – Desempenho sócio-econômico (empresa)  

 Tema 8 – Opinião sobre o programa  

Descrição da amostra 

A avaliação do PITE pretendia atingir todos os projetos concluídos até dezembro de 2006. 

Para tanto, foram selecionados 68 projetos finalizados até este ano, o que inclui projetos com 

os status de projetos totalmente encerrados, projetos com a parte científica encerrada e 

projetos com a parte administrativa encerrada segundo o banco de dados repassado pela 

FAPESP. Após a busca dos contatos dos possíveis respondentes (coordenadores dos projetos 

nas instituições de pesquisa e responsáveis pelos projetos nas empresas), foram localizados e 

convidados a participar da avaliação coordenadores de 66 projetos do lado das instituições de 

pesquisa e 64 responsáveis dos projetos do lado das empresas.24 As 64 empresas convidadas a 

responder ao questionário referem-se a 54 projetos, pois alguns projetos têm mais de uma 

empresa participante. Foram respondidos: 

 60 questionários do lado das instituições de pesquisa (90% das convidadas) e 

 42 questionários do lado das empresas (65% das convidadas). 

No final, a amostra válida do PITE é a seguinte: 

 65 projetos no total, ou seja, 96% dos projetos finalizados, sendo: 

 34 projetos respondidos por ambas partes; 

 26 projetos só pelas instituições de pesquisa e 

 5 projetos só pelas empresas. 

A amostra conta, do lado das proponentes dos projetos, com 13 diferentes instituições de 

pesquisa, sendo 43 projetos de universidades públicas, 14 de institutos públicos de pesquisa, 

um de uma universidade privada e dois de institutos privados de pesquisa, como mostra a 

Tabela 13, abaixo. 

Tabela 13 – Instituições de pesquisa proponentes dos projetos da amostra segundo 
classificação - PITE 

Classificação das instituições de pesquisa  Número de projetos 

Universidades públicas (USP, UNICAMP, UNESP, CTA-ITA) 43 

Universidade privada (Univap) 1 

Institutos públicos de pesquisa (INPE, Inst. Butantan, IPEN, ITAL, IPT, Inst. do 

Coração/SSSP) 

14 

Institutos privados de pesquisa (CTC e Fundação CPqD) 2 

TOTAL 60 

  

                                                           
24 Conforme mencionado na metodologia do trabalho, alguns contatos não foram identificados, inviabilizando 

sua inclusão na amostra. Houve uma dificuldade maior para localização dos contatos nas empresas, uma vez que 

muitos destes tiveram que ser obtidos junto às instituições de pesquisa. É importante que a FAPESP inclua em 

seus bancos de dados a informação sobre os contatos das empresas (nome, equipe, direção). 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Quanto às organizações privadas integrantes da amostra, são 33 diferentes organizações 

dentre empresas (envolvidas em 34 projetos), associações de empresas (em 3 projetos), 

entidades sem fins lucrativos (em 5 projetos, sendo destes, uma cooperativa, como mostra a 

Tabela 14, abaixo. Há apenas 5 organizações com mais de um projeto PITE, apontando que a 

grande maioria só possui um projeto PIPE no período da análise. 

Tabela 14 – Número de questionários da amostra segundo tipo de organização - PITE 
Tipo de organizações participantes do PITE Número de questionários 

Empresas (ver tabela abaixo) 34 

Associações (ABAL, ABEPET, ABIVIDRO) 3 

Entidade privada sem fins lucrativos (SEBRAE) 4 

Cooperativa (Coopersucar) 1 

Total 42 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Tabela 15 – Número de projetos segundo empresas participantes do PITE 
Empresa Número de projetos 

Ache Laboratórios Farmacêuticos S/A 1 
Biolab 1 
Biosintética (Ache Laboratórios Farmacêuticos S/A) 1 
Braile Biomédica Indústria Comércio e Representações S/A 1 
Cia Suzano de Papel e Celulose 3 
CODISTIL S/A (DEDINI) 1 
CST 1 
Duratex 1 
Eaton Ltda 1 
EMBRAER 4 
Engemasa Engenharia Materiais Ltda 1 
Fish Braz 2 
ITAUTEC 1 
Laboratório de Informática Aplicada 1 
OPP Petroquímica (BRASKEM S/A) 1 
Permatex Ltda /Imbralit Ltda 1 
PETROBRAS 2 
Rhodia 1 
Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda 1 
Shimura S Granja/Shimura Alimentos Ltda 1 
Teccom Industrial e Comercial de Equipamentos Ltda 1 
Tetra Pack 1 
Toro Indústria e Comércio Ltda 1 
UNISOMA  1 
URP Diagnósticos Médicos 1 
Villares Metals 1 
Votorantim Celulose e Papel SA 1 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

As Engenharias lideram fortemente o número de projetos que responderam aos questionários, 

seguindo o padrão dos projetos submetidos e aprovados no âmbito do PITE, quase três vezes 

mais que os de processo industriais de engenharia química, segundo colocados. Chama 

atenção a existência de apenas um projeto em Ciências Humanas, na área de ensino 

fundamental. 

A FAPESP aportou mais de R$ 43,8 milhões aos 65 projetos PITE da amostra. A partir das 

modalidades dos projetos foi calculada a contrapartida das empresas que ultrapassa os R$ 53 

milhões, ou seja, ela teria sido cerca de 12% superior ao aporte da FAPESP, o que se 



83 

 

comprovado, mostra um ponto positivo do Programa que é o comprometimento da empresa 

por meio de recursos financeiros. 

Análise dos resultados por tema 

Nesta seção são apresentados os resultados de cada tema avaliado. Procurou-se, nas questões 

comuns aos dois questionários (para as instituições de pesquisa e para as empresas), 

apresentar de forma conjunta as visões sobre os resultados alcançados. Entretanto, como a 

amostra válida dos dois tipos de respondentes difere, em algumas questões serão apresentados 

apenas os dados fornecidos pelas instituições de pesquisa, pois foram considerados mais 

completos. 

Tema 1 – perfil da organização e do responsável pelo projeto  

No que diz respeito ao perfil das instituições envolvidas no Programa e dos responsáveis pelo 

projeto PITE (Tema 1), os destaques são: 

Box 11 - Destaques do tema 1 do PITE 

 

1. o PITE é um programa de parcerias entre universidades e institutos 

públicos e empresas nacionais normalmente de grande porte; 

2. mesmo sendo um programa pensado para empresas de maior porte, 21% 

dos projetos foram realizados com empresas de pequeno porte; 

3. a maioria das empresas tem mais de 20 anos – há, aliás, empresas 

centenárias - e são provenientes de diversos setores da economia, sem 

concentração setorial de destaque (conforme a Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas - CNAE); 

4. a maioria das empresas tem capacidade própria de pesquisa, pois contam 

com equipes de P&D, tem como sua principal fonte de informação a 

própria área de P&D (segundo critério usado no Manual de Oslo) e em 

segundo lugar as universidades e instituições de pesquisa; 

5. neste sentido, o PITE, na amostra analisada, envolveu empresas que já 

tinham alguma atividades de pesquisa própria. 

6. o coordenador do projeto na Instituiição de Pesquisa tinha idade média de 

46 anos e 18 anos de experiência no tema do projeto quando da 

apresentação da proposta; a grande maioria tinha doutorado e a maior 

parte permaneceu como funcionário em tempo integral na instituição 

proponente do projeto; 

7. já o responsável pelo projeto na empresa tinha idade média de 45,3 anos 

e 19,6 anos de experiência no tema do projeto quando da apresentação 

da proposta; 64% dos responsáveis da amostra tinham pós-graduação 

stricto sensu.  

8. Nota-se, portanto, um perfil de empresas com capacidade de P&D e com 

competência anterior nas temáticas desenvolvidas. 
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Enquanto a maioria dos coordenadores das instituições de pesquisa da amostra tinha pós-

doutorado, os responsáveis pelo projeto nas empresas possuíam doutorado (47%), mestrado 

(27%) e uma parcela era especialista (23%) – perfil que não aparece no caso dos 

coordenadores; 64% tinham pós-graduação stricto sensu, sendo que cerca de 42% doutorado. 

Do lado da Instituição de Pesquisa, a experiência técnica (em institutos de pesquisa) deve ter 

sido um fator preponderante para que graduados tenham assumido a função de coordenadores 

de projeto (Gráfico 50).  

Gráfico 50 – Titulação do coordenador do projeto e do responsável pelo projeto na 
empresa quando a proposta foi apresentada à FAPESP - PITE 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

O perfil dos coordenadores de ambos os lados em relação à idade e experiência no tema de 

pesquisa é semelhante: o coordenador do projeto na Instituição de Pesquisa tinha em média 

idade de 46 anos e 18 anos de experiência, já o responsável pelo projeto na empresa tinha 

idade de 45,3 anos e 19,6 anos de experiência, em média, quando da apresentação da 

proposta.  

Em relação ao perfil de atuação das empresas25, o PITE não apresentou concentração setorial 

– as diferenças entre as áreas a partir do número de projetos são pequenas. Tomando a CNAE 

em dois dígitos, percebe-se que as áreas que mais concentram projetos são duas: consultoria 

(serviços prestados a empresas)26 e fabricação de produtos químicos, com cinco projetos cada 

uma, como aponta o Gráfico 51, abaixo. 

                                                           
25 É importante ressaltar que embora se utilize o termo empresas, a unidade de análise é o projeto, ou seja, não 

foram descontadas as repetições de projetos da mesma empresa, pois o objetivo é traçar o perfil dos projetos do 

Programa. 

26 Destes 5 projetos, há 4 projetos do Sebrae relacionados com o PRUMO (Projeto de Unidades Móveis), projeto 

iniciado em 1999 em parceria com IPT e FAPESP, que leva laboratórios portáteis até empresas para resolver os 

problemas tecnológicos da empresa quanto à matéria-prima, processo e produto acabado. O papel do Sebrae 

nestes projetos, além de fazer a intermediação entre o IPT e a empresa, era o de custear parte dos atendimentos, 

até o limite de R$2,6 mil por atendimento.  
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Gráfico 51: Área de atuação das empresas  segundo o número de projetos  - PITE 
(n=42), Divisão da CNAE (2 dígitos) 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Como dito acima, a maior parte dos projetos (67%) participantes do PITE é de grande porte 

(mais de 500 empregados), mas 19% deles são de microempresas (equivalente a 7 

organizações, sendo 3 associações) e 2% de pequenas empresas (Gráfico 52). As 4 pequenas 

empresas, como projetos na área de aqüicultura, agronomia, odontologia e ciência da 

computação, preferiram submeter seus projetos ao PITE ao invés do PIPE, programa dedicado 

a este perfil de empresa. Entretanto, seria importante investigar num estudo futuro o caso 

destas empresas, dado que a grande maioria das empresas da amostra envolvidas no PITE são 

empresas que possuem algum lastro com pesquisa. Seria interessante verificar se este é o caso 

destas pequenas empresas e por isso da solicitação de projetos PITE e também com que 

Instituição de Pesquisa estão relacionadas e para fazer que tipo de P&D. É interessante notar 

que estas empresas apontaram impactos econômicos decorrentes do desenvolvimento de 

inovações no âmbito do PITE, como será visto adiante. 
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Gráfico 52: Distribuição das empresas por número de empregados  - PITE (n=42) 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

A maior parte dos projetos é de empresas que possuem o formato de sociedade anônima 

(50%), o que está relacionado ao fato de a maioria da amostra ser de grandes empresas. E 

estes projetos são de empresas em sua grande maioria de capital nacional (82%), somente 

13% de capital estrangeiro e os 5% restantes de joint ventures (nacional e estrangeiro). 

As empresas da amostra são estabelecidas – há sete projetos de empresas que foram fundadas 

na primeira metade do século XX, 16 entre os anos 50 e 60 e outras 19 entre os anos 1970 e 

2002 – a mais nova da amostra tem 6 anos, como pode ser visto no  Gráfico 53, abaixo. 

Aparentemente nenhum aventureiro criou empresa para participar do PITE. 
 

 Gráfico 53: Ano de fundação da empresa  - PITE (n=42) 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Tema 2 - Relação universidade – empresa 

No quesito relação universidade/Instituição de Pesquisa e empresa, os destaques são:  
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Box 12 - Destaques do tema 2 do PITE 

 

A motivação para a formação da parceria e a submissão do projeto à FAPESP vem na maior 

parte dos casos da Instituição de Pesquisa (ambos os lados apontam uma porcentagem similar 

neste quesito, conforme Gráfico 54).  

Gráfico 54 – Instituição que tomou a iniciativa para submissão do projeto ao PITE, 
segundo número de projetos 
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1. os projetos PITE são em sua maioria originados nos bancos das instituições de 
pesquisa; 

2. os participantes dos dois lados já tinham, em sua maioria, conhecimento prévio do 
trabalho executado pelo parceiro. Mas apesar das empresas terem maior conhecimento 
sobre o trabalho realizado nas instituições de pesquisa, elas têm menos iniciativa para 
criar parcerias no âmbito do PITE;  

3. para 35% das instituições de pesquisa e para 43% das empresas o PITE foi a primeira 
parceria realizada;  

4. A maior parte das empresas e das instituições de pesquisa não havia submetido 
projetos para o PITE anteriormente (88% das IPs e 74% das empresas)  

5. 69% das empresas e 76% das instituições de pesquisa tiveram novas parcerias após o 
PITE, sendo que o PITE teria sido decisivo na motivação para a formação dessas 
parcerias; 

6. 60% dos projetos cuja iniciativa foi da empresa não teriam sido conduzidos sem o apoio 
do PITE (48% no caso dos projetos de iniciativa da Instituiição de Pesquisa), denotando 
um papel importante do Programa na decisão de se implementar  

5. quando da reincidência, as empresas mantiveram as parcerias com as mesmas 
instituições, enquanto estas diversificaram as parceiras; 

6. O desenvolvimento dos projetos teve, em sua maioria, um nível alto de 
compartilhamento (59% dos projetos), particularmente na gestão do projeto e na própria 
execução da P&D. O que menos se compartilhou foi a infra-estrutura; 

8. Parcerias foram, em geral, bem sucedidas, não revelaram grandes problemas: 

a) de ambos os lado as maiores dificuldades foram de ordem técnica, como 
cronograma e ajustes metodológicos, algo típico de projetos de P&D  

b) do lado da empresa registraram-se atrasos na obtenção de equipamentos e 
insumos 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Do lado das empresas é mais freqüente o relacionamento profissional anterior ao projeto PITE 

do que do lado das instituições de pesquisa. Somando-se com o conhecimento anterior, as 

empresas tinham maior conhecimento sobre o trabalho realizado nas universidades (92% 

contra 65%). Apesar disto, as empresas têm menos iniciativa para criar parcerias, como visto 

acima. 

Gráfico 55 – Relacionamento e conhecimento anterior ao projeto em análise entre as 
parceiras - PITE 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

A motivação para participar do PITE ocorre prioritariamente devido à oportunidade para o 

desenvolvimento de novos produtos/processos/tecnologias (Gráfico 56). Entretanto, como 

será visto adiante no tema 3, há um grande número de resultados reportados relacionados com 

o desenvolvimento tecnológico e geração conhecimento novo sem aplicação imediata (avanço 

do conhecimento científico). Do lado das empresas, é mais freqüente a motivação com a 

própria possibilidade de parceria com instituições de pesquisa. Já do lado das empresas há 

uma parcela que procura acesso à estrutura de P&D da empresa, provavelmente devido a 

pesquisas que necessitam de uso de situações reais de produção e scaling up. 

Gráfico 56 – Principal motivação para participar do PITE 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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O desenvolvimento dos projetos teve, em sua maioria, um nível alto de compartilhamento 

(59% dos projetos)27, particularmente na gestão do projeto e na própria execução da P&D, um 

fato marcante considerando-se a realidade brasileira. O que menos se compartilhou foi a infra-

estrutura (Gráfico 57 e Gráfico 58). Do lado das empresas, há uma percepção maior de 

compartilhamento na execução do projeto do que do lado das instituições de pesquisa, o que 

reforça o dado visto acima sobre o maior conhecimento e relacionamento anterior por parte 

das empresas. 

Gráfico 57 – Desenvolvimento compartilhado durante a execução do projeto 
(Instituição de Pesquisa) - PITE 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Gráfico 58 – Desenvolvimento compartilhado durante a execução do projeto 
(Empresa) - PITE 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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informações de mercado quanto ao objeto da pesquisa (Gráfico 59). Isto fortalece e embasa a 

mudança ocorrida no Programa quanto aos editais, quando a FAPESP incentiva que as 

empresas tomem a iniciativa de propor temas que lhe interessem. 

Gráfico 59 – Importância muito alta e alta quanto ao desenvolvimento compartilhado 
segundo instituição que tomou a iniciativa de submeter o projeto (Instituição de 
Pesquisa) - PITE 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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Gráfico 60 - Dificuldades para realização da parceria - PITE (Instituição de Pesquisa)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

 

Gráfico 61 - Dificuldades para realização da parceria - PITE (Empresa)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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De toda forma, vale salientar que há a percepção, pelos dois lados, de que a relação Instituição 

de Pesquisa x empresa melhorou após o PITE (apesar de que ela não era vista como negativa 

antes do mesmo), principalmente do lado das empresas (Gráfico 62). E também que o projeto 

PITE teve uma importância alta ou muito alta para esta melhoria (acima de 65% de ambos os 

lados).  

Gráfico 62 – Comparação da relação entre Instituição de Pesquisa e empresa antes e 
depois do projeto PITE 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

As instituições de pesquisa (66%) e empresas (60%) participantes da amostra, em sua 

maioria, já tinham realizado parcerias de pesquisa com empresas e instituições de pesquisa, 

respectivamente, antes do PITE. Algumas instituições inclusive já contavam com uma 

experiência importante de parcerias – 7 (17%) das instituições de pesquisa e 11 (44%) das 

empresas já tinham tido mais de 10 parcerias anteriores (dentre as que já tinham tido esta 

experiência), como é possível visualizar no Gráfico 63 e no Gráfico 64. 

Gráfico 63 - Distribuição do número de parcerias anteriores ao PITE (empresa) 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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Gráfico 64 - Distribuição do número de parcerias anteriores ao PITE (Instituição de 
Pesquisa) 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

 

Apenas 26% das empresas e 12% das instituições de pesquisa já tinham participado de 

projetos PITE anteriormente. Dentre as que já tinham tido esta experiência, 14% das parcerias 

das empresas foram com a mesma universidade ou instituto de pesquisa, o dobro do caso das 

instituições de pesquisa, como pode ser visto no Gráfico 65 e no Gráfico 66. 

 

Gráfico 65 - Submissão de projetos PITE anterior ao projeto em análise (empresa) 
(n=42) 

  
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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Gráfico 66 - Submissão de projetos PITE anterior ao projeto em análise (instituições 
de pesquisa) (n= 57) 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

A experiência do projeto PITE em análise levou 33% das empresas e 45% das instituições de 

pesquisa a submeter novos projetos ao Programa, com as mesmas instituições e equipes ou 

com outras instituições e equipes (Gráfico 67). Entretanto, 67% das instituições de pesquisa e 

55% das empresas não submeteram novos projetos28. 

Gráfico 67 – Submissão de novos projetos ao PITE após o projeto em análise 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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possível afirmar que o PITE realmente impulsionou novas parcerias com setor privado, por 

um lado, e por outro com instituições públicas de pesquisa. 
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Um aspecto interessante a ser analisado é quanto às 

fontes de financiamento destas novas parcerias. 

Percebe-se que tanto do lado das empresas como 

das instituições de pesquisa há muitos espaços a 

serem explorados quanto às possibilidades de apoio, 

como no caso das fontes internacionais e de outras 

FAPs, e mesmo em relação ao próprio Sebrae. As 

instituições de pesquisa, como se esperava, se 

utilizam mais das fontes governamentais (CNPq, 

Finep e FAPESP), mas o item que chama a atenção 

é o recurso advindo de empresas, como aponta o 

Gráfico 68, abaixo. 70% das instituições de 

pesquisa e 86% das empresas apontaram que as 

novas parcerias contaram com este tipo de recurso, 

o que indica que a experiência do PITE em exigir contrapartida financeira das empresas 

incentivou a continuidade desta prática nas novas parcerias. 

Gráfico 68 - Fontes de financiamento das novas parcerias fora do âmbito do PITE 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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Gráfico 69 - O que teria acontecido ao projeto sem o PITE  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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cuja principal fonte interna são outras áreas que não o departamento de P&D, como a área de 

marketing, segundo dados da PINTEC 2005 (IBGE, 2006). Ou seja, as empresas da amostra 

possuem um certo background de P&D e um perfil tecnológico, o que é reforçado pela 

principal fonte externa ser universidade e institutos de pesquisa (Gráfico 71). Em segundo 

lugar, vem o item “clientes e consumidores”. Segundo dados da PINTEC para as empresas de 

São Paulo, as principais fontes de informação externa são fornecedores, redes informatizadas 

e clientes. As universidades e institutos de pesquisa aparecem apenas em 8º lugar. 
 

Gráfico 70: Fontes internas para o desenvolvimento de inovações  - PITE (empresa) 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Gráfico 71: Fontes Externas para o desenvolvimento de inovações  - PITE (empresa) 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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dois lados e retirando-se os resultados repetidos. No total foram reportados 146 resultados, 

sendo que em 129 deles mais de 50% do desenvolvimento deveu-se diretamente ao PITE.  

“Avanço do conhecimento científico” foi o resultado mais freqüente, como apresentado na 

Tabela 16. Entretanto, as tecnologias com aplicações mais direta (produto, processo e 

software) juntas ultrapassam a freqüência da geração de conhecimentos sem aplicação 

imediata (avanço do conhecimento científico). Também foram relatados resultados 

classificados com a capacitação de outras organizações em projetos de engenharia e 

extensionismo tecnológico, estes últimos relacionados com o projeto PRUMO do 

IPT/SEBRAE. Houve ainda alguns resultados classificados como metrologia, pois estavam 

relacionados com a criação de padrões e medidas para processos produtivos. 

Tabela 16 – Tipos de resultados  - PITE (análise conjunta dos resultados das 
Instituições de Pesquisa + Empresas) 

Tipo de resultado N 

Avanço do conhecimento científico 45 
Processo 31 
Produto 29 
Software 20 
Capacitação em projetos de engenharia* 8 
Metrologia* 5 
Extensionismo tecnológico* 4 
Serviço 1 
Modelo organizacional e gerencial 1 

Nota: *Categorias não existiam no questionário original, tendo sido criadas durante a revisão dos resultados. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Analisando-se separadamente (e incluindo-se novamente os resultados repetidos), “avanço do 

conhecimento científico” foi apontado igualmente por instituições de pesquisa e empresas, 

como apresentado no Gráfico 72. As instituições de pesquisa apontaram relativamente mais 

produto, enquanto as empresas apontaram mais software. 

Gráfico 72 – Tipos de resultados relatados segundo classificação  - PITE (análise 
separada dos resultados das Instituições de Pesquisa  e empresas) 

Não estão incluídos os resultados do tipo extensionismo tecnológico, serviço e modelo organizacional e 

gerencial, apontados apenas pelas instituições de pesquisa. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007.  
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Só metade dos projetos relatou que pelo menos um dos seus resultados se tornou inovação, o 

que indica que o PITE é mais um programa de pesquisa do que de desenvolvimento de 

inovações. Do total de resultados, 37% tornaram-se inovação, 30% ainda não se tornaram, 

mas há uma expectativa de que se tornem e 23% não se tornaram inovação29. Dentre os tipos 

de resultados, os softwares foram os que relativamente mais foram introduzidos no mercado 

(68% do total de software), seguido por processo (32%) e produto (28%), sem considerar os 

tipos que tiveram baixa freqüência, como extensionismo tecnológico e capacitação em 

projetos de engenharia. 

Analisando-se o ano em que os resultados tornaram-se inovações, ou seja, quando foram 

introduzidos no mercado, percebe-se que 30% deles foram introduzidos entre 1998 e 2000. 

Após este período há picos em 2003, 2008 e 2012, sendo que estes dois últimos anos 

representam expectativas dos respondentes (Gráfico 73).  

Gráfico 73 – Ano em que os resultados tornaram-se inovação (ou que espera-se que 
se tornem) (análise conjunta dos resultados das Instituições de Pesquisa + empresas) 
- PITE (n=73) 

  
Nota: os valores após 2007 são estimativas. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007.  

O Gráfico 74 apresenta a diferença, em anos, entre a conclusão do projeto e o ano em que o 

resultado se tornou (48 resultados), ou se tornará inovação (24 resultados). A presença de 

números negativos chama atenção, uma vez que a inovação ocorreu durante a execução do 

projeto. Dado que o projeto pode ter duração de até 3 anos, pode-se dizer que 10% destas 

inovações ocorreram ainda no primeiro ano do projeto. Cerca de 4% das inovações ocorreram, 

ou irão ocorrer, em 10 anos ou mais a partir da conclusão do projeto. No entanto a maioria das 

inovações ocorreu, segundo os pesquisadores, próximo da conclusão do projeto. 

Como não é comum alcançar o estado de inovação durante o projeto (muito menos no início 

do projeto), duas hipóteses podem ser levantadas: uma parte das inovações alcançada antes do 

final dos projetos foi de tecnologias ou conhecimentos incorporados aos processos produtivos 

da empresa. Uma segunda parte pode mesmo ter sido comercializada pela empresa. Não se 

descarta ainda a hipótese de que alguns respondentes tenham interpretado erroneamente o 

conceito de inovação a despeito da definição que aparecia no questionário. 

                                                           
29 Para 10% dos resultados, não se aplica esta questão segundo os respondentes. 
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Gráfico 74 – Distribuição dos anos entre a conclusão do projeto e a introdução no 
mercado  - PITE (n=72) 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007.  

A maior parte das inovações (considerando apenas aquelas que já foram introduzidas no 

mercado) é uma novidade em termos de país (60%), 20% são novos em relação à empresa e 

20% são novos em âmbito global. Desta forma, os resultados indicam que a maior parte das 

inovações são inovações maiores (60% em âmbito nacional e 20% em âmbito global) e 

apenas 20% de inovações menores, como solução de gargalos. 

Para os resultados que não foram implementados gerando inovações, perguntou-se quais as 

razões. Do lado das empresas, os motivos mais citados foram que o objetivo pretendido 

mostrou-se tecnicamente ou economicamente inviável. Já do lado das instituições de 

pesquisa, o principal motivo da não implementação foi a falta de interesse por parte da 

empresa, o objeto ser tecnicamente inviável, mudanças de legislação (quanto ao amianto e 

produção de mudas em ambientes telados) e falência ou fechamento da empresa. Em alguns 

casos, dos dois lados, o objetivo do projeto não era gerar inovação, mas gerar informações 

para a empresa, capacitação de pessoal e resolução de gargalos da empresa. Em dois casos 

(um de cada lado) ao final do projeto a tecnologia encontrava-se superada. Em 4 casos, as 

instituições de pesquisa não souberam dizer se o resultado foi implementado pela empresa. 

Houve baixo registro de direitos de propriedade intelectual. 75% dos projetos não geraram 

nenhum DPI (Gráfico 75). Foram submetidos e/ou obtidos entre 38 a 48 DPIs, sendo no 

mínimo 17 e no máximo 23 patentes (Gráfico 76). O baixo número de DPIs pode ser 

explicado porque, por um lado, são avanços do conhecimento científico, que podem não ser 

passíveis de proteção. E, por outro lado, porque parte dos resultados são voltados para solução 

de gargalos ou capacitação das empresas. Os projetos que indicaram a geração de DPIs são 

principalmente da modalidade 3 (77% do lado das empresas e 47% do lado das instituições de 

pesquisa), modalidade dos projetos com maior risco tecnológico, o que reforça o argumento 

acima. 

Chama a atenção o número de registros de software no INPI, que em geral é baixo no Brasil. 

Os respondentes relataram a geração de 20 softwares, sendo que foram depositados/obtidos 

entre 7 e 9 registros.  
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Gráfico 75 – Distribuição de DPIs entre os projetos (Instituição de Pesquisa) - PITE 
(n=60) 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007.  

Gráfico 76 – Direitos de propriedade depositados/obtidos  - PITE 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007.  

Apesar da FAPESP ter um programa voltado para o apoio às questões relacionadas com a 

proteção dos direitos de propriedade intelectual, é alto o desconhecimento deste programa. 

Por volta de 80% dos projetos em ambos os lados afirmaram não conhecer o Programa 

PAPI/Nuplitec. Apenas 4 projetos do lado das instituições de pesquisa e 2 do lado das 

empresas utilizaram este apoio da FAPESP. Os respondentes fizeram os seguintes 

comentários sobre a não utilização do PAPI/Nuplitec: 

 Em 5 projetos, a empresa patenteou diretamente, em 1 projeto a patente foi requerida 

com o apoio da Universidade e em 1 projeto o registro de software foi requerido 

diretamente no INPI 

 Em 5 projetos, a pesquisa não gerou patentes, pelo menos até o momento de resposta do 

questionário; 

 4 projetos foram realizados antes do surgimento deste programa. 
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Gráfico 77 – Utilização do Programa PAPI/Nuplitec  - PITE 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007.  

Tanto as instituições de pesquisa quanto as empresas têm expectativas de geração de renda 

decorrente da exploração de DPIs. Atualmente essa exploração é baixa, como é possível 

visualizar no Gráfico 78 e no Gráfico 79. De ambos os lados, a maior parte dos projetos não 

espera que seja gerada renda decorrente dos DPIs, até porque se trata de um pequeno número 

de DPIs observado nos projetos do Programa. De toda forma, uma parte dos projetos ainda 

espera este tipo de benefício, o que pode indicar um potencial a ser explorado pela FAPESP, 

especialmente do lado das instituições de pesquisa. 

Gráfico 78: Renda decorrente dos direito de propriedade intelectual (Instituições de 
Pesquisa) - PITE 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007.  
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Gráfico 79: Renda decorrente dos direitos de propriedade intelectual (Empresas) - 
PITE 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007.  

Como decorrência dos projetos avaliados, foram criados 6 spin-offs localizados em São Paulo. 

Em todos os casos o PITE teve importância alta ou muito alta. Três dos spin-offs são da área 

de software, dois da área de reciclagem de sucatas não-metálicas e um da área de criação de 

peixes. Nenhum dos spin-offs tinha solicitado PIPE até dezembro de 2006. 

Apenas 37% dos projetos de ambos os lados indicaram a transferência de tecnologia para 

outras organizações não envolvidas nos projetos. A maior parte das ações foi feita 

aparentemente sem envolver mecanismos formais como contratos e licenciamento, através de 

ações de extensão, capacitação de pessoal e fornecimento de informações. 

 

Tema 4 – Alavancagem de recursos e infra-estrutura  

Os resultados postos em relevo neste tema são: 

Box 14 - Destaques do tema 4 do PITE 

 

Além dos recursos aportados pela FAPESP por meio do PITE, os projetos apontaram ainda a 

utilização de outros 14 tipos de auxílios e bolsas da FAPESP (Gráfico 80). Entretanto, 

relativamente poucos projetos fizeram uso desse tipo de recursos: apenas 8 projetos do lado 

das instituições de pesquisa e 13 do lado das empresas (18 projetos sem repetição). 
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1. FAPESP alocou R$ 43,8 milhões e as empresas outros R$ 53,2 
milhões (cálculo teórico pela modalidade PITE n=65)  

2. 80% das Instituições de Pesquisa tiveram acréscimo de infra-
estrutura. Do lado das empresas não foi um fator relevante  

3. 24 outros auxílios da FAPESP, principalmente bolsas de 
mestrado e IC e auxílios regulares (apenas Instituição de 
Pesquisa) utilizados na pesquisa, foram identificados na 
avaliação 
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Gráfico 80 - Bolsas e outros auxílios da FAPESP - PITE 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2007 

O Gráfico 81 aponta o destino da contrapartida da empresa em diferentes rubricas, com a 

informação de quem citou cada rubrica. Os recursos advindos das empresas destinaram-se 

principalmente a cobrir gastos de pessoal, custeio e infra-estrutura de pesquisa, o que é 

reforçado pela análise da distribuição percentual dos recursos entre as rubricas (Tabela 17). 

Destaque para o pagamento de pessoas por meio de contração de pesquisadores ou técnicos de 

apoio, citado por 26 respondentes das instituições de pesquisa (50%). A contrapartida 

aplicada com pessoal (contratação de pesquisadores ou técnicos de apoio, complementação 

salarial e bolsas) somada foi citada 49 vezes dentre as 51 instituições de pesquisa que 

responderam esta questão. 
 

Gráfico 81 - Destino da contrapartida da empresa  - PITE 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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Em média os principais destinos dos recursos foram: 28,2% para despesas de capital e 

investimentos e 22,5% para custeio. 

Tabela 17 – Percentuais médios de aplicação dos recursos da contrapartida nas 
rubricas (Empresa) - PITE (n=25) 
Rubrica de aplicação da contrapartida Percentual 

médio 

Bens de capital ou equipamentos 28,2 
Bolsas de estudo para Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado 10,4 
Custeio de materiais de consumo, viagens e serviços de terceiros  22,5 
Infra-estrutura de pesquisa associada ao projeto 14,6 
Complementação salarial dos professores ou pesquisadores contratados 12,6 
Recursos para a contratação de pesquisadores ou técnicos de apoio 8,8 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

A Instituição de Pesquisa foi citada como a principal parte beneficiária da alocação dos 

recursos de contrapartida, com destaque para os bens de capital e equipamentos, conforme a 

resposta das empresas (Gráfico 82). 

 

Gráfico 82 - Local de alocação da contrapartida (empresa) - PITE (n=28) 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

A informação do Gráfico 83 reforça a informação sobre a alocação da infra-estrutura. Em 

geral não houve acréscimo de infra-estrutura para a empresa, ao contrário das instituições de 

pesquisa que em sua maioria declararam acréscimo de infra-estrutura via aquisição de 

equipamentos, principalmente aqueles específicos ao tema de pesquisa, sendo que o PITE 

teve importância alta ou muito alta (66% dos casos das instituições de pesquisa). 
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Gráfico 83 - Acréscimo de Infra-estrutura  - PITE 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

 

Tema 5 – Capacitação e formação de competência  

Em relação ao tema de capacitação e formação de competência, os seguintes pontos foram 

evidenciados. 

Box 15 - Destaques do tema 5 do PITE 
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1. Do lado das instituições de pesquisa, houve baixa contratação 
de pessoas envolvidas nos projetos (14 pessoas); 

2. Do lado das empresas houve contratação diretamente 
decorrente do PITE, sendo 3 pós graduados, 5 graduados e 5 
de nível básico e médio, totalizando 13 novos contratados. Um 
ano após o término dos projetos o saldo de contratações foi de 
apenas 4 profissionais; 

3. Os bolsistas envolvidos nos projetos em geral não 
permanecem nas empresas; 

4. Do lado da Instituiição de Pesquisa, como era de esperar, a 
principal competência desenvolvida foi P&D. Além disso, 
também foram destacadas a formação de competências em 
gestão de projetos, identificação de demandas das empresas e 
negociação com atores privados de P&D;  

5. Do lado das empresas, o P&D também foi assinalado como a 
principal competência adquirida, um sinal de envolvimento na 
execução das atividades de pesquisa. Além disto, houve 
ampliação da capacidade de negociação com atores públicos e 
ampliação do conhecimento de fontes de financiamento e 
fomento por parte das empresas; 

6. 63% e 37% dos projetos receberam pesquisadores visitantes 
nacionais e estrangeiros, respectivamente. 
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No total, 570 pessoas participaram dos projetos vinculadas, formal ou informalmente, às 

instituições de pesquisa e 225 pessoas vinculadas às empresas, em sua maior parte graduados 

e estagiários (nas instituições de pesquisa) e graduados e técnicos (nas empresas). Em média, 

as equipes foram compostas por cerca 14 pessoas, sendo 10 pessoas das instituições de 

pesquisa e 4 das empresas. Tomando-se apenas os participantes com pós-graduação (que 

normalmente são considerados na definição de pesquisadores), a média por projeto era de 5 

pessoas, sendo ¾ deles das instituições de pesquisa. Embora o número de participantes de 

lado a lado não seja um indicador preciso de maior ou menor envolvimento das partes, a 

diferença constatada poderia ser reduzida pelo maior envolvimento de profissionais nas 

empresas. 

Tabela 18 – Número máximo de participantes durante o desenvolvimento do projeto 
por nível de escolaridade e instituição de vínculo (Instituição de Pesquisa) (n=54) 

Itens Vinculados à Instituição de Pesquisa 
(vínculo formal ou informal) 

Vinculados à Empresa (vínculo formal 
ou informal) 

 N % N % 

Pós-Doutores  44 7,72% 3 1,33% 
Doutores  108 18,95% 33 14,67% 
Mestres  81 14,21% 23 10,22% 
Graduados  122 21,40% 64 28,44% 
Estagiários  119 20,88% 18 8,00% 
Técnicos 96 16,84% 84 37,33% 

Total 570 100% 225 100% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

As empresas respondentes dos projetos avaliados possuíam 571 pessoas dedicadas às 

atividades de P&D no período anterior ao projeto PITE, sendo a maioria delas (86%) 

formalmente contratadas/registradas (Tabela 19), o que pode ser tomado com mais um 

indicador do perfil tecnológico destas empresas. Há pouca utilização de bolsistas por parte das 

empresas para estas atividades. Dentre os registrados, 12% possuem pós-graduação. Em 

relação ao período anterior ao projeto, houve um aumento de 17% no total de pessoas 

dedicadas à P&D, sendo este aumento de 23% entre os empregados registrados e com pós-

graduação. 

As variações do número profissionais registrados que aconteceram durante o projeto, dentre 

os 29  projetos que responderam a este item, mostram-se bastante concentradas. Alguns 

poucos projetos relatam uma maior variação positiva, que pode ser interpretada como 

contratações, e também variação negativa (demissões). Na grande maioria a variação foi nula, 

ou de poucos profissionais, independente do nível, conforme apresentado nos Gráfico 84  e 

Gráfico 85 abaixo. 

Os respondentes foram indagados sobre a influência do PITE na variação de pessoal ocorrida 

no período do projeto. Considerando-se a variação em número de pessoas e aplicando-se o 

percentual da influência do PITE nesta variação, houve um aumento de 36 pessoas durante o 

projeto (em relação ao período anterior), sendo 11 pessoas registradas. Mas considerando-se a 

variação após um ano do término do projeto, apenas a metade permaneceu (18 pessoas), 

sendo 4 destas empregados registrados. Os bolsistas contratados durante o projeto não 

permaneceram nas empresas, havendo inclusive dispensa de bolsistas. 
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Tabela 19 – Quantidade total de funcionários das empresas dedicados às atividades 
de P&D nas empresas segundo tipo de vínculo e nível de escolaridade e variação 
observada com a influência do PITE (Empresas) (n=29) 
  Quantidade total Variação com influência do 

PITE 
Total de vagas Antes Durante Depois Durante/antes Depois/durante 

Registrados Pós-graduados 60 68 74 5 2 
Graduado 201 179 231 0 4 
Médio/Básico 230 254 262 6 -2 
Subtotal 491 501 567 11 4 

Terceirizados Pós-graduados 3 8 9 0 0 
Graduado 7 12 11 0 0 
Médio/Básico 28 37 31 22 17 
Subtotal 38 57 51 22 17 

Bolsistas Pós-graduados 11 12 11 1 0 
Graduado 16 22 18 2 -2 
Médio/Básico 15 15 19 0 0 
Subtotal 42 49 48 4 -2 

Total Pós-graduados 74 88 94 6 2 
Graduado 224 213 260 3 1 
Médio/Básico 273 306 312 27 15 
Total 571 607 666 36 18 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Gráfico 84 - Distribuição da variação do número de empregados pós-graduados 
registrados segundo nível de escolaridade - PITE 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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Gráfico 85 - Distribuição da variação do número de empregados graduados 
registrados segundo nível de escolaridade - PITE 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Do lado das instituições de pesquisa, 7 projetos relataram a contratação de pesquisadores 

envolvidos nos projetos pela sua instituição como decorrência do projeto PITE. No total 14 

pessoas contratadas, das quais 6 foram doutores (Tabela 20). 

Tabela 20 - Pesquisadores contratados na Instituição de Pesquisa por titulação 
(Instituição de Pesquisa) - PITE (n=7) 

Titulação No. de pessoas contratadas % 

Pós-Doutores 1 7,14% 
Doutores 6 42,86% 
Mestres 1 7,14% 
Graduados 3 21,43% 
Estagiários 1 7,14% 
Técnicos 2 14,29% 

Total 14 100% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Quando se buscou identificar as transferências de pesquisadores entre as partes envolvidas 

durante a realização dos projetos, mesmo que temporariamente, dez instituições de pesquisa 

afirmaram que houve transferência de pesquisadores. Este dado contrasta com o levantado 

com as empresas, pois apenas uma empresa afirmou que houve uma pessoa transferida como 

conseqüência do PITE, o que pode ter ocorrido por falta de informação por parte destes 

respondentes. 

Do lado das instituições de pesquisa, em média 3,2 pesquisadores por projeto se mantiveram 

na mesma área de pesquisa após o término do PITE, totalizando 157 pessoas. Tendo-se em 

conta que as equipes em média possuíam 4 pesquisadores vinculados às instituições de 

pesquisa, como visto acima, apenas ¼ destes teriam mudado de área. Os projetos ligados à 

área do conhecimento de processos industriais de engenharia química e fisico-química foram 

as que mais retiveram pesquisadores. Além disso, outras 23 áreas do conhecimento30 

mantiveram um pesquisador cada. 

                                                           
30 As áreas do conhecimento que retiveram pelo um pesquisador foram: aqüicultura, bioengenharia, ecologia 

aplicada, eletrônica industrial, sistemas e controles eletrônicos, engenharia civil, engenharia de petróleo - 

engenharia mecânica, engenharia médica, engenharia metalúrgica, ensino fundamental, farmacologia 

cardiorrenal, física da matéria condensada, física dos fluidos, física de plasmas e descargas elétricas, imunologia 

aplicada, metalurgia de transformação, microbiologia aplicada, operações industriais e equipamentos para 
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O Gráfico 86 e Gráfico 87 que se seguem apontam as contribuições do projeto PITE para a 

formação de competências na Instituição de Pesquisa e empresa, respectivamente. A principal 

competência citada pelas duas partes foi o desenvolvimento de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) com uma contribuição alta ou muito alta por mais de 50% dos respondentes. Nas 

instituições de pesquisa ainda destacam-se a competência para trabalhar em equipe, a 

identificação de demandas e necessidades das empresas e a gestão de projetos. Já para as 

empresas, as competências mais desenvolvidas com a experiência do projeto PITE foram, 

além da anteriormente citada, aquelas ligadas à relação com atores externos, como a 

competência na realização de convênios/contratos com instituições públicas e negociação com 

atores públicos para atividades de P&D. 

 

Gráfico 86 - contribuição do projeto PITE para o desenvolvimento de novas 
competências nas instituições  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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Gráfico 87 - contribuição do projeto PITE para o desenvolvimento de novas 
competências nas empresas  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

O Programa desempenha um papel importante para viabilizar a participação de pesquisadores 

de outras instituições nos projetos, pois metade dos projetos do lado das instituições de 

pesquisa receberam visitantes. No total, os projetos receberam 84 visitantes, sendo 63% de 

instituições nacionais Tabela 21.  

Tabela 21 – Vinda de pesquisadores visitantes por meio do projeto PITE (Instituição 
de Pesquisa) (n=30) 

Origem do pesquisador visitante 
No. de 

pesquisadores 
% Média por projeto 

De instituição nacional 53 63,10% 2,5 
De instituição internacional 31 36,90% 1,24 

Total 84 100%  

Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Dentre as atividades de apoio à inovação tecnológica, necessárias para transformar o 

desenvolvimento técnico em produtos e serviços comercializáveis ou mesmo para 

incorporação em processos produtivos, aquelas realizadas com mais freqüência pelas 

empresas da amostra foram ensaios/testes/normalização/controle de qualidade de produtos e 

Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE). De uma forma geral, apenas metade da 

amostra relatou o desenvolvimento deste tipo de atividades, o que reforça a idéia de que 

grande parte dos projetos não é desenvolvimento de inovação. Não foram relatadas atividades 

relacionadas ao desenvolvimento de canais e redes de distribuição, conforme ilustrado no 

Gráfico 88. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Competência para trabalhar em equipe (n=27)

Conhecimento de fontes de financiamento ou fomento (n=26)

Conhecimento de legislação e normas (n=26)

Gestão de projetos (n=27)

Gestão financeira (n=27)

Identificação de demandas e necessidades dos clientes…

Marketing/Comunicação (n=18)

Negociação com atores privados para atividades de P&D…

Negociação com atores públicos para atividades de P&D…

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) (n=27)

Realização de convênios/contratos com instituições…

Realização de convênios/contratos com instituições…

Registro de patentes ou outros instrumentos de proteção à…

Nenhuma Baixa Média Alta Muito Alta
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Gráfico 88 - Atividades TIB desenvolvidas pela organização relacionadas ao projeto 
PITE (n=20)  

 
*Nota: A categoria “Distribuição (Desenvolvimento de canais e redes de distribuição)” não foi citada por 

nenhum respondente.  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Tema 6 – Produção técnico-científica  

Entre os principais achados acerca deste tema, destacam-se:  

Box 16 - Destaques do tema 6 do PITE 

 

A principal forma de produção técnico científica do Programa PITE se dá por meio de anais 

(nacionais e internacionais). A relação entre a publicação com e sem parceria é semelhante, 

conforme aponta o Gráfico 89. A média de artigos nacionais (1,3 artigo/projeto) e 

internacionais (1,5 artigo/projeto) é relativamente baixa e, ademais, estão concentrados em 

poucos projetos, pois quase 60% dos projetos não relataram este tipo de publicação (Gráfico 

90). Apenas cerca de 16% dos projetos publicaram 4 ou mais artigos em parceria em 

periódicos nacionais e internacionais. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Registro de produto (ANVISA, SIF etc.) (n=1)

Produção / Escalonamento industrial (n=5)

Marketing (Estudo de mercado / Teste de produto/
Comunicação e lançamento do produto) (n=6)

Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE)
(n=8)

Ensaios e testes / Normalização e controle de qualidade
de produtos (n=15)

1. O PITE também publica, apresentando cerca de 1,3 artigo 
nacional e 1,5 artigo internacional por projeto 

2. Publicações ocorrem de forma concentrada: 11 projetos 
foram responsáveis por 62% do total de publicações 

3. Anais de congressos foram as principais publicações 

4. Atividades de orientação são mais freqüentes que 
publicações 

a) Número expressivo de teses, dissertações e ICs  

b) Mas 27% dos projetos não tiveram nenhuma 
orientação 
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Gráfico 89 - Produção Técnico-científica (Instituição de Pesquisa) - PITE (n=57) 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Gráfico 90 – Distribuição do número de artigos publicados em parceria (nacionais e 
internacionais) por projetos (Instituições de Pesquisa) - PITE (n=57) 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Houve um número considerável de orientações nos projetos avaliados, com uma média por 

projeto de 5,43. No que tange este tema, o programa atua capacitando principalmente alunos 

de graduação por meio de orientações de iniciação científica (118 orientações), seguida de 

orientações de mestrado (95) e doutorado (66), como apresentado no Gráfico 91. As teses e 

dissertações, tal qual a publicação de artigos, também ocorrem de forma concentrada nos 

projetos, conforme aponta o Gráfico 92, embora de forma mais distribuída do que no caso das 

publicações. 
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Gráfico 91 - Orientações concluídas ou em andamento na Instituição de Pesquisa  - 
PITE (n=60) 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Gráfico 92 – Distribuição do número de orientações concluídas ou em andamento de 
teses e dissertações por projetos na Instituição de Pesquisa  - PITE (n=60) 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

No Quadro 7 é apresentada a listagem de prêmios recebidos pelas instituições de pesquisa (3 

prêmios e/ou distinções) pelos pesquisadores ou coordenadores (11 prêmios e/ou distinções) 

dos 12 projetos que relataram esta informação.  
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Quadro 7 – Prêmios e distinções recebidas pelos projetos (análise conjunta 
Instituição de Pesquisa e empresa) (n=12) 
Projeto Empresa - IP Prêmio 

Aplicações Avançadas de Mecânica dos 

Fluidos Computacional para Aeronaves de 

Alto Desempenho. 

Embraer – 
ITA/CTA 

Melhor Projeto na Categoria Redes de 
Pesquisa - FIESP 

Aumento da Biomassa de Eucalipto pela 

Introdução do Gene Cab Via Transformação 

Genética. 

Suzano – 
ESALQ, USP 

Melhor poster apresentado na Reunião da 
IUFRO 2001 sobre biotecnologia de árvores.  
O congresso foi realizado nos USA, no 
estado do Oregon 

Avaliação Agronômica e Industrial de 

Variedades Cítricas. 

Montecitrus – 
UNESP/Jaboti
cabal 

Prêmio Sylvio Moreira 2000 - Melhor artigo 
técnico sobre citros publicado em 1998 

Desenvolvimento de Aços Elétricos. CSN - IPT melhor trabalho científico sobre laminação, 
ABM, 1996 

Desenvolvimento de Vacina Contra 

Estreptococo Beta Hemolítico do Grupo A. 

LAB TEUTO 
BRASILEIRO 
LTDA - INST 
CORACAO/SS
SP 

Melhor trabalho Congresso da Sociedade 
Brasileira de Imunologia 2006 

Identificação das Derivadas de Estabilidade 

d Controle de Aeronaves Via Filtragem Não-

Linear e Otimização Estocástica: Algoritmos 

e Aplicações a Dados de Ensaio-em-vôo. 

Embraer – 
ITA/CTA 

Premio CAPES de TESES DOUTORADO 
2005 

Processo D.H.R (Dedini Hidrolise Rapida) - 

Projeto, Implantação e Operação da 

Unidade de Desenvolvimento de Processo - 

U.D.P. 

CODISTIL S/A 
(DEDINI) - 
CTC 

Premio ISSCT Maurice Paturau, 2001 

Programa de Desenvolvimento e 

Construção de Válvulas Cardíacas de 

Pericárdio Bovino e Mecânicas. 

BRAILE - 
INST 
QUIMICA SAO 
CARLOS/USP 

1996 - Prêmio pelo trabalho: The Chemical 
Protecting Group Concept Applied in the 
Crosslinking of Natural Tissues with 
Gluraraldehyde. International Society of 
Artificial Organs 

Projeto de Alfabetização e de Escolarização 

de 1º Grau para Colaboradores 

Funcionários da Cia.Nestle de Alimentos. 

NESTLÉ - 
USP 

Prêmio Destaque em Educação - Governo 
Estadual São Paulo 

Projeto e Implementação de em Revisor 

Gramatical Automático para o Português. 

Itautec Philco 
S/A - USP 

Prêmio Peão da Tecnologia (1998) e Prêmio 
Alcatel à Inovação Tecnológica (1999) 

Prumo  Projeto de Unidades Moveis de 

Atendimento Tecnológico as Micro e 

Pequenas Empresas do Setor Industrial de 

Transformação de Borracha. 

Sebrae/SP - 
IPT 

Premio Top Rubber como instituição de 
ensino no curso de borrachas, parte do qual 
devido aos atendimentos PRUMO 

Reciclagem do Alumínio: Desenvolvimento 

de Inovações Tecnológicas. 

Assoc. 
Brasileira do 
Alumínio – 
ABAL - IPT 

3 prêmios de melhor trabalho em congressos 
internacionais ABAL; 1 prêmio em inovação 
tecnológia - IPT; 1 menção internacional - 
UNIDO-ITPC, China. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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Tema 7 – Desempenho socio-econômico (somente para empresas)  

Este tema foi elaborado para captar os impactos sócio-econômico no âmbito das empresas. 

Trata-se, portanto, de um tema dirigido somente para as empresas, logo 34 empresas e 1 

cooperativa tal qual a amostra indicada inicialmente.31 Todavia, o índice de respostas para 

este tema foi muito baixo comparado aos demais. Por meio das entrevistas e atendimento aos 

usuários durante a resposta ao questionário, foram relatadas as seguintes dificuldades: 

questões de sigilo em relação a dados financeiros, dificuldade de isolar os dados solicitados, 

dificuldades de levantar os dados junto a outro setor da organização, ausência do participante 

inicial do projeto e dificuldades de navegação no questionário online. Uma avaliação mais 

profunda deve ser feita para ver a adequação das questões deste tema para o levantamento de 

impactos sócio-econômicos nas próximas avaliações.  

Desta forma, as análises dos impactos econômicos serão tratadas mais como casos, pois não 

foi possível ter um retrato ampliado da amostra. 

Três empresas relataram faturamento advindo da comercialização das inovações decorrentes 

do PITE, duas delas pequenas empresas (E3 e E8), conforme apresentado no Quadro 8. No 

caso da E3 o faturamento acumulado foi de apenas cerca de R$ 47 mil em 3 anos. Já no caso 

da E8 o faturamento tem sido crescente e contínuo desde 2001, totalizando cerca de R$ 875 

mil. A terceira empresa que reportou faturamento advindo do PITE foi a E6, uma grande 

empresa multinacional, que indicou um percentual relativamente pequeno, mas não foi 

possível calcular o faturamento acumulado, pois ela não indicou o faturamento total. 

Entretanto, mesmo sendo um pequeno percentual, certamente devido ao porte desta empresa, 

o impacto deve ter sido o maior entre os reportados. 

 

Quadro 8 – Empresa, projeto e faturamento advindo da venda de produtos 
desenvolvidos no PITE  

Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

10 projetos declararam os percentuais de investimento em atividades de P&D. A maioria das 

empresas investiu entre 1 e 5%, principalmente após 2001. Chama a atenção o investimento 

constante da E4 entre 11 e 15% em todo o período e o da E24 de 31 a 35% entre 2003 e 2007. 

  

                                                           
31 Cabe ressaltar que 7 projetos não deveriam responder este tema, sendo 4 projetos do Sebrae e 3 de associações 

de empresas. 

Empresa Projeto Faturamento acumulado*  

E3 P32 6%  a 10% em 1997, 16 a 20% em 1998 e 11% a 15% em 1999 = R$ 46.800,00  

E8 P33 6% a 10% em 2001 e 2002, 11% a 15% entre 2003 e 2007  = R$ 874.800,00  

E6  P18 1 a 5% entre 2001 e 2004  
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Tabela 22 – Percentual do faturamento investido em P&D - PITE (n=10)  
Empresa 
(projeto) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

E4 11 a 
15 

11 a 
15 

11 a 
15 

11 a 
15 

11 a 
15 

11 a 
15 

11 a 
15 

11 a 
15 

11 a 
15 

11 a 
15 

11 a 
15 

11 a 
15 

11 a 
15 

E6 0 0 0 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 6 a 
10 

6 a 
10 

6 a 
10 

1 a 5 1 a 5 

E3 6 a 
10 

6 a 
10 

16 a 
20 

11 a 
15 

6 a 
10 

6 a 
10 

0 0 0 0 0 0 0 

E8      1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 
E7A           1 a 5 1 a 5 1 a 5 
E24      0 0 0 31 a 

35 
31 a 

35 
31 a 

35 
31 a 

35 
31 a 

35 
E22 0 0 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 
E19B       1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 
E19D       1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 
E7B          1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 

Nota: As respostas foram dadas em faixas de 5 em 5%. Os valores considerados na tabela são os pontos médios 

de cada faixa. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Destes projetos, 7 declararam também o faturamento total, sendo possível calcular o valor 

investido. 

Tabela 23 Investimento em P&D (em mil) - PITE 
Empresa 
(projeto) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

E4 17,16 17,16 17,16 17,16 17,16 17,16 17,16 17,16 17,16 17,16 93,60 17,16 17,16 

E3 0,96 0,96 2,16 1,56 0,96 0,96 - - - - - - - 

E8 - - - - - 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 

E7A - - - - - - - - - - 
1.800

,00 
1.800

,00 
- 

E19D - - - - - - - 
1.800

,00 
1.800

,00 
1.800

,00 
1.800

,00 
1.800

,00 
1.800

,00 

E19B - - - - - - 
1.800

,00 
1.800

,00 
1.800

,00 
1.800

,00 
1.800

,00 
1.800

,00 
1.800

,00 

E7B - - - - - - - - - 
1.800

,00 
1.800

,00 
1.800

,00 
1.800

,00 

Total 18,12 18,12 19,32 18,72 18,12 22,08 
1.821

,12 
3.621

,12 
3.621

,12 
5.421

,12 
7.297

,56 
7.221

,12 
5.421

,12 

Nota: As respostas do investimento em P&D foram dadas em faixas de 5 em 5%. Os valores considerados na 

tabela são o produto entre os pontos médios de cada faixa e os pontos médios das faixas de valores de 

faturamento declaradas. As faixas de faturamento eram Zero; Até 240 mil; De 240 mil a 2,4 mi; De 2,4 a 12 

milhões; De 12 a 60 milhões; De 60 a 150 milhões; De 150 a 300 milhões; De 300 a 600 milhões; De 600 a 1,2 

bilhão; Mais de 1,2 bilhão. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Nove projetos, sendo dois com as mesmas empresas, relataram ganhos de produtividade e 

redução de custos com o resultado do PITE (Quadro 9). O primeiro ponto que chama a 

atenção é a diversidade de empresas em relação ao porte e origem do capital, o que reflete a 

diversidade de organizações que participaram dos projetos PITE avaliados. Das 7 empresas 

que relataram incorporação de resultados em suas linhas de produtos ou em seus processos 

produtivos, 2 são grandes empresas nacionais (que constam entre as maiores empresas 

nacionais – E12 e E19), 2 grandes empresas  multinacionais (E11 e E6), e 3 pequenas 

empresas (E15, E8 e E3) e uma empresa média (E13). 
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As respostas a esta questão foram relacionadas com os resultados reportados no tema 3. No 

caso da primeira empresa, uma grande empresa nacional (E12A e E12B), foram 

desenvolvidos softwares para controle e otimização de processos. Os resultados do primeiro 

projeto começaram a ser utilizados em 1998 e 2000, e isso pode explicar os maiores índices 

de ganho de produtividade física e redução de custos operacionais. Os resultados do segundo 

projeto foram inseridos bem mais recentemente (2002 e 2003). Pelo porte desta empresa, 

talvez este tenha sido um dos maiores impactos reportados. 

A E6, uma grande empresa multinacional, reportou dois avanços do conhecimento científico e 

3 processos, sendo que estes tornaram-se inovação por volta de 2000. Os processos são 

relacionados à melhoria da embalagem de um determinado produto, o que pode explicar uma 

redução de custo maior do que o ganho de produtividade física. 

A E3, uma pequena empresa que atua na área de produção de equipamentos odontológicos, 

indicou que os resultados foram incorporados, mas não indicou os percentuais. Entretanto, o 

resultado reportado (um processo) não se tornou inovação. Fato semelhante ocorreu com a 

E15, outra pequena empresa, que reportou o desenvolvimento de dois produtos e um software 

que ainda não foram introduzidos no mercado, mas que se espera venham a ser. Isto pode 

indicar que as duas empresas tenham respondido à questão levando em conta não um 

resultado específico, mas o conjunto da capacitação e desenvolvimento de competências que o 

projeto PITE propiciou. 

A E11 relatou o desenvolvimento de dois processos em que o PITE teve um alto grau de 

importância, embora tenha relativamente um baixo índice de ganho de produtividade física e 

de redução de custos. 

No caso da E13, uma empresa de porte médio, apesar do resultado reportado ter sido 

classificado como avanço do conhecimento científico, foi desenvolvido um novo produto com 

nova formulação para um componente agora proibido pela legislação. Em entrevista a 

empresa afirmou que atualmente 3% do faturamento da empresa refere-se aos produtos 

desenvolvidos no âmbito do projeto PITE, que ainda possui um custo de produção elevado. 

Desta forma, possivelmente o ganho de produtividade (entre 6 a 10%) seja resultado direto da 

introdução deste produto na linha da empresa, e a redução de custo seja referente outros 

resultados e capacitações do projeto.  

No caso da empresa E19A uma grande empresa exportadora e produtos de alto valor, foi 

desenvolvido e implantado um software. Entretanto, após um tempo, surgiu uma nova 

plataforma de hardware que utiliza outra tecnologia, sendo que atualmente a empresa está 

migrando o software para esta nova plataforma. A nova tecnologia aproveita cerca de 50% do 

desenvolvimento feito no âmbito do PITE. Em entrevista, a empresa apontou que por várias 

razões (atraso na análise inicial do projeto e na importação de equipamentos, principalmente), 

o projeto se estendeu além do previsto, o que é problemático dado que a área do projeto é 

muito dinâmica. A solução desenvolvida ainda é boa, mas a plataforma nova tornou alguns 

produtos do projeto desnecessários, por exemplo, o segundo resultado apontado (produto). A 

empresa avalia que o PITE foi bom para a empresa, mas teria sido melhor se tivesse sido 

possível seguir o planejamento. 
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Quadro 9 - Incorporação de resultados do projeto no processo produtivo  - PITE 

Projeto 

cg 
Empresa 

Ganho 
produtividade 

Redução 
de custo 

Contribui
ção do 
PITE 

Tipo de resultado 
alcançado 

Grau de 
desenvolvimento 

atingido 
% PITE Inovação Ano da inovação 

Grau de 
novidade 

P08 E12A 36 a 40% 6 a 10% 
 

Software 76 a 80% 
51 a 
55% 

Sim 2000 Novo para o país 

Software 86 a 90% 
51 a 
55% 

Sim 1998 Novo para o país 

P16 E12B 1 a 5% 1 a 5% 16 a 20% 

Software 71 a 75% 
86 a 
90% 

Sim 2003 Novo para o país 

Avanço do conhecimento 
científico 

86 a 90% 
86 a 
90% 

Não 
 

Novo em âmbito 
global 

Software 76 a 80% 
81 a 
85% 

Sim 2002 
Novo em âmbito 

global 

P18 E6 1 a 5% 16 a 20% 

11 a 15% 

Avanço do conhecimento 
científico 

100% 
91 a 
95% 

Sim 1999 
Novo em âmbito 

global 

processo 96 a 99% 100% Sim 2000 Novo para o país 

processo 100% 
91 a 
95% 

Sim 2000 
Novo em âmbito 

global 

avanço do conhecimento 
científico 

100% 
95 a 
99% 

Não se 
aplica  

Novo para o país 

 
Processo 96 a 99% 

81 a 
85% 

Sim 2000 
Novo em âmbito 

global 

P32 E3 
   

processo 100% 
46 a 
50% 

não 1995 
Novo em âmbito 

global 

P33 E8 6 a 10% 1 a 5% 81 a 85% 
      

P37 E11 1 a 5% 1 a 5% 1 a 5% 

Processo 91 a 95% 
86 a 
90% 

Sim 2004 Novo para o país 

Processo 76 a 80% 
91 a 
95% 

Não se 
aplica 

2004 Novo para o país 

P43 E15 41 a 45% 21 a 25% 66 a 70% 

Produto 86 a 90% 
91 a 
95% 

Não, mas 
virá a ser  

Novo para o país 

Produto 86 a 90% 
86 a 
90% 

Não, mas 
virá a ser  

Novo para o país 

software 86 a 90% 
91 a 
95% 

Não, mas 
virá a ser  

Novo para o país 

P56 E13 6 a 10% 1 a 5% 86 a 90% 
Avanço do conhecimento 

científico 
76 a 80% 

76 a 
80% 

Sim 2005 
Novo em âmbito 

global 

P57 E19A 1 a 5% 0% 46 a 50% 

Software 91 a 95% 
91 a 
95% 

Não 
 

Novo para o país 

Produto 91 a 95% 
91 a 
95% 

Não 
 

Novo para o país 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 



 

Tema 8 – Opinião sobre o programa (operação e gestão)  

A opinião dos participantes do Programa em relação aos procedimentos da FAPESP foi, de 

maneira geral, positiva (Gráfico 93 para Instituição de Pesquisa e Gráfico 94 para empresas). 

Em ambos os lados, as categorias bom e muito bom ultrapassam 50% em todos os itens. 

Entretanto, os itens relacionados com o tempo para seleção dos projetos e negociação de PI 

são os mais mal avaliados e mais críticos, o que aparece também nos pontos negativos 

tratados adiante. 

Gráfico 93 - Avaliação de procedimentos da FAPESP (Instituições de Pesquisa) - PITE 
(n=53) 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Gráfico 94 - Avaliação de procedimentos da FAPESP (empresas) - PITE (n=25) 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Quanto ao pontos positivos do PITE citados pelos respondentes, em ambos os lados o ponto 

mais destacado foi a promoção da maior interação entre universidade e empresa (55% para 

instituições de pesquisa e 66% para empresas), o que indica que o programa tem cumprido 

seu principal objetivo. Os respondentes apontaram o estreitamento de laços e alinhamento das 

partes em assuntos estratégicos, bem como as trocas e acúmulo de experiência comum. A este 

ponto pode ser acrescida a opinião do lado da Instituição de Pesquisa de que o PITE promove 
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a interação desta instituição com o setor produtivo e o mercado (24%), bem como a aplicação 

industrial e empresarial do conhecimento gerado (18%). Também foi ressaltada a criação de 

novas tecnologias voltadas à solução de problemas por parte das empresas (28% para 

empresas). 

Um segundo ponto foi o apoio à própria atividade de P&D (39% do lado da Instituição de 

Pesquisa e 22% do lado das empresas), com a oportunidade de pesquisas aplicadas de alto 

risco (2% IP). A esta opinião pode ser acrescida a capacitação de pessoal (19% para empresas 

e 16% instituições de pesquisa). 

Também foi destacada a disponibilidade de recursos, especialmente para aquisição de 

equipamentos (29% do lado das instituições de pesquisa e 34%) e melhoria de infra-estrutura 

de P&D na Instituição de Pesquisa (10%).  

Por fim cabe ressaltar a avaliação positiva sobre os procedimentos da FAPESP quanto à 

avaliação por pares, facilidade de acesso das equipes à FAPESP e gestão de recursos (27% 

para instituições de pesquisa e 9% para empresas). 

A despeito do elogio acima, o principal ponto negativo apontado por ambos os lados são os 

procedimentos da FAPESP com relação à documentação extensa, custos altos de elaboração 

de proposta, falta de clareza na avaliação, burocracia, cronograma e pouca flexibilidade no 

uso dos recursos e rigidez quanto ao cronograma no sentido de cobrança excessiva dos 

prazos, mas demora na liberação de recursos (49% para instituições de pesquisa e 74% para 

empresas).  

Do lado das instituições de pesquisa, 29% dos respondentes criticaram o baixo apoio 

financeiro aos pesquisadores em termos do valor das bolsas disponibilizadas pelas empresas, 

o que dificulta a composição das equipes com pessoal qualificado, incluindo a contratação. 

Cabe o destaque também para as questões relacionadas com a proteção dos conhecimentos 

gerados, tanto em relação ao sigilo das informações quanto via proteção da propriedade 

intelectual, consideradas críticas nos projetos (29% para instituições de pesquisa e 13% para 

empresas. Por um lado, há uma dificuldade de conciliar a cultura da empresa com a da 

Instituição de Pesquisa, pois a empresa quer garantias de que as informações não cairão nas 

mãos dos concorrentes, o que dificulta a publicação dos pesquisadores. Assim, a diferença 

entre o propósito acadêmico e comercial, quanto ao sigilo de informações e critérios de 

publicação, é uma barreira ainda a ser vencida. Por outro lado, as instituições de pesquisa 

apontaram a falta de apoio aos procedimentos relacionados com a propriedade intelectual 

(23%), pois os procedimentos ficam por conta dos pesquisadores que muitas vezes não sabem 

como conduzir o processo. 

Conclusões 

• O PITE é um programa que no período e na amostra analisados cumpriu a função de 

promover parcerias entre instituições de pesquisa e empresas. Essas parcerias em sua grande 

maioria ocorrem entre pares que já se conheciam e com organizações públicas de um lado 

(principalmente universidades) e empresas de grande porte de outro (62% das empresas). O 

desenvolvimento dos projetos é em geral compartilhado e não houve registro de problemas 

maiores na condução das parcerias na amostra examinada: nenhuma parte expressou 

descontentamento com o projeto ou com o parceiro. 

• Para uma parcela importante das empresas (cerca de 40%) a parceria realizada no 

PITE foi a primeira do gênero. A grande maioria (mais de dois terços) passou a realizar novas 

parcerias (dentro e fora do PITE) como decorrência do projeto PITE original. Neste sentido, o 

Programa cumpriu uma função importante de estimular as parcerias com organizações de 
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pesquisa. Ademais, tanto empresas como instituições de pesquisa ampliaram, a partir do 

projeto, sua capacidade de buscar recursos financeiros para parcerias em outras fontes 

diferentes do próprio PITE. 

• Não obstante a presença predominante de empresas de grande porte, foram também 

acolhidos projetos com cooperativa, empresas de pequeno porte e associações de empresas. 

Nem associações de empresas, nem pequenas empresas tiveram projetos que tenham 

alcançado o estágio de inovação (tecnologia em uso ou em comercialização). 

• As empresas envolvidas no PITE têm, tipicamente, alguma capacidade própria de 

pesquisa e desenvolvimento. Elas são empresas ativas do ponto de vista tecnológico e buscam 

informação nos departamentos e áreas de P&D próprios e, externamente, mantêm contato 

com universidades e instituições de pesquisa. A freqüência com a qual isto ocorreu na 

amostra é muito maior que a observada pela PINTEC tendo como base os mesmos critérios 

utilizados pelo IBGE, reforçando a tese de que são empresas com capacidade própria de 

desenvolvimento tecnológico. 

• Um fato relativamente surpreendente foi a constatação de que o principal tipo de 

resultado obtido pelos projetos (analisado isoladamente) foi “avanço do conhecimento” 

(30%). Entretanto, o somatório dos resultados classificados como produtos, processos e 

software foi de quase 70%. Essa situação denota que há tanto busca por resultados aplicados 

como por não diretamente aplicados no âmbito do Programa. 

• Inovações ocorreram em 40% dos projetos, sendo a maioria delas uma novidade em 

âmbito nacional.  Na verdade, a amostra analisada do PITE apresentou três vertentes 

principais no âmbito desse Programa: 

• Desenvolvimento de tecnologias e conhecimento novo sem aplicação imediata 

(60% dos projetos) 

• Geração de inovações maiores (novos em âmbitos nacional e mundial,  30% 

dos projetos e 80% das inovações) 

• Geração de inovações menores (de solução de gargalos ou inovações 

incrementais, 14% dos projetos e 20% das inovações) 

• Houve pouca proteção de direitos de propriedade intelectual: 75% dos projetos não 

protegeram os resultados alcançados, reforçando a idéia de que antes de ser um programa de 

desenvolvimento tecnológico e inovação, o PITE, no período analisado, foi mais um 

programa de promoção de parcerias, com relativamente alta participação de resultados sem 

aplicação imediata. 

• Pouco pode-se saber sobre os impactos dos resultados dos projetos no faturamento das 

empresas, visto que houve baixo número de respostas nesta questão. Há duas hipóteses 

principais para explicar essa ausência de informação: as empresas não quiseram declarar 

faturamento e influência do projeto no faturamento; os impactos ocorreram em um número 

reduzido de casos. Como houve baixo número de respostas ao tema que media esse tipo de 

impacto, não se pode saber qual das hipóteses é mais provável. 

• O valor mediano dos projetos foi relativamente baixo, de R$ 280 mil, incluindo a 

contrapartida. Considerando que a média dos projetos foi de R$ 1,1 milhão, conclui-se que 

houve projetos muito pequenos e muito grandes, com alta dispersão da média. Para se ter uma 

idéia, na amostra analisada a faixa de financiamento variou de pouco mais de mil reais até 

mais de 4,5 milhões (valores sem contrapartida). Comparativamente, a mediana do valor dos 

projetos PITE foi menor que a observada no PIPE, de R$ 335 mil32.  
                                                           
32 Valores em moeda corrente. 
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• Sugere-se então que a FAPESP dê seguimento à sua política recente de ampliar a 

densidade dos projetos PITE por meio das chamadas combinadas com as empresas (PITE 

convênio) que podem trazer maior envolvimento das empresas e resultados mais expressivos, 

exatamente pelos ganhos de escala e de escopo que provavelmente devem se originar nesse 

tipo de projeto. O balcão deve continuar, mas igualmente buscando projetos mais densos e 

com maior participação das empresas na decisão do tema. Se se pretende que o PITE avance 

na direção de levar os resultados dos projetos até a fase de inovação, então é preciso um maior 

envolvimento das empresas quando da preparação dos projetos. 
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Programa de Pesquisa em Polí ticas 
Pu blicas - PPP 

 

Características gerais do PPP  

Lançado em agosto de 1998, o PPP financia atividades de pesquisa que possam beneficiar a 

formulação e implementação de políticas públicas de significativa importância social no 

Estado de São Paulo. Os projetos devem ser desenvolvidos por pesquisadores de instituições 

de ensino superior e/ou de pesquisa33 (as Instituições Proponentes) em parceria com 

organizações responsáveis pela implementação de políticas públicas (instituições públicas ou 

do terceiro setor – Instituições Parceiras). Dessa forma, são projetos caracterizados como 

“pesquisa aplicada”. O Programa financia pesquisas interdisciplinares e cooperativas, via 

projetos que reúnam grupos de especialistas para garantir maior alcance e melhor 

coordenação das questões a serem pesquisadas.  

A Instituição Parceira deve, desde o princípio, demonstrar concretamente seu interesse no 

projeto, participando de sua concepção, indicando uma equipe técnica responsável pelo 

projeto, assumindo formalmente o compromisso de participar de sua execução e de viabilizar 

a implementação de seus resultados.  

Os projetos, bem como os relatórios parciais e finais são avaliados por especialistas ad hoc, 

convocados pela FAPESP em regime de anonimato. A execução prevista para os projetos 

aprovados ocorre em três fases:  

FASE I – Com duração de seis meses, os proponentes podem completar a formação de suas 

equipes, consolidar a parceria, localizar as fontes de pesquisa disponíveis e fazer estudos que 

demonstrem a plena viabilidade da proposta. Se os recursos e o tempo forem suficientes, 

poderão ser iniciadas as atividades da pesquisa indicada. Entretanto, o apoio para esta fase 

não garante o apoio da FAPESP para a Fase II, dependendo da avaliação dos pareceristas ad 

hoc. O orçamento disponível é de até R$ 50.000,00 por projeto; 

FASE II – É a fase da execução propriamente dita do projeto, com duração máxima de 24 

meses. São selecionados para esta fase os projetos que, ao término da Fase I, tenham 

evidenciado o cumprimento das condições de sua realização, implicadas pelas normas e 

finalidades do Programa. Também há a modalidade de ingresso direto na Fase II desde 2001. 

Neste caso, o projeto deverá explicitar e demonstrar claramente que os requisitos esperados de 

uma “fase I” serão cumpridos. O orçamento disponível é de até R$ 300.000,00 por projeto. 

FASE III – Etapa de implantação das propostas ou resultados do projeto. O financiamento 

dessa fase é de responsabilidade da Instituição Parceira, responsável pela execução da política 

pública. É importante destacar também que, mesmo não sendo financiado pela FAPESP, o 

plano preliminar de desenvolvimento da terceira fase deve constar obrigatoriamente do 

projeto.  
                                                           
33 Segundo as exigências da FAPESP, cada proposta deve ser apresentada por um coordenador, necessariamente 

um pesquisador doutor vinculado à instituição de pesquisa do ESP com demonstrada capacidade de liderança e 

expressiva experiência na área de conhecimento em questão. 



 125 

O projeto também deverá contar com uma contrapartida34 da Instituição Parceira interessada 

no desenvolvimento da pesquisa. Os técnicos e agentes dessa instituição deverão participar 

dos trabalhos de pesquisa, como forma de treinamento. A seguir são apresentados dados 

quantitativos e qualitativos sobre os projetos financiados pelo Programa, de acordo com 

informações existentes nas bases de dados da FAPESP. Os dados vão até 2006, ano final do 

levantamento das informações para o presente projeto de Avaliação. 

Desde o início do Programa em 1998, já foram registrados pelos bancos de dados da FAPESP 

739 pedidos de concessão de auxílio, com 257 projetos aprovados. Ao Programa foi 

concedida, no período de 1999 a 2006, a quantia um pouco acima de R$ 24 milhões. A 

distribuição anual desse dispêndio está representada na Tabela 24. 

Tabela 24 – Solicitação e concessão de projetos e valores desembolsados no PPP, 
1998 - 2006 

Ano Projetos 

solicitados 

Projetos 

concedidos 

Valor 

Desembolsado 

(em R$) 

1998 226 59 - 

1999 2 1 R$ 576.772,10  

2000 130 57 R$ 1.312.298,79  

2001 94 45 R$ 4.366.909,59  

2002 1 0 R$ 4.344.047,21  

2003 108 59 R$ 3.609.689,87  

2004 0 0 R$ 3.301.759,79  

2005 0 0 R$ 3.493.810,99  

2006 178 36 R$ 3.034.207,89  

TOTAL 739 257 R$ 24.039.496,23  

Notas: Aos dados 2006, deve ser considerado que havia ainda 6 projetos em análise.  Foram cancelados em 1998 13 projetos, em 

2000, 7, em 2001,5 projetos foram cancelados e em 2003 foram 14. Foi considerado o ano de solicitação dos projetos. Os valores 

foram deflacionados segundo IGPM, com ano base em 2006. 

Fonte: Para valores FAPESP: http://www.fapesp.br/estatisticas/desembolso_moeda_epoca.pdf. Para número de projetos: Banco de 

dados, FAPESP, dez 2006 

A média de desembolso foi de R$ 2,6 milhões/ano, sendo que o maior desembolso ocorreu 

em 2001, com valor um pouco acima dos R$ 4,36 milhões, ou seja, 63,5% acima da média. A 

mediana corresponde ao desembolso de R$ 3,3 milhões. 

A seleção para aprovação no Programa é feita por meio de editais anuais, com exceção dos 

anos de 2002, 2004 e 2005. No primeiro edital, de 1998, foi registrado o maior índice de 

solicitação de auxílio, 226 pedidos, com concessão de 59 (taxa de aprovação de 38,3%). A 

média de aprovação por edital foi de aproximadamente 43 projetos. No edital de 2006 houve 

grande procura - 178 projetos solicitaram o auxílio, no entanto, a taxa de aprovação foi de 

26,5%, o que corresponde a 36 projetos.  
Passa-se aos principais resultados obtidos por meio da avaliação do Programa. 

Resultados da Avaliação 

A avaliação foi realizada a partir de análises em bancos de dados da FAPESP e por meio de 

dois questionários desenvolvidos, um destinado aos beneficiários das Instituições Proponentes 

e outro para as Instituições Parceiras. O universo selecionado para a aplicação dos 

questionários abrange todos os projetos que finalizaram completamente a Fase II do programa 

até dezembro de 2006, totalizando 88 projetos.  

Os questionários foram divididos em seis temas:  
                                                           
34 Para a FAPESP, entende-se como contrapartida o compromisso da instituição parceira na capacitação de uma 

equipe destinada a participar do projeto e na execução da proposta. 
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 Tema 1 - Desenvolvimento de Parcerias;  

 Tema 2 - Alavancagem de Recursos e Infra-Estrutura;  

 Tema 3 - Inovação e Cultura de Inovação em Políticas Públicas;  

 Tema 4 - Produção Técnico-Científica;  

 Tema 5 - Capacitação e Formação de Competências;  

 Tema 6 - Opiniões sobre o Programa (operação e gestão). 

Neste item serão apresentados os resultados da avaliação do Programa Políticas Públicas. 

Primeiramente será descrita a amostra e em seguida passa-se à análise descritiva de cada tema 

contido no questionário respondido pelas Instituições Proponentes e parceiras. 

Descrição da Amostra 

Dos 88 projetos finalizados no período descrito acima, foram localizados contatos de 84 

Instituições Proponentes e 76 Instituições Parceiras. Destas, responderam ao questionário de 

forma completa 67 Instituições Proponentes (representando 77% das convidadas) e 47 

Instituições Parceiras (62% das convidadas). No total, foram respondidos 75 questionários, 

essa é a amostra válida, sendo 39 questionários respondidos por ambas as instituições, 28 só 

pelas Instituições Proponentes e 8 apenas pelas Instituições Parceiras. Foram realizadas ainda 

11 entrevistas presenciais, sendo que 5 (4 Instituições Proponentes e uma Instituição Parceira) 

delas para a etapa de pré-teste e 6 para coleta de informações complementares aos 

questionários - com 3 Parceiras e 3 Proponentes. 

A FAPESP investiu um pouco mais de R$ 11,5 milhões nos 75 projetos da amostra. Dos 68 

respondentes das Instituições Proponentes, apenas um projeto foi submetido diretamente à 

Fase II. A amostra utilizada na pesquisa possui 53% de projetos com processos anteriores à 

quarta chamada e 47% de projetos registrados com processos posteriores. Tomando apenas os 

processos submetidos a partir da quarta chamada, a grande maioria (98% dos projetos) foi 

submetida à Fase I, mesmo com a flexibilidade permitida pela FAPESP. 

Os projetos da amostra se concentram principalmente na área interdisciplinar, a qual 

representa 43% do total, o que reafirma o objetivo do Programa. As áreas de Saúde e de 

Ciências Sociais I (que engloba Geografia Humana, História, Sociologia, dentre outras) são 

representadas por 13% e 12% dos projetos, respectivamente. O Gráfico 95 apresenta o 

número de projetos finalizados (Fase II) por área de conhecimento.   

Gráfico 95 – Número de projetos por área de conhecimento - PPP 

 
Nota: CHS I - Antropologia, Arqueologia, Ciência Política, Demografia, Direito, Geografia, Filosofia, História, 

Sociologia, Teologia, Turismo. CHS II - Artes, Ciência da Informação, Comunicação, Letras, Lingüística. CHS 

III - Educação, Psicologia, Serviço Social. Engenharia I - Aeroespacial, Mecânica, Elétrica, Civil, Transporte, 

Biomédica, Produção, Naval e Oceânica, Minas, Agrícola (quanto processo for vinculado à Coord. de 
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Engenharia) Engenharia II - Ciência e Tecnologia de Alimentos, Materiais e Metalúrgica, Química, Sanitária, 

Nuclear (idem), Recursos Florestais e Eng. Florestal, Recursos Pesqueiros e Eng. Pesca. 

Fonte: Banco de Dados FAPESP, dez/2006. 

Os projetos são desenvolvidos em parceria entre as Instituições Proponentes e Parceiras. As 

Instituições Proponentes da amostra válida são majoritariamente universidades estaduais: a 

USP é responsável por 29% e a UNESP por 16% dos projetos. A UFSCar também se destaca 

entre as Proponentes, com 8% dos projetos. Dentre as demais Instituições Proponentes, os 

institutos da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) - IB, ITAL, IEA e 

IAC somam juntos 9%. Entre as instituições privadas, a PUC é a que mais se destaca, 

conforme apresenta o Gráfico 96. 

Gráfico 96 – Participação das instituições de pesquisa de São Paulo no PPP (n = 75) 

  
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Dos 75 projetos, foram identificados 16 diferentes municípios onde estão localizadas as 

Instituições Proponentes (14 municípios na amostra válida). O Mapa 1, abaixo, representa a 

localização e concentração das instituições conforme a quantidade de beneficiários por 

município. A maior concentração ocorre no município de São Paulo, nas cidades onde há 

campus na UNESP, como Marília, Bauru, Presidente Prudente, dentre outros. São Carlos, pela 

UFSCar, assim como Campinas, que além da Unicamp tem também institutos de pesquisa 

ligados à Embrapa e à APTA, são também localidades que se sobressaem.  

Mapa 2 – Abrangência geográfica das Instituições Proponentes da amostra 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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As Instituições Parceiras são principalmente órgãos da administração pública e correspondem 

a 87% do total dos 75 projetos da amostra. As parcerias são estabelecidas com 48% de 

instituições municipais, 37% estaduais e 1% federal. As instituições privadas representam 

14% das Parceiras, como pode ser visto no Gráfico 97. 

Gráfico 97 – Perfil das Instituições Parceiras envolvidas na amostra de projetos (n = 
75) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

O Mapa 2 apresenta a distribuição geográfica das Instituições Parceiras da amostra e as 

localidades onde houve respondentes para os questionários. A distribuição das Parceiras é 

mais abrangente geograficamente, totalizando 23 municípios diferentes (15 na amostra 

válida). Mesmo com uma maior heterogeneidade de localidades, há concentração em São 

Paulo, seguido por município como Santo André, Campinas, Araraquara, Bauru, Marília, São 

Carlos, Ribeirão Preto e Presidente Prudente.  

 

Mapa 3 – Abrangência geográfica das Instituições Parceiras da amostra  

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 
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TEMA 1 – DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS 

Sobre “Desenvolvimento de Parcerias” foram elaboradas questões relacionadas à formação e 

motivação da parceria entre os atores e instituições do projeto do PPP, a relação que 

mantinham antes do projeto e durante sua execução. Analisando ainda as dificuldades 

encontradas para o desenvolvimento e consolidação da parceria e se esta continuou e 

impulsionou novas parcerias. 

Box 17 – Destaques do tema 1 PPP 

 

A iniciativa para submissão do projeto ao Programa partiu majoritariamente dos 

pesquisadores proponentes - 65% segundo as Instituições Parceiras e 85% segundo as 

proponentes. Por sua vez, as Instituições Parceiras tiveram uma percepção maior sobre a sua 

iniciativa na proposição do projeto PPP. Respondentes de ambas as instituições relataram que 

cerca de apenas 5% das propostas foram enviadas em conjunto, demonstrando que, em geral, 

os projetos são elaborados sem a participação e/ou colaboração das Instituições Parceiras. 

Apesar de diferentes, em ambos os casos prevalece a iniciativa da instituição de pesquisa. 

(Gráfico 98) 
Gráfico 98 – Responsáveis pela iniciativa de submissão de projetos ao PPP 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 
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 As parcerias originam-se, em sua grande maioria, nas instituições de pesquisa. 

 Cerca de 70% das instituições envolvidas já possuíam algum relacionamento 
profissional prévio e 90% já se conheciam. Ou seja, PPP não é um programa 
que leva as instituições a serem apresentadas umas às outras. 

 As principais motivações para o desenvolvimento de um projeto PPP são, dos 
dois lados, as seguintes: 

o Parceiras buscam capacitação para a melhoria nos processos e na 
gestão de políticas públicas; 

o Proponentes visam à aplicação de resultados de pesquisas que já 
desenvolvem 

 Mais da metade dos projetos contou com Instituições Colaboradoras na execução 
das pesquisas (destas, 27% privadas, 30% públicas estaduais, 34% públicas 
municipais). 

 Para mais de 60% de ambos os lados o projeto não teria sido desenvolvido sem o 
Programa da FAPESP. 

 53% das Instituições Parceiras submeteram novos projetos ao PPP após a 
participação no Programa, sendo 40% com a mesma instituição. 

 91% das Parceiras e 82% das Proponentes consideraram o PPP um alto 
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Mais de 60% das instituições afirmaram que tiveram relacionamento profissional anterior ao 

projeto do PPP e em cerca de 20% das parcerias foram estabelecidas entre instituições sobre 

as quais já existia conhecimento prévio, mas sem relacionamento anteriormente. Sendo assim, 

o estabelecimento de parcerias para desenvolvimento do projeto do PPP ocorre entre 

instituições que ao menos já se conheciam anteriormente – o PPP não é, portanto, um 

programa que reúna instituições desconhecidas, em grande parte, como mostra também o 

Gráfico 99. 

Gráfico 99 – Grau de relacionamento entre as instituições antes da parceria para o 
PPP 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Quando instadas a apontar as motivações para participar do PPP, há uma percepção diferente 

entre as instituições envolvidas no que respeita a motivação mais importante: enquanto que 

para as Proponentes a parceria é apontada como a possibilidade de aplicar resultados de 

pesquisa e/ou de conhecimentos em desenvolvimento, as Instituições Parceiras buscam 

capacitação para a melhoria nos processos e na gestão de políticas públicas. Nos dois casos, 

as porcentagens atingem quase 50% das respostas. Outros aspectos ficam em segundo plano, 

como pode ser visto no Gráfico 100, abaixo. 

Gráfico 100 – Principal motivação para participar do PPP 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007  

O desenvolvimento compartilhado do projeto PPP serviu, do ponto de vista das Instituições 

Proponentes, especialmente para a formulação de políticas públicas, para a execução do 

projeto de P&D e para a gestão compartilhada do projeto. O compartilhamento de infra-

estrutura não foi um dos itens mais focalizados, como pode ser visto no Gráfico 101, abaixo. 
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Esses aspectos revelam uma postura positiva destas instituições quando pensam em projetos 

de parcerias e nos aspectos que se apresentam como importantes de serem compartilhados.  

Do ponto de vista das Instituições Parceiras, a gestão e a execução em conjunto do projeto de 

P&D são os aspectos mais fortemente salientados, seguidos pelo uso compartilhado da infra-

estrutura, como aponta o Gráfico 102. 

Gráfico 101 – Grau de desenvolvimento compartilhado sob o ponto de vista das 
Instituições Proponentes - PPP (n = 67) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Gráfico 102 – Grau de desenvolvimento compartilhado sob o ponto de vista das 
Instituições Parceiras - PPP (n = 47) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Pode-se afirmar que as Instituições Proponentes têm uma consideração positiva das parcerias 

no âmbito do PPP. Dentre um rol elevado de aspectos que podem dificultar as parcerias, os 

pontos indicados dizem respeito a dificuldades técnicas descobertas no decorrer do 

desenvolvimento do projeto e não esperadas e a pouca experiência da Instituição Parceira em 

se relacionar com instituições de pesquisa. Por sua vez, acordos de propriedade intelectual, 

que poderia ser alvo de discórdia, aparecem com o menor grau de dificuldade da parceria, fato 

a ser considerado pela FAPESP – ver Gráfico 103.  
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Gráfico 103 – Dificuldades para a realização da parceria entre as instituições do ponto 
de vista das Instituições Proponentes - PPP (n=65) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Do ponto de vista das Instituições Parceiras, a percepção positiva da parceria também se 

verifica de forma bastante evidente. Dentre os aspectos listados como fontes de possíveis 

dificuldades para a manutenção da parceria também aparecem “dificuldades técnicas não 

esperadas para o desenvolvimento do projeto” e “atrasos na obtenção de equipamentos e 

outros”, como pode ser visto no Gráfico 104, abaixo. Tais elementos não se apresentam como 

fatores que possam constranger a realização de novas parcerias e pode-se afirmar que o saldo 

final é positivo no que respeita as colaborações. 

Gráfico 104 – Dificuldades para a realização da parceria entre as instituições do ponto 
de vista das Instituições Parceiras (n=36) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 
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De toda forma, a percepção das parcerias para ambos os tipos de instituições é muito positiva 

– se antes do projeto já havia alguma empatia entre elas, após o desenvolvimento do mesmo a 

relação foi tida como muito boa, numa avaliação ainda mais positiva do ponto de vista das 

Instituições Parceiras – e a contribuição do PPP foi considerada muito importante para que 

isso ocorresse (Gráfico 105). Tais colocações devem ser consideradas pela FAPESP quando 

da reflexão sobre o modelo deste Programa e da proposta de revisão do formato do mesmo, 

procurando integrar e expressar de forma mais explícita as demandas destas instituições, num 

arranjo semelhante ao que vem sendo colocado em prática pelo Programa PITE (PITE 

Convênio).     

Gráfico 105 – Relação entre as instituições antes e depois do projeto - PPP 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Os projetos podem ser desenvolvidos com apoio de parcerias e colaborações de mais de uma 

instituição. Além da Instituição Parceira pode haver Instituições Colaboradoras. Mais da 

metade, aproximadamente 55%, das Instituições Proponentes que participaram do PPP 

afirmou ter recebido colaboração de outras instituições ao longo do projeto, sendo que 90% 

dessas participações foram classificadas como formais. As Instituições Colaboradoras 

participaram de 37 projetos; destes, 23 tiveram mais de duas colaboradoras (17 com três, 12 

com quatro instituições e 10 projetos com 5 colaborações), o que totaliza 102 Instituições 

Colaboradoras na amostra.  

As principais formas de atuação dessas instituições ocorreram via aporte de recursos humanos 

técnico-científicos e administrativos (87%), mais que o compartilhamento de equipamentos e 

de laboratórios e menos ainda via recursos financeiros (Gráfico 106). Tais informações 

corroboram a afirmação de que o PPP é um programa sem contrapartidas financeiras das 

instituições envolvidas, pois poucas Instituições Parcerias e Colaboradoras alocaram recursos 

financeiros nos projetos do Programa. Seria interessante, se não tornar obrigatório, ter algum 

tipo de compromisso mais forte com a alocação de recursos por parte das Instituições 

Parceiras. 
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Gráfico 106 – Forma principal de participação das Instituições Colaboradoras em 
projetos PPP (n =37) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

As Instituições Colaboradoras são de diferentes tipos: administração pública (direta ou 

indireta), iniciativa privada (com ou sem fins lucrativos) ou ainda do Terceiro Setor, como no 

Gráfico 107. As instituições públicas aparecem em maior número dentre o conjunto de 

Instituições Colaboradoras – 35 instituições da administração indireta e 28 da administração 

direta. São 19 prefeituras, 8 secretarias municipais, 1 Ministério e uma secretaria estadual; 17 

universidades públicas, 8 institutos públicos de pesquisa e 4 empresas de economia mista. Do 

lado da iniciativa privada, são 11 faculdades privadas, 8 empresas, 4 institutos privados de 

pesquisa. Contam-se ainda 8 associações e 4 ONGs. Sindicatos, institutos internacionais de 

pesquisa, organizações internacionais, conselhos municipais, fundações e consórcios fecham a 

lista de tipos de instituições que participaram dos projetos PPP. 

Gráfico 107 – Perfil das Instituições Colaboradoras envolvidas no PPP (n=37) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

A reincidência de submissão de projetos no Programa é apontada por 53% das Instituições 

Parceiras, sendo que 40% desses novos projetos foram desenvolvidos com a mesma 

instituição proponente. Em alguns casos específicos os parceiros trocam de papel e armam 

projetos como “proponentes”. As Instituições Proponentes afirmam que 34% delas 

submeteram novos projetos ao Programa, sendo que 22% com a mesma Instituição Parceira. 

Os dados estão representados no Gráfico 108 abaixo. Tais informações reforçam a hipótese de 

que o Programa está impulsionando a aproximação dessas instituições com o 

desenvolvimento de pesquisas científicas para a formulação de políticas públicas.  
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Gráfico 108 – Submissão de novas propostas para o PPP 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

As Instituições Proponentes realizaram 20 novos projetos com a mesma ou com outras 

instituições com as quais realizaram o projeto do PPP. Fora do âmbito do Programa foram 

realizados, segundo as Instituições Proponentes, 33 novos projetos com diferentes parcerias: 

10 destes tentaram novamente submeter projetos ao Programa, mas não obtiveram aprovação 

e 20 projetos foram com mais de uma parceira (11 foram com duas e 9 com três parcerias). 

No Gráfico 109, abaixo, estão representados os perfis das instituições parceiras com a fonte 

de financiamento utilizada. A maior parte das parcerias (54%) foi estabelecida com 

instituições municipais utilizando recursos próprios. 

Gráfico 109 – Perfil de parceiras, número e fontes de financiamento de projetos 
realizados por Instituições Proponentes fora do âmbito do PPP 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 
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(em grande parte universidades e institutos públicos de pesquisa) utilizando recursos próprios 

(38%), mesmo percentual de recursos obtidos junto a FAPs. 

Tanto as Instituições Proponentes como as Parceiras têm uma percepção positiva sobre a 

contribuição do Programa para o estabelecimento de novas parcerias, com uma visão um 

pouco mais positiva por parte das Instituições Proponentes. 

Além da importância do PPP para o estreitamento das relações entre as instituições 

envolvidas nos projetos de parceria, como visto acima, 60% dos projetos, na percepção de 

ambas as instituições, não teriam sido desenvolvidos, demonstrando a importância do 

Programa para projetos desta natureza (ver Gráfico 110). As alternativas apresentadas para 

desenvolvimento dos projetos sem o auxílio seriam: a redução da escala do projeto (também 

para ambas as instituições) ou ainda busca de recursos em outras agências. Esta última 

alternativa foi apontada pelas Instituições Proponentes, provavelmente pelo maior 

conhecimento e experiência dos coordenadores destas instituições na captação de recursos 

para o desenvolvimento de projetos desta natureza; essa capacitação não é tão evidente para 

as Instituições Parceiras. Recursos privados não aparecem como alternativa cogitada para 

ambas as instituições. 

 
Gráfico 110 – Destino do projeto sem o auxílio da FAPESP 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

TEMA 2 - ALAVANCAGEM DE RECURSOS E INFRA-ESTRUTURA 

Seguem os principais highligths do Tema 2 no Box 18. 

Box 18 – Destaques do tema 2 - PPP 

 

 

Trinta e três Instituições Proponentes da amostra declararam que R$ 2,37 milhões foram 

arrecadados complementarmente ao auxílio do PPP junto a outras linhas de auxílio da 
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• houve acréscimo de infra-estrutura para ambos os lados, em grau maior 
para as proponentes (85% contra 65%). 
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FAPESP e mais R$ 2,41 milhões junto a outras fontes, totalizando R$ 4,78 milhões. Ou seja, 

na média, cada um dos 33 projetos arrecadou R$ 145 mil de recursos extra-projeto. Com um 

gasto de cerca de R$ 11,5 milhões da FAPESP junto aos 75 projetos da amostra, percebe-se 

um volume importante de recursos que vem movendo o Programa Políticas Públicas. 

Segundo a amostra auferida, nove diferentes tipos de auxílios/programas FAPESP foram 

utilizados complementarmente ao aporte financeiro do PPP. O próprio Programa Políticas 

Públicas aparece nesta lista, indicando que alguns projetos obtiveram esse auxílio mais de 

uma vez, como aponta a Tabela 25, que apresenta a freqüência dos auxílios concedidos. 

Tabela 25 – Outros auxílios FAPESP utilizados nos projetos PPP 
Tipo de Auxílio Freqüência de projetos 

Programa Políticas Públicas 8 

Auxílio à Pesquisa 7 

Programa Especial de Capacitação Técnica 5 

Outro auxílio ou bolsa Jovem Pesquisador 4 

Vinda de pesquisador visitante 3 

Participação de Reunião Científica e/ou tecnológica 3 

Projeto temático 3 

Organização de Reunião Científica e/ou tecnológica 2 

Reparo de equipamentos 1 

 Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

O Programa não exige contrapartida financeira da Instituição Parceira e este dado foi 

confirmando pela pesquisa: 92% dos projetos da amostra afirmaram que a contrapartida não 

foi financeira, o que indica que é praticamente inexistente o investimento de recursos 

financeiros pelas Instituições Parceiras a esses projetos. O Gráfico 111 apresenta os tipos de 

recursos não-financeiros aportados pelas instituições. Em ordem de importância aparecem 

recursos humanos, seja para pesquisa ou para administração - mais de 70% das Instituições 

Proponentes e Parceiras apontaram esse aspecto como o mais importante no que respeita a 

P&D.  

Apenas 9% das Proponentes e 3% das Parceiras indicaram que não houve nenhum aporte de 

contrapartida. Entretanto, percebe-se que as Instituições Parceiras declaram, em muitos casos, 

uma contrapartida maior frente às respostas das Instituições Proponentes – com exceção de 

acervo bibliográfico e ampliação de laboratório. Este, aliás, é um ponto de pauta nas 

discussões sobre um possível (re)desenho do PPP – como alcançar um maior 

comprometimento das Instituições Parceiras no desenvolvimento e, principalmente, na 

implementação dos resultados dos projetos, dada a não exigência de contrapartida financeira 

junto a estas, dentre outros aspectos. Uma proposta é a elaboração de termos de 

compromissos das Instituições Parceiras especialmente no que respeita ao desenvolvimento 

da Fase 3, mais do que exigir recursos financeiros destas – que na maioria dos casos são 

órgãos da administração pública, os quais têm enorme dificuldade em alocar recursos sem 

estes estarem previstos em seus orçamentos anuais.   
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Gráfico 111 – Perfil dos recursos não financeiros aportados pelas Instituições Parceiras, pela 

ótica das Instituições Proponentes e Parceiras - PPP 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

As Instituições Parceiras também receberam recursos não financeiros via projeto PPP. Este 

aporte foi orientado, especialmente, para a compra de equipamentos e de material de 

consumo, e aporte de RH para P&D, ficando em última colocação a ampliação de laboratório. 

Entretanto, algumas Instituições Parceiras indicaram que não houve aporte de recursos não 

financeiros quando do desenvolvimento do projeto PPP. No Gráfico 112 estão representados 

os aportes realizados pelo projeto na Instituição Parceira.  

Gráfico 112 – Aporte de recurso não financeiro do PPP na Instituição Parceira (n=44) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Em decorrência do projeto desenvolvido no âmbito do PPP, a maioria das instituições 

envolvidas apontou incremento ou melhoria de infra-estrutura de pesquisa. 86% das 

Instituições Proponentes e 64% das Instituições Parceiras afirmaram que houve melhoria na 

infra-estrutura, especialmente via aquisição de equipamentos. Em ambas, o maior índice de 

aquisição foi de equipamentos específicos ao tema da pesquisa. Por sua vez, 37% das 

Parceiras apontaram que não houve incremento, o mesmo acontecendo com 14% das 

Proponentes – ver Gráfico 113 – Melhoria da infra-estrutura na Instituição Proponente e 

Parceira. 
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Gráfico 113 – Melhoria da infra-estrutura na Instituição Proponente e Parceira - PPP 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

 

TEMA 3 - INOVAÇÃO/CULTURA DE INOVAÇÃO EM POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Os destaques deste tema estão no Box 19: 

Box 19 – Destaques do tema 03 PPP 

 

Dos 75 projetos, 54 indicaram que houve obtenção de resultados, num total de 180. Destes, 

87% eram esperados e apenas 13% não estavam previstos pelo projeto. Os principais 

resultados indicados pelas instituições foram os subsídios para Políticas Públicas e avanço no 

conhecimento. Apenas esses dois resultados já demonstram um alcance importante dos 

objetivos do Programa Políticas Públicas, mas se ainda são considerados os outros resultados 

obtidos, esse alcance fica ainda mais evidente e importante: formação de rede sócio-técnica, 
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• para 58% dos projetos, os resultados foram adotados parcialmente 
pelas Instituições Parceiras; 

• esses resultados foram, em geral, subsídios para políticas públicas; 

• 31% de projetos apontaram sucesso total na implementação dos 
resultados; 

• as Parceiras indicaram que 54% das Instituições Proponentes 
participaram diretamente da implementação dos resultados; 

• 54 projetos geraram resultados e 39 geraram inovações, num total 
de 180 resultados e 89 inovações: 15 inovações consideradas 
novas em âmbito mundial e 53 em âmbito nacional; 

• cerca de ¾ dos impactos dos projetos dá-se principalmente em 
âmbitos municipal (principalmente) e estadual; 

• os projetos PPP divulgam seus resultados também por meios não 
acadêmicos como jornais, programas de TV, sites na Internet. 
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desenvolvimento de software, melhoria do modelo organizacional/gerencial, dentre outros. As 

Instituições Proponentes tiveram maior percepção em relação ao avanço do conhecimento do 

que as Parceiras, e a melhoria dos modelos organizacionais/gerenciais e o desenvolvimento de 

serviços foram percebidos como resultados apenas pelas Proponentes. No Gráfico 114 estão 

representados os tipos de resultados relatados pelas instituições.   

Gráfico 114 – Tipo de resultado alcançado pelos projetos PPP 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

A partir da definição de Inovação em Políticas Públicas - “novo processo, método, produto 

utilizado na formulação, implementação e execução de políticas públicas”, 53%, ou seja, 65 

resultados obtidos foram considerados como inovação pelas instituições, uma porcentagem 

muito significativa, ainda mais se forem considerados outros 17% dos resultados para os quais 

há expectativa de se tornarem inovação. O Gráfico 115 apresenta a distribuição dos resultados 

em relação à inovação. 

Gráfico 115 – Resultados que se tornaram inovação em políticas públicas - PPP (n=67) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Deste o início dos anos 2000 pode-se perceber a evolução dos resultados das pesquisas, 

transformando-se em inovação. O ano de 2002 é o ápice deste processo, como 15 inovações, 

ou seja, 23% do total, decorrente, acredita-se, do desenvolvimento dos projetos da primeira 

chamada do Programa. Entretanto, percebe-se uma queda deste número a partir deste ano, 

acreditando-se também que os resultados já obtidos nos projetos de pesquisa encontram-se 

ainda em período de amadurecimento para posteriormente se juntarem àqueles que já se 

tornaram inovação - ver Gráfico 116. 
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Gráfico 116 – Ano que o resultado se tornou inovação em políticas públicas - PPP 
(n=38) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Pode-se compreender porque a maioria das inovações é tida como “novo para o adotante e 

existente no país” – o perfil dos projetos e dos resultados e a abrangência da aplicação dos 

resultados no PPP dizem respeito, em geral, às condições locais ou regionais do contexto de 

desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa. Mesmo assim, há inovações que podem ser 

consideradas novidades em âmbito nacional e mesmo internacional. O Gráfico 117 

complementa essas observações. 

Gráfico 117 – Grau de novidade da inovação em políticas públicas - PPP (n=63) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Do ponto de vista das Instituições Proponentes, a taxa de adoção foi expressiva. 84% dos 

resultados foram adotados, sendo que 26% foram adotados plenamente e 58% de forma 

parcial pelas Instituições Parceiras. Os resultados adotados por outras instituições que não as 

participantes somam 5%, mesma relação dos resultados que não foram implementados. O 

desconhecimento da Instituição Proponente sobre a adoção não supera os 6%, como pode ser 

visto no Gráfico 118.  
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Gráfico 118 – Adoção dos resultados dos projetos - PPP (n=65) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Interessante também é observar quem adotou os resultados alcançados. Mais de 50% das 

Instituições Proponentes e das Parceiras acreditam que a adoção foi feita pela Instituição 

Parceira. Entretanto, ocorre uma desconexão das respostas em relação a outros possíveis 

adotantes – 37% das Instituições Parceiras acreditam que ambas as instituições adotaram as 

inovações, enquanto que cerca de 15% das Proponentes têm essa percepção. E o dissenso se 

reforça: para as Instituições Proponentes, as Instituições Colaboradoras, elas mesmas e outras 

instituições têm um peso maior na adoção das inovações, diferentemente do que pensam as 

Instituições Parceiras. O Gráfico 119 apresenta essas percepções.  

Gráfico 119 – Instituições adotantes dos resultados dos projetos, segundo 
Instituições Proponentes e Parceiras - PPP 

  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Após o desenvolvimento do projeto e durante a aplicação dos resultados, as dificuldades mais 

citadas dizem respeito à mudança na direção da Instituição Parceria. Este é um problema 

freqüentemente relatado, principalmente pelas Instituições Proponentes, em que mudanças 

internas às Instituições Parceiras criaram entraves para a implementação dos resultados ou 

para a continuidade de aplicação. No quadro ao lado estão exemplificados tais casos: em que 

a gestão da parceria estabelecida pelo Programa não aplicou os resultados e, um caso em que 

logo após um período de adoção os resultados foram perdidos por falta de incentivo, interesse 

ou de priorização.   

Muitos projetos não desenvolveram um instrumento de aplicação direta (os principais 

resultados são relativos a subsídios para a formulação de Políticas Públicas e avanço do 

conhecimento). De acordo com as justificativas e com as entrevistas realizadas, os projetos 

que desenvolveram resultados passíveis de aplicação imediata esbarraram na falta de interesse 
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da Instituição Parceira, principalmente por mudanças na gestão da instituição, ou na falta de 

recursos financeiros suficientes para dar continuidade ao projeto. Os projetos que 

desenvolveram processos e/ou serviços que envolvem a integração de várias instituições 

públicas também encontraram dificuldades na implementação dos resultados em função da 

diversidade de interesses e das especificidades de cada uma. 

Outras dificuldades de ordem técnica ou de falta de equipamentos ou de pessoal capacitado 

também são citadas por coordenadores das Instituições Proponentes. Apesar dos obstáculos, 

há a percepção geral de que os resultados foram implementados, total ou parcialmente, de 

acordo com os dados demonstrados no Gráfico 120. 

Gráfico 120 – Dificuldades para implementação dos resultados, segundo Instituições 
Proponentes - PPP 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Grande parte dos resultados implementados pelas Instituições Parceiras teve 

acompanhamento das Instituições Proponentes, segundo as próprias instituições. Entretanto, 

essa percepção é maior por parte das próprias Proponentes que pelas Parceiras. O Gráfico 121 

apresenta o grau de participação dos parceiros na implementação dos resultados, segundo a 

opinião das instituições envolvidas. De toda forma, esses dados reafirmam os índices de 

implementação plena ou parcial dos resultados apontados anteriormente.  

Na percepção das Instituições Parceiras, a capacitação, por meio de cursos, é apontada como 

uma forma importante de acompanhamento da Fase III por parte das Instituições Proponentes, 

assim como monitoramento e avaliação. Entretanto, foram citados poucos eventos em que há 

coordenação efetiva da Proponente (dois casos em 23 ocorrências). As justificativas para a 

ausência das Proponentes na fase final dos projetos são: falta de estabelecimento de parceria 

de forma efetiva e implementação somente a cargo da Instituição Parceira. 
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Gráfico 121 – Participação das Instituições Proponentes na implementação dos 
resultados, segundo Instituições Proponentes e Parceiras -  PPP 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Ambos os lados afirmaram que houve maior geração de impactos em escala local (municípios 

e regiões metropolitanas): 42% das Proponentes e 62% das Parceiras. A abrangência intra-

estadual é apontada como segunda de maior importância na opinião de 34% das Proponentes 

e 19% das Parceiras. Há consenso entre as instituições com relação ao alcance nacional das 

inovações do Programa, com 16% das opiniões de ambas. A Parceira compreende que há 

menor abrangência interestadual (3%) e não tem percepção de alcance internacional das 

inovações do PPP, enquanto a Proponente considera que 5% das inovações têm alcance em 

vários estados e que 3% alcançaram proporções além do Brasil, como pode ser visto no 

Gráfico 122. Acredita-se que os Proponentes possuem maior articulação de redes para a 

difusão e/ou divulgação dos resultados em todas as escalas, o que pode ajudar a explicar as 

diferenças de percepções quanto à abrangência geográfica, especialmente em âmbito nacional 

e internacional. 

Gráfico 122 – Abrangência geográfica dos impactos observados decorrentes das 
inovações geradas pelo PPP, segundo Instituições Proponentes e Parceiras 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

No Mapa 4 e no Mapa 5, a seguir, estão representadas as microrregiões do Estado de São 

Paulo nas quais houve adoção e implementação dos resultados dos projetos, alcançando 127 

municípios segundo as informações das Instituições Proponentes e 93 segundo as Instituições 

Parceiras. No Mapa 2 estavam destacados 16 municípios, relativos às Instituições 

Proponentes, enquanto no Mapa 3, o destaque era dado a 23 municípios nos quais estavam 
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localizadas as Instituições Parceiras. Comparando os mapas entre si, é notável a expansão e, 

ao mesmo tempo, adensamento dos resultados, principalmente na Região Metropolitana de 

São Paulo. Nas demais localidades também houve adensamento das manchas, indicando que 

houve geração de mais de um resultado e implantação dos mesmos. Houve também uma 

expansão importante em direção ao leste do Estado, na região litorânea. Infelizmente, não se 

vê a mesma expansão para as fronteiras ao Noroeste e ao Sul do ESP. 

Mapa 4 – Abrangência geográfica das adoções e implementações das inovações no 
ESP segundo Instituições Proponentes - PPP 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 
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Mapa 5 – Abrangência geográfica das adoções e implementações das inovações no 
ESP segundo Instituições Parceiras - PPP 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Do ponto de vista da abrangência dos resultados fora do Estado de São Paulo, deve-se 

destacar a participação dos Estados do Paraná, de Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul e até 

mesmo do Amazonas e os municípios de Goiânia, Porto Alegre e Recife. Sete projetos 

indicaram que houve adoção em todo o Estado de São Paulo e dois projetos apontaram que 

houve adoção em escala nacional. Os impactos fora do Brasil ocorreram na Argentina, Cidade 

do México (México), Aveiro (Portugal), Chile e África.  

Alguns dos projetos que se destacaram dentro e fora do Estado de São Paulo tinham como 

objetivo inicial o desenvolvimento de práticas em âmbito regional. No entanto, o potencial 

inovativo das atividades fez com que tivessem projeção até mesmo fora do país. Novas 

alianças, parcerias e até mesmo redes foram estabelecidas, dando continuidade aos projetos, 

ainda que fora do âmbito do Programa. Novas metodologias se destacam dentre os resultados, 

assim como os temas relacionados ao meio ambiente e educação. 

Passando-se, assim, às colaborações, as parcerias estabelecidas entre as Instituições Parceiras, 

Proponentes e Colaboradoras permitiram a constituição de redes de trabalho relacionadas à 

discussão, formulação e execução de políticas públicas. 69% dos Proponentes e 74% das 

Parceiras afirmaram que foram estabelecidas tais redes, o que pode indicar que estes projetos 

deram continuidade e ampliaram as discussões na temática de políticas públicas. Dessa forma, 

especialmente no caso das Proponentes, acredita-se que o PPP esteja impulsionando a 

ampliação de trabalhos acadêmicos nessa temática e, conseqüentemente, de pesquisas 

aplicadas às demandas da sociedade. Em relação às Instituições Parceiras, esses novos grupos 

ou redes de discussão, formulação e execução de políticas públicas podem possibilitar a 

implementação dos resultados dos projetos em outras localidades ou para outras instituições 

que não participaram do desenvolvimento da pesquisa, o que pode potencializar os impactos 

das pesquisas do PPP.  
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A formação de redes, embora não esteja prevista nos objetivos do Programa, pode ser 

considerada um impacto decorrente dos projetos desenvolvidos. Outros impactos decorrentes 

dos projetos foram captados e classificados para que os respondentes valorassem a 

importância de cada um deles, como apresentado no Gráfico 123. Os respondentes foram 

solicitados a apontar a variação observada de uma lista de itens e, depois, a apontar a 

contribuição do projeto PPP na variação observada. Nas duas questões, usou-se a escala 

“nenhuma, baixa, média, alta e muito alta” que foi convertida para os seguintes valores: 0 – 

0,25 – 0,5 – 0,75 – 1. Os valores dos impactos foram calculados multiplicando-se a média das 

variações pela média das contribuições. 

Para as Proponentes, os maiores impactos estão relacionados com a geração, sistematização e 

disseminação dos conhecimentos acadêmicos, seguidos pela identificação de dificuldades na 

área de ação do poder público e análises sobre formas de gestão e políticas públicas 

inovadoras. Ou seja, com exceção da identificação das dificuldades da ação do poder público, 

os principais impactos foram relacionados com os próprios conhecimentos gerados nos 

projetos. 

A percepção das Parceiras é semelhante, mas foram mais destacados os impactos na 

identificação de dificuldades da ação do poder público de modo a permitir a formulação de 

políticas públicas e as análises sobre formas de gestão e políticas públicas inovadoras. É 

interessante notar que embora a capacitação dos quadros administrativos fosse uma das 

principais motivações do lado das Parceiras, como visto acima, este não foi um dos principais 

impactos observados, aparecendo apenas em 6º lugar.   

Gráfico 123 - Variação observada e contribuição do projeto PPP para os impactos 
observados, segundo Instituições Proponentes e Parceiras 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Após apontarem os impactos observados, os respondentes foram solicitados a indicar 

evidências e exemplos dos resultados e impactos dos projetos. Foram apontados impactos 

principalmente da área de saúde, agricultura, educação, meio ambiente/gestão ambiental, 

planejamento urbano, saneamento. Nos quadros a seguir, são apresentados alguns dos 

resultados indicados. 
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Quadro 10 - Exemplos de resultados adotados na área de saúde - PPP 
Projeto Exemplos de resultados adotados Abrangência 

dos impactos 

Programa de prevenção de recaídas do 

transtorno afetivo bipolar (TAB)  

Criação da cultura de psicoeducação para 

pacientes, familiares e comunidade acerca 

do transtorno bipolar do humor  

São José do Rio 

Preto 

Trabalho informal e acidentes do trabalho 

em Piracicaba  

Adoção do modelo de vigilância e controle de 

acidentes do trabalho  

Piracicaba 

Avaliação técnica e gerencial dos serviços 

de hemoterapia da região de abrangência 

do hemocentro de Ribeirão Preto  

Desenvolvimento de mapa da qualidade dos 

serviços de hemoterapia  

Ribeirão Preto 

Estratégias de avaliação e de diagnóstico 

da qualidade de práticas de controle de 

infecção hospitalar em estabelecimentos de 

assistência à saúde do Estado de São 

Paulo  

Nova modalidade de vigilância e avaliação 

de qualidade de práticas assistenciais 

relacionadas com riscos de infecção 

hospitalar  

- 

Avaliação do serviço de urgência e 

emergência como suporte para a 

reorganização do modelo assistencial de 

saúde de Bauru, em consonância com os 

princípios do SUS  

Subsídios para a reorientação do modelo 

assistencial em atenção primária no 

município de Bauru  

Campinas, Bauru 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Quadro 11 - Exemplos de resultados adotados na área da agricultura - PPP 
Projeto Exemplos de resultados adotados Abrangência 

dos impactos 

Programa de apoio a agroindústria, abastecimento 
e alimentação de Piedade, São Paulo  

Criação do Curso Técnico em 
Agroindústria  

Piedade 

Desenvolvimento sustentável em horticultura para 
agricultura familiar e assentamentos na região de 
Bauru/SP  

Desenvolvimento da cultura de 
maracujá para agricultura familiar 

Bauru e região 
Centro Oeste 

Paulista 

Melhoria da qualidade da aguardente e proposição 
de padrão de qualidade  

Desenvolvimento de processos de 
produção de aguardente para 
pequenos produtores  

- 

Desenvolvimento local e políticas públicas: análise 
e propostas para o novo rural de São Carlos, SP  

Políticas de segurança alimentar  Araraquara e 
Bebedouro 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 
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Quadro 12 - Exemplos de resultados adotados na área da educação - PPP 
Projeto Exemplos de resultados adotados Abrangência 

dos impactos 

Atendimento interdisciplinar ao aluno surdo: 

grupo de apoio a pais e ensino de libras  

Formação de educadores para surdos  Estado de São 

Paulo 

Subsídios para a implementação de um 

centro de aperfeiçoamento e inovações 

pedagógicas  

Levantamento de necessidades de 

capacitação de professores a partir da visão 

das escolas  

Rio Claro 

Potencialização da autonomia da gestão 

escolar municipal  

Implementação de planejamento global da 

secretaria municipal de educação  

Indaiatuba 

Projeto de educação em direitos humanos e 

para a cidadania avaliação da atuação do 

governo do estado de São Paulo na 

aplicação do plano estadual de direitos 

humanos e Proposição de novas praticas  

Programa de formação de professores 

implementado na coordenadoria do Butantã, 

nas SME de Suzano e Embu (670 

professores formados no total)  

São Paulo, 

Suzano e Embu 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Quadro 13 - Exemplos de resultados adotados na área de meio ambiente/gestão 
ambiental - PPP 

Projeto Exemplos de resultados adotados Abrangência dos 

impactos 

Diagnostico ambiental para o manejo 

sustentável do núcleo Cabuçu do 

Parque Estadual da Cantareira e 

áreas vizinhas do Município de 

Guarulhos  

Criação da Área de Proteção Ambiental (APA) do 

Cabuçu - Tanque Grande  

Região 

Metropolitana de 

São Paulo 

Incorporação dos princípios e 

indicadores da sustentabilidade na 

formulação de políticas urbanas em 

pequenos e médios municípios  

Criação do Fórum Jaboticabal Sustentável  Jaboticabal e São 

Carlos 

Diagnostico agroambiental para 

gestão e monitoramento da bacia 

hidrográfica do rio Jundiaí mirim  

Elaboração do Zoneamento Agroambiental da 

bacia hidrográfica, considerado no Plano Diretor 

do Município de Jundiaí.  

Jundiaí 

Modelos de repovoamento vegetal 

para proteção de sistemas hídricos 

em áreas degradadas dos diversos 

biomas do estado de São Paulo  

Resoluções sobre a recuperação de áreas 

degradadas no estado de São Paulo (em vigor a 

SMA 8/2007) e a lista de espécies ameaçadas de 

extinção (resolução SMA 48/04), a lista de 

espécies arbóreas recomendadas por regiões 

ecológicas no estado de São Paulo.  

São Paulo, Mogi-

Guaçu, Ilha 

Comprida, ABCD, 

São Vicente, 

Santos, Araras, 

Piracicaba, 

Guaratinguetá, 

Pinhal, Jaboticabal, 

Bauru, Ubatuba, 

Guarulhos, R. Preto 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Quanto à proteção dos conhecimentos gerados, as Instituições Proponentes apontaram que 

foram submetidos e/ou obtidos os seguintes direitos de propriedade intelectual: três modelos 

de utilidade, duas patentes e um registro de software no INPI. As Instituições Parceiras 

indicaram um modelo de utilidade e um registro de software, que também foram citados nos 

projetos das respectivas Proponentes. Perguntadas se as instituições utilizaram o Programa de 

Apoio à Propriedade Intelectual (PAPI/Nuplitec) da FAPESP para auxílio na proteção dos 

direitos de propriedade intelectual, todas as instituições responderam desconhecê-lo35. Além 

da necessidade de haver maior divulgação deste Programa, esta questão mostra que o perfil de 

inovações do Programa de Políticas Públicas não é tecnológico, o que é confirmado pelas 
                                                           
35 O número de respostas à alternativa “não conheço o programa” pode ser explicado também pela falta de uma 

alternativa do tipo “conheço o programa, mas não necessitei recorrer a ele”. 
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respostas da questão sobre geração de recurso financeiro derivado de direitos de propriedade 

intelectual decorrentes do projeto financiado no âmbito do PPP. A maior parte das respostas 

de ambas as instituições é que não era esperado este tipo de benefício. Entretanto, é 

interessante notar que, principalmente do lado das Parceiras, há uma expectativa de obter este 

tipo de benefício no futuro, o que indica um potencial a ser explorado pelo PAPI/Nuplitec 

junto a instituições que desejam obter estes benefícios, mas não sabem como. 

Além dos meios acadêmicos de divulgação, como será apresentado no próximo tema, meios 

não acadêmicos são utilizados para a difusão de informações e conhecimento resultantes dos 

projetos PPP, em consonância com o próprio perfil dos resultados dos projetos e da 

abrangência destes. Como pode ser observado no Gráfico 124, em relação às Instituições 

Proponentes, e no Gráfico 125, em relação às Instituições Parceiras, os meios de divulgação 

mais utilizados para ambas são jornais ou revistas, notadamente em âmbito local. Em segundo 

lugar para as Proponentes aparecem os programas de rádio e sites na internet e em terceiro, os 

programas de TV. Para as Instituições Parceiras, o segundo meio de divulgação mais 

apontado foram sites na internet, seguido por programas de rádio. Ainda foram apontadas 

outras formas de divulgação não acadêmica, como criação de periódicos próprios e folhetos 

informativos de distribuição. Percebe-se também, que a abrangência local é a mais relevante 

para esse perfil de Programa. De toda forma, os meios de comunicação utilizados pelos 

Proponentes atingem também a escala nacional em maior número do que os meios utilizados 

pelas Instituições Parceiras. 

Gráfico 124 – Meios não acadêmicos de difusão dos resultados dos projetos e 
abrangência geográfica, segundo Instituições Proponentes 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

    

Gráfico 125 – Meios não acadêmicos de difusão dos resultados dos projetos e 
abrangência geográfica, segundo Instituições Parceiras  

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 
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TEMA 4 - PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

Os destaques relativos à produção técnico-científica são apontados no Box 4, abaixo. 

Box 20 – Destaques do Tema 4 no PPP 

 

No PPP, a publicação em anais de eventos nacionais foi citada como a principal forma de 

divulgação científica, segundo os respondentes, totalizando 439 publicações, com média de 

8,3 por projeto. Embora não sejam as publicações mais valorizadas no meio acadêmico, 

podem representar importantes fóruns de discussão dos temas de políticas públicas 

concentrados regionalmente. Em segundo lugar aparecem as publicações de artigos nacionais 

(156 no total, média de 3,5) e em terceiro os anais de eventos internacionais (115 no total, 

média de 3,2).  Em todos os tipos de publicações, cerca da metade foi realizada em parceria 

com as Instituições Parceiras dos projetos. No Gráfico 126 estão representados os números 

total e em parceria, a média e os tipos de publicação de acordo com os coordenadores das 

Instituições Proponentes36.  

Um dos comentários feitos em relação à produção técnico-científica dos projetos apoiados 

pelo PPP é que o dispêndio de tempo para seu desenvolvimento e arranjo entre as diversas 

instituições afeta negativamente o volume desta. Ou seja, os projetos demandam dedicação 

que não resulta em produção científica no mesmo nível. 

Gráfico 126 – Número e tipo de publicação técnico-científica 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Os trabalhos de orientação, tanto os concluídos quanto os em andamento relacionados 

diretamente com o projeto, estão representados no Gráfico 127. Os projetos do PPP se 
                                                           
36 Nesta questão e na próxima foram considerados apenas os valores informados pelas instituições proponentes, 

considerados mais completos. 
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• o tipo de publicação mais característica do PPP é o de anais de 
eventos nacionais, seguido de artigos em periódicos nacionais; 

• publicações em co-autoria com as Parceiras são cerca da metade do 
total de publicações; 

• 65% dos projetos apresentaram orientações de qualquer tipo e houve 
um número expressivo de orientações per capita; 

• 42% dos projetos criaram ou impulsionaram grupos de pesquisa. 
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desdobraram principalmente em trabalhos de iniciação científica (181 no total e média de 3,8 

por projeto), trabalhos de conclusão de curso de graduação (165 e média de 6,1) e 

dissertações de mestrado (159 e média de 3,8). Poucos trabalhos de pós-doutorado surgiram a 

partir dos projetos do Programa.  

Gráfico 127 – Número de orientações concluídas ou em andamento e médias por 
projeto 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Tomando-se apenas as orientações de pós-graduação, percebe-se uma concentração em alguns 

projetos (ver Gráfico 128 – Número de teses, dissertações e pós-doutorado concluídos), pois 

cerca de 35% dos projetos não tiveram nenhuma orientação deste tipo e 2% dos projetos 

tiveram entre 27 e 32 orientações. 

Gráfico 128 – Número de teses, dissertações e pós-doutorado concluídos 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Os projetos do Programa foram contemplados com 15 prêmios. Os prêmios foram atribuídos 

principalmente aos pesquisadores por mérito acadêmico, premiações de trabalhos de iniciação 

científica, mestrado e doutorado em congressos e encontros. Dos 15 prêmios, 10 foram de 

mérito acadêmico, três de reconhecimento público do trabalho e dois por reconhecimento do 

terceiro setor, oferecidos por conselhos e órgãos setoriais. Os pesquisadores foram 

contemplados com nove prêmios, as Proponentes e as Parceiras com três cada um. 

Neste tema foi perguntado, apenas às Instituições Proponentes, se foram criados ou 

impulsionados grupos de pesquisa cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq,  

como conseqüência direta do Projeto Políticas Públicas. 28 projetos afirmaram que houve 

criação ou impulsão de grupos de pesquisa. Do total de 36 grupos, 21 foram impulsionados 

pelo projeto e 15 foram criados, sendo que 89% destes grupos permanecem ativos. No Quadro 

14, abaixo, são apresentados os grupos de pesquisa criados e que permanecem ativos. Foram 

criados grupos principalmente da área de saúde. 
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Quadro 14 – Grupos de pesquisa criados e ativos resultantes do PPP 
Instituição Nome do Grupo de Pesquisa 

Instituto de Pesquisas Especiais para a Sociedade/ Sec. 

Municipal Assis Social 

Promoção da Saúde e Políticas Públicas Integradas 

Universidade de Santo Amaro / Fac. Santa Marcelina (FASM - 

Itaquera) 

Grupo de Estudos de Avaliação de Serviços de Saúde 

Defesa Sanitária Animal e Fort Dodge Encefalites e Encefalopatias 

Fac Ciências Letras Araraquara/UNESP  Grupo de Estudos em Desenvolvimento Local e Ambiente  

Fac Filosofia Ciências Marília/UNESP  GUTO - Grupo de Pesquisa e de Gestão urbana de Trabalho 

Organizado 

Fac Ciências Tecnologia Presidente Prudente/UNESP  CEMESPP 

Fac Nutrição/PUCCAMP  Indicadores de qualidade nutricional para a alimentação 

Fac Serviço Social/PUCSP  Políticas Públicas para a Violência  

Inst Botânica/SEMASP  Recuperação de áreas degradadas  

Faculcade de Saúde Pública/USP  Inquéritos de Saúde 

Esc Enfermagem/USP Controle de infecção relacionada com procedimentos de 

assistência à saúde  

Centro Educação Ciências Humanas/ UFSCar Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Escola de Vigotsky - 

NEEVY 

Fac Filosofia Ciências Marília/UNESP LEVS - Laboratório de Estudos da Violência e Segurança 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

TEMA 5 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

Capacitação e criação de competências é um dos temas mais importantes no âmbito do PPP. 

Seguem os destaques no Box 5. 
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Box 21 – Destaques do Tema 5 PPP 

 

Houve várias atividades de treinamento e capacitação no âmbito dos projetos PPP. As 

Instituições Parceiras realizaram mais essa atividade que as Instituições Proponentes se 

analisados os percentuais de projetos envolvidos nesta tarefa, como mostra o Gráfico 129. Os 

projetos das Parceiras se sobressaem mais nas atividades de capacitação e treinamento tanto 

para seu pessoal, como o pessoal das Instituições Proponentes, Colaboradoras e outras 

pessoas não envolvidas diretamente com o trabalhado de pesquisa. Somente cerca de 10% das 

instituições que fizeram parte dos projetos não realizaram atividades de treinamento e 

capacitação.  

Esse aspecto, como outros que balizarão as discussões a seguir, apontam a importância de um 

olhar mais atento, por parte da FAPESP, sobre as atividades de capacitação e treinamento. Se 

se espera que os resultados dos projetos do Programa Políticas Públicas sejam aplicados e 

contribuam efetivamente para a “modernização” tanto das políticas, como dos atores 

formuladores e executores das mesmas – juntamente com os mecanismos para essa efetivação 

– fortalecer os instrumentos de apoio a essa atividade surge como uma oportunidade para o 

alcance deste objetivo. A abertura de novas fontes de auxílio específico que permita, por 

exemplo, que instituições (proponentes, parceiras, colaboradoras e outras) sejam treinadas não 

apenas durante o desenvolvimento do projeto, mas principalmente na chamada Fase 3 – na 

qual não há recursos previstos pela FAPESP nos mesmos moldes que nas fases anteriores -, é 

uma alternativa que pode levar os envolvidos a terem um maior estímulo à implementação 

dos resultados alcançados. 

• 85% dos projetos realizaram algum tipo de atividade de capacitação, sendo 
a maior parte via cursos de curta duração; 

• as maiores contribuições dos projetos para o desenvolvimento de novas 

competências nas Instituições Proponentes foram: identificação de 

demandas e necessidades da sociedade, trabalho em equipe, 

desenvolvimento de atividades de P&D, gestão de projetos e realização de 

convênios com instituições públicas; 

• as maiores contribuições dos projetos para o desenvolvimento de novas 

competências nas Instituições Parceiras foram: identificação de demandas 

da sociedade, melhoria na qualidade do serviço público prestado, 

realização de atividades de pesquisa, negociação com instituições públicas 

para atividades de pesquisa, competência para trabalhar em equipe e 

gestão de projetos; 

• 61% dos pesquisadores que participaram dos projetos PPP permaneceram 

na mesma área de pesquisa  
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Gráfico 129 – Atividades de treinamento e capacitação por público-alvo (Inst. 
Proponente n=64 e Inst. Parceira n=45) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Detalhando a informação em relação ao tipo de público e duração dos cursos, as atividades de 
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curta duração, ou seja, até 20 horas (ver Gráfico 130 e Gráfico 131). Entretanto, pode-se 

perceber que o número de projetos envolvidos nesta atividade não é alto. 
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Gráfico 130 – Perfil dos cursos e dos 
profissionais treinados das Instituições 

Parceiras pelas Instituições 
Proponentes - PPP 

Gráfico 131 – Perfil dos cursos e dos 
profissionais treinados das Instituições 

Parceiras pelas próprias Instituições 
Parceiras - PPP 

 

 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Em relação às atividades de capacitação oferecidas para pessoas das Instituições 

Colaboradoras ou não diretamente ligadas ao projeto, também foram mais comuns os cursos 

de curta duração, mas aqui houve um envolvimento de um maior número de projetos – tanto 

do lado das Instituições Proponentes, como das Parceiras (ver Gráfico 38 e Gráfico 133). 
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Gráfico 132 – Perfil dos cursos e dos 
profissionais treinados das 
Instituições Colaboradoras pelas 
Instituições Proponentes - PPP 

Gráfico 133 – Perfil dos cursos e dos 
profissionais treinados das Instituições 

Colaboradoras pelas Instituições Parceiras - 
PPP 
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Gráfico 132 – Perfil dos cursos e dos 
profissionais treinados das 

Instituições Colaboradoras pelas 
Instituições Proponentes - PPP 

Gráfico 133 – Perfil dos cursos e dos 
profissionais treinados das Instituições 

Colaboradoras pelas Instituições Parceiras - 
PPP 

 
 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Treze projetos das Instituições Parceiras ofereceram atividades de capacitação para as 

Instituições Proponentes, concentrado principalmente em cursos de curta duração e para 

pessoal da atividade-fim, conforme o Gráfico 134. Os outros sete participantes que receberam 

treinamento e capacitação são pessoas ligadas indiretamente ao projeto - estudantes de 

graduação e pós-graduação (mestrado). Em um dos cursos, o público foi diversificado: 

representantes de entidades civis associações de moradores, ONGs de direitos humanos, 

socioambientalistas, crianças e adolescentes. 

Gráfico 134 – Perfil dos cursos e dos profissionais treinados das Instituições 
Proponentes pelas Instituições Parceiras - PPP 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 
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De acordo com os respondentes, o Programa teve alta importância para a capacitação de 

profissionais envolvidos nos projetos. Um pequeno número de Instituições Parceiras 

respondeu que o Programa não teve importância em relação à capacitação de profissionais 

(Gráfico 135).  

Gráfico 135 – Importância do projeto na capacitação das pessoas envolvidas – PPP 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Os projetos contribuíram para desenvolvimento de novas competências nas Instituições 

Proponentes nas seguintes áreas, especialmente: identificação de demandas e necessidades da 

sociedade, competência para trabalhar em equipe, desenvolvimento de atividades de P&D, 

gestão de projetos e realização de convênios com instituições públicas (Gráfico 136, 

observando-se as alternativas cuja soma de alta e muito alta ultrapassa 50%). Entretanto, deve 

se atentar ao fato que, por outro lado, a menor contribuição apontada pelo projeto PPP foi 

quanto ao registro de patentes ou outros mecanismos de proteção à propriedade intelectual, 

acendendo uma luz amarela para a FAPESP no que tange a atuação do PAPI/Nuplitec. 

Gráfico 136 – Contribuição do projeto PPP para o desenvolvimento de novas 
competências nas Instituições Proponentes - PPP (n=61) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 
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Para as Instituições Parceiras, os projetos contribuíram para o desenvolvimento de um leque 

maior de competências, principalmente quanto à identificação de demandas da sociedade, 

melhoria na qualidade do serviço público prestado, realização de atividades de pesquisa, 

negociação com instituições públicas para atividades de pesquisa, competência para trabalhar 

em equipe e gestão de projetos (Gráfico 137). Para ambas as instituições, não foi apontada 

contribuição significativa do PPP para realizar convênios/contratos e para fazer negociação – 

especialmente com organizações com fins lucrativos. E também no caso das Parceiras, a 

menor contribuição foi relativa às questões de propriedade intelectual.  

Gráfico 137 – Contribuição do projeto PPP para o desenvolvimento de novas 
competências nas instituições Parceiras - PPP (n=42) 

  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 
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Proponentes. Estas envolveram um maior número de profissionais de todos os níveis. Apenas 

nas categorias graduados e técnicos há um número semelhante nos três tipos de instituição - 

Proponente, Parceira e Colaboradora (Gráfico 138). Em relação à titulação, as equipes foram 

compostas principalmente por pessoas sem pós-graduação - técnicos, estagiários e graduados. 

Entretanto chama a atenção a quantidade de profissionais com pós-graduação37.  

Outro aspecto a ser considerado é que 61% dos pesquisadores que participaram dos projetos 

PPP permaneceram na área de pesquisa. Isso é um alento pensando-se na necessidade de 

estabelecer pessoal capacitado em áreas de pesquisa voltadas às Políticas Públicas. Na 

verdade, a esperança é que o Programa de Políticas Públicas venha a incentivar mais  ainda o 

desenvolvimento e a vinculação de profissionais com essa área de estudos. 
                                                           
37 Optou-se pela utilização apenas das informações apresentas pelas Instituições Proponentes por serem mais 

consistentes para a análise. 
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Gráfico 138 – Número de participantes durante o desenvolvimento do projeto nas 
Instituições Proponentes - PPP 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

TEMA 6 - OPINIÃO SOBRE O PROGRAMA (OPERAÇÃO E GESTÃO) 

O último tema avaliado procurou captar a opinião dos respondentes sobre a estrutura, 

operação e gestão do Programa, seus pontos positivos e negativos segundo a percepção de 

ambas as instituições participantes. 

As instituições julgaram os procedimentos da FAPESP segundo itens que buscavam 

compreender desde o processo de envio dos projetos para o Programa, passando pelos 

procedimentos de elaboração de relatórios e as condições de financiamento até os efeitos 

posteriores, relacionados à propriedade intelectual e divulgação dos resultados. As 

Instituições Proponentes foram mais rigorosas nos julgamentos, atribuindo 71% das respostas 

como boas e muito boas, enquanto as Parceiras atribuíram 83% a tais critérios. Dentre os 

critérios que talvez tenham pesado para isso está o das condições de financiamento – mais 

criticado pelas primeiras. 

De toda forma, ambas as instituições julgaram como de qualidade boa e muito boa os 

procedimentos para a realização de relatórios e os documentos relativos ao Programa. Elas 

ainda valorizaram os documentos bases do mesmo e os critérios para candidatura. Em 

contrapartida, os pontos considerados como muito ruim a regular, em menor intensidade 

foram: tempo para seleção de projetos e disseminação dos resultados de pesquisa. Apesar do 

tempo de seleção ser considerado longo, tendo em vista as classificações das instituições, o 

procedimento de seleção e informação de resultados foi considerado bom pelas Proponentes 

(45%) e Parceiras (55%). Houve um número muito baixo de respostas sobre as negociações 

de acordos de Propriedade Intelectual, corroborando com os dados de utilização de tais 

mecanismos por ambas as instituições. O Gráfico 139 e o Gráfico 140 apresentam tais 

informações.  
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Gráfico 139 – Avaliação dos procedimentos da FAPESP segundo as Instituições 
Proponentes - PPP 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Gráfico 140 – Avaliação dos procedimentos da FAPESP segundo as Instituições 
Parceiras – PPP 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007 

Ambas as partes relataram suas percepções em relação aos pontos positivos e negativos do 

Programa. Foi elaborada uma classificação, com os comentários, com o qual foi possível fazer 

a comparação entre a visão das Proponentes e das Parceiras.  

O ponto positivo apontado por 66% dos respondentes das Instituições Proponentes foi o 

incentivo de parcerias da universidade com instituições diversas, públicas ou privadas. O 

segundo ponto de destaque foram melhorias na gestão e nos processos das atividades 

públicas, a partir da adoção de resultados e atendimento às demandas, apontado por 62%. Este 

ponto teve 100% de indicação por parte das Parceiras, que em segundo lugar, com 58%, 

também indicaram o incentivo à parceria. Estas classificações representam os principais 

objetivos do Programa, sendo que o alto índice de respostas como pontos positivos indica que 

ambas as instituições têm a percepção de ter alcançando os objetivos estabelecidos pelo 

Programa. 

Há um consenso quanto à importância da capacitação de agentes das instituições - este item 

foi destacado por 18% das Proponentes e 29% das Parceiras. Tal consenso não ocorre quanto 

à produção de conhecimento de forma compartilhada, que é apontado, de forma generalizada, 

como o terceiro ponto positivo do Programa para as Parceiras e como décimo pelos 

respondentes das Proponentes. É dada maior importância por parte destes para a capacitação, 

aplicação dos resultados da pesquisa, formação e consolidação de linhas de pesquisa. 
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Se os pontos positivos estão relacionados principalmente com os resultados e cumprimento 

dos objetivos pelas instituições, os pontos negativos estão relacionados principalmente ao 

funcionamento do Programa. Por ambas as instituições foi apontado que o valor total e os 

itens financiados são pontos negativos do Programa, por ser baixo o desembolso e não haver 

disponibilidade de bolsas de apoio técnico - a indicação foi de 39% pelas Proponentes e 29% 

pelas Parceiras. 

O processo de avaliação é considerado demorado para 25% das Proponentes, sendo o segundo 

ponto de maior crítica por parte delas; para as Parceiras, o segundo ponto de divergência é a 

deficiência na orientação administrativa sobre os recursos. O prazo para desenvolvimento do 

projeto é considerado por eles como curto, mostrando a dificuldade de conciliar as atividades 

de pesquisa com as rotinas das instituições, o que pode se agravar com um possível 

desalinhamento da assessoria ad hoc, indicado por 13% das Parceiras e por 11% das 

Proponentes. O excesso de burocracia para prestação de contas foi inçado por 15% de ambas 

as instituições também como um ponto negativo para o Programa.  

A falta de comprometimento da Instituição Parceira na Fase 3, apontado por 16% das 

Instituições Proponentes, pode ser reflexo da falta de financiamento desta etapa do projeto, 

que foi indicado por 11% das Instituições Parceiras como um ponto negativo a ser 

considerado. Relacionado a isso, também foi comentado que a existência de Fases no 

Programa atrapalha o andamento dos projetos, pois o intervalo entre as Fases 1 e 2, em alguns 

projetos, desestimulou as Instituições Parceiras e desestruturou as equipes das Proponentes. 

Ambos os respondentes também comentaram que sentem a falta de maior divulgação pela 

FAPESP dos resultados dos projetos bem sucedidos. De acordo com uma das respostas, a 

interação entre esses projetos potencializa o desenvolvimento de inovações. Como sugestão, 

um dos respondentes indicou a organização de workshops entre os beneficiários do Programa 

para que essa divulgação ocorra, por exemplo. As Parceiras ainda afirmam que deveria haver 

possibilidade para elas submeterem propostas e projetos, o que já vem sendo analisado pela 

FAPESP. 
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Conclusões 

 O Programa de Políticas Públicas apóia parcerias entre universidades públicas e 

órgãos de governo de âmbito municipal. Três universidades concentram a maior 

parte dos projetos (UNESP, USP e UFSCar). A parceria é estabelecida entre 

partes que já tinham contato prévio.  

 O Programa promove a interação entre instituições de pesquisa e organizações 

formuladoras e executoras de políticas públicas fomentando a mútua transferência 

de conhecimento e competências: 

 Há disseminação de técnicas e tecnologias para formuladores e executores; 

 Há realimentação da pesquisa pelo contato com a política real. 

 A instituição de pesquisa busca capacitação em gestão de políticas públicas e o 

pesquisador quer uma oportunidade para aplicar sua pesquisa. 

 A avaliação apresentou um nível de adoção dos resultados bastante expressivo 

(84% deles teriam sido adotados pela parceira ou pela colaboradora).  Deste 

percentual, a maior parte corresponde a processos parciais de adoção: ou parte dos 

resultados foi adotada ou parte da instituição parceira adotou, ou as duas coisas 
juntas. 

 Apesar de ter sido lançado a menos de 10 anos, o Programa pode ser considerado 

como indutor de inovações e gerador de resultados em políticas públicas. O 

Programa vem atingindo os objetivos propostos; no entanto houve muitos casos 

de falta de continuidade dos projetos devido à mudanças nas administrações das 

Instituições Parceiras. 

 Os impactos dos resultados do Programa normalmente têm abrangência municipal. 

 A produção acadêmica é mais relacionada a orientações que a publicações. 

 O projeto típico deste Programa envolve uma terceira parte, uma instituição 

colaboradora. Esse envolvimento é informal e seria interessante estimular 

parcerias formais para ampliar a densidade dos projetos. 

 Nesta mesma linha de dar maior densidade aos projetos, seria interessante 

experimentar no Programa algo similar ao que se vem fazendo no PITE, com 

maior envolvimento da instituição parceira na definição dos temas que pretende 

desenvolver. Este procedimento poderia ser complementado por maior 

comprometimento da parceira no esforço de adoção de resultados e na própria 

alocação de recursos humanos e financeiros.  

 Este, como se viu, é praticamente nulo, o que, se revertido, poderia induzir a um 

maior comprometimento na execução do projeto e na adoção dos resultados. Um 

apoio ao estilo match fund poderia ser pensado para casos de projetos de maior 

densidade e com maior participação da instituição parceira. 

 Capacitação, embora seja um dos principais objetivos do Programa, não é 

percebido como o principal impacto pelas Parceiras. Estas indicaram: 
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 Produção de conhecimento interdisciplinar; 

 Identificação de gargalos na ação do Poder Público; 

 Sistematização e disseminação de trabalhos acadêmicos. 

 Alguns resultados poderiam ser protegidos e não o foram. Seria igualmente 

estimular que certos resultados tenham a propriedade intelectual devidamente 

registrada. 

 O Programa coloca de fato estímulo para oportunidades latentes, para as quais as 

instituições não se movimentariam tanto se ele não existisse. Há, portanto, uma 

função de promover pesquisas que de outra forma poderiam não ocorrer. 
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Programa Apoio aos Jovens 
Pesquisadores – JP  

Características gerais 

Criado em 1995 e operacionalizado em 1996, o Programa de Apoio a Jovens 

Pesquisadores tem por finalidade possibilitar a criação adequada de trabalho para 

pesquisador (ou grupo de pesquisadores) de grande potencial, preferencialmente em 

Centros Emergentes de pesquisa, favorecendo a nucleação38 de novos grupos de 

pesquisa e a descentralização do sistema estadual de pesquisa. 

Não há uma definição fechada sobre o que é o Jovem Pesquisador por parte da 

FAPESP. Este é caracterizado como o pesquisador com título de doutor ou equivalente, 

de expressiva produção científica e tecnológica e que busque, de preferência, 

desenvolver trabalho em instituição que não tenha tradição de pesquisa na área do 

projeto apresentado e, também preferivelmente, mas não obrigatoriamente, em 

instituição diferente daquela onde fez seu doutorado. Não há limite de idade, mas 

observa-se o tempo decorrido desde o doutoramento, sem uma definição formal sobre 

esse quesito. O Programa apóia tanto pesquisadores com vínculo empregatício em 

instituições de ensino e pesquisa quanto pesquisadores sem vínculo. Tampouco há uma 

definição clara de Centro Emergente, pois também são apoiados “temas emergentes” em 

centros consolidados. Estas imprecisões na definição da identidade do Programa serão 

abordadas ao longo desta avaliação. 

O Programa, em sua concepção, possui algumas metas que deveriam diferenciá-lo de 

outros auxílios da FAPESP: 

 Concessão, frente a um balanço entre recursos, mérito e necessidades reais que 

viabilizem o estabelecimento em curto prazo de condições satisfatórias de 

trabalho; 

 Prioridade para instituições menos consolidadas em pesquisa; 

 Possibilidade de concessão para pesquisadores sem vínculo empregatício, através 

de bolsa especial; e 

 Introdução de frentes novas de pesquisa em centros já consolidados. 

Como se vê, trata-se de programa que apóia situações muito distintas. 

O apoio é dado na forma de concessão de auxílio à pesquisa, o qual pode durar até 

quatro anos. A concessão do auxílio não requer vínculo empregatício do jovem 

pesquisador com a instituição onde desenvolverá o projeto. Pesquisadores que queiram 

desenvolver seus projetos em instituições mais carentes de infra-estrutura poderão 

receber auxílios superiores aos que receberiam para desenvolvê-los em centros melhor 

equipados. Os auxílios são bem completos, podendo incluir material permanente 

nacional e importado, material de consumo nacional e importado, serviços de terceiros, 

                                                           
38 Não há uma definição clara sobre "nucleação", mas devido ao sentido da expressão pode-se inferir que 

seu significado seja “criação” ou “constituição” de grupos de pesquisa em torno do Jovem Pesquisador.  
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despesas de transporte, diárias, manutenção de equipamentos e benefícios 

complementares para participação em reunião científica ou tecnológica, no Brasil ou no 

exterior, e estágio de pesquisa de curta duração fora do Estado de São Paulo.  

Para pesquisadores sem vínculo empregatício é concedida uma bolsa de pesquisa em 

nível compatível com sua qualificação: Bolsa Jovem Pesquisador MS-3, no valor de R$ 

4.776,30 mensais. As bolsas têm duração de 12 meses, com renovação anual até o limite 

do auxílio. 

As instituições onde são desenvolvidos os projetos de pesquisa são chamadas de 

Instituições Acolhedoras (IAs). A FAPESP exige como contrapartida que a IA se 

comprometa com as metas do projeto, oferecendo condições adequadas de espaço, 

infra-estrutura, tempo de dedicação à pesquisa, pessoal de apoio e liberdade de recrutar 

estudantes para o projeto.  

Desde o início do programa até 2006, a FAPESP desembolsou cerca de R$ 235 milhões 

apoiando 705 projetos, de um total de 2063 solicitações (uma taxa de aprovação média 

de 34%, desconsiderando-se 2006 quando muitos projetos ainda estavam em análise). 

Os valores desembolsados foram crescentes até 1999, atingindo um pico de quase R$ 33 

milhões, quando começaram a decrescer, chegando a cerca de R$ 14 milhões em 2003 e 

2004 e voltando a crescer nos dois últimos anos considerados (Tabela 26). Entretanto, a 

participação percentual do Programa JP em relação ao total investido pela FAPESP na 

modalidade Programas Especiais entre os anos de 1996 e 2006 (Gráfico 141) foi 

crescente até 2003, partindo de cerca de 10% para cerca de 40%, com um pequeno 

decréscimo nos últimos 3 anos. Estas variações devem-se mais às variações dos outros 

programas desta modalidade (como Apoio à Infra-Estrutura) do que devido às variações 

do próprio JP. Em média lhe tem sido destinado 4% do total do orçamento da FAPESP. 

Tabela 26 – Número de projetos solicitados e concedidos e valores 
desembolsados entre 1995 a 2006 - JP 

Ano 
Projetos 

Solicitados 
Projetos 

Concedidos 
Valor Desembolsado 

1995 394 117 - 
1996 180 55 R$        2.855.377,42 
1997 165 58 R$      24.382.589,78 
1998 146 54 R$      29.302.760,30 
1999 119 47 R$      32.886.058,41 
2000 159 54 R$      31.378.338,72 
2001 149 45 R$      25.364.564,72 
2002 143 49 R$      21.196.903,86 
2003 152 48 R$      14.317.071,73 
2004 184 79 R$      14.392.006,46 
2005 130 63 R$      19.880.161,45 
2006 142 36 R$      19.451.673,10 

TOTAL 2063 705 R$ 235.407.505,95 
Notas: Em 2006, 2 projetos foram cancelados e 53 estavam em análise. Em relação à distribuição dos 

projetos ao longo dos anos, foi considerado o ano de solicitação dos projetos. Os valores foram 

deflacionados segundo IGPM, com ano base em 2006. 

Fonte: Para valores FAPESP: http://www.FAPESP.br/estatisticas/desembolso_moeda_epoca.pdf. Para 

número de projetos: Banco de dados, FAPESP, dez 2006. 
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Gráfico 141 – Participação percentual dos desembolsos do Programa JP em 
relação ao total de investimento da FAPESP na modalidade Programas Especiais 
entre 1996 e 2006 - JP 

 
Fonte: Para valores FAPESP: http://www.FAPESP.br/estatisticas/desembolso_moeda_epoca.pdf 

Quanto ao número de solicitações e concessões, nota-se que o primeiro ano do 

Programa recebeu uma grande demanda reprimida (foram solicitados 394 auxílios e 

concedidos 117). No ano seguinte, caíram para menos da metade o número de 

solicitações (181) e concessões (55). A partir de 1998, o número de solicitações e 

concessões tem variado relativamente pouco, em torno de 150 solicitações e 50 

concessões, com exceção de 2004 quando houve 184 solicitações e 79 concessões. 

O Programa JP apóia projetos de todas as áreas do conhecimento científico e 

tecnológico ( 

Tabela 27). As áreas que mais solicitaram projetos foram saúde (com 17% do total de 

solicitações), Agronomia e veterinária, BIO II e Engenharias com uma média de 

aprovação de 33%. 
 

Tabela 27 – Número de projetos solicitados e concedidos por área do 
Conhecimento - JP 
Área do Conhecimento N. projetos 

solicitados 
Taxa de 

aprovação 

Agronomia e veterinária 225 26% 
Arquitetura e urbanismo 13 31% 
Astronomia e Ciência Espacial 23 52% 
BIO I (Botânica, ecologia, oceanografia, Zoologia, Taxonomia dos Grupos Recentes) 131 43% 
BIO II (Biofísica, biologia, bioquímica, farmacologia, fisiologia, genética, imunologia, 
metabolismo e bioenergética, microbiologia, morfologia, mutagênese, parasitologia, química 
de macromoléculas) 

225 44% 

CHS I (Ciências Sociais, Direito, Demografia, Filosofia, Geografia, História e Aplicadas, 
Teologia) 

62 34% 

CHS II (Artes, Biblioteconomia, Letras)  50 26% 
CHS III (Educação, Psicologia, Serviço Social) 58 22% 
Ciência e Engenharia da Computação 44 41% 
Economia e administração 20 10% 
Engenharia I (Aeroespacial, Mecânica, Elétrica, Civil, Transporte, Biomédica, Produção, 
Naval e Oceânica, Minas, Agrícola (quando processo for vinculado à Coord. de Engenharia) 

221 29% 

Engenharia II (Ciência e Tecnologia de Alimentos, Materiais e Metalúrgica, Química, 
Sanitária, Nuclear, Recursos Florestais e Eng. Florestal, Recursos Pesqueiros e Eng. Pesca) 

224 34% 

Física 178 42% 
Geociências 52 35% 
Interdisciplinar 1 100% 
Matemática e estatística 20 15% 
Química 157 41% 
Saúde 359 30% 

Fonte: Banco de dados, FAPESP, dez 2006. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

% modalidade Programas Especiais % total FAPESP



169 

 

Até dezembro de 2006, cerca de 70 instituições foram contempladas pelo Programa JP, 

sendo 88% das concessões para universidades e apenas 12% para institutos de pesquisa. 

Chama a atenção que duas instituições tenham recebido 55% do total de concessões 

(USP com 31% e UNESP com 24%), representando estas duas instituições um pouco da 

diversidade de situações que o Programa apóia: de um lado a USP como exemplo de 

centro consolidado e a UNESP, como centro em consolidação, pelo menos de alguns de 

seus campi, já que muitos são considerados consolidados (Gráfico 142).  

Gráfico 142 – Instituições contempladas pelo Programa JP (n=705) - JP 

 
Fonte: Banco de dados, FAPESP, dez 2006. 

As concessões foram para 39 municípios do Estado de São Paulo, como apresentado no 

Mapa 6 abaixo. 6 municípios receberam 65% do total de projetos concedidos, sendo 

eles São Paulo, Campinas, Piracicaba, São Carlos e São José dos Campos. Estes 

municípios são considerados neste relatório como o principal eixo geográfico do 

Programa JP. Com base nesta distribuição, foi realizada uma análise dividindo os 

projetos em quatro grupos, como será apresentado adiante (público e privado; dentro e 

fora do eixo geográfico principal do Estado). 

USP
31%

UNESP
24%

UNICAMP
6%

UFSCAR
4%

UNIVAP
3%

UNIFESP
3%

USF
2%

CTA
2%

INPE
2%

UMC
2%

LNLS
2%

PUCCAMP
1%

outros
18%



170 

 

Mapa 6 – Distribuição dos projetos concedidos segundo município (n=704) - JP 

 
Fonte: Banco de dados, FAPESP, dez 2006. 

Resultados da avaliação do JP 

A avaliação do JP foi realizada a partir do levantamento de informações junto à 

FAPESP (via banco de dados e reuniões com coordenadores adjuntos, entre outros), da 

realização de entrevistas junto a alguns dos beneficiários do Programa e do 

levantamento de informações por meio de dois questionários - um para os JPs e outro 

para as Instituições Acolhedoras. Os questionários continham seis temas iguais para 

ambas as partes e um tema exclusivo para JPs (perfil do jovem pesquisador): 

 Tema 1 – acesso ao programa jovem pesquisador (somente para JPs) 

 Tema 2 – perfil do jovem pesquisador (somente para JPs) 

 Tema 3 – nucleação de pesquisadores 

 Tema 4 – produção técnico-científica 

 Tema 5 – capacitação e formação de competências  

 Tema 6 – ambiente institucional  

 Tema 7 – opinião sobre o programa  

Descrição da Amostra 

A avaliação tentou abranger o universo de projetos finalizados até dezembro de 2006. 

Para tanto, foram selecionados todos os projetos totalmente concluídos ou com a parte 
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científica encerrada, representado pelo total de 393 projetos. Após exaustiva busca de 

contatos, foram localizados contatos de 383 JPs, que por sua vez indicaram a pessoa 

mais adequada na Instituição Acolhedora capaz de fornecer informações relevantes 

sobre o período no qual o projeto esteve em vigência. Foram recomendados os nomes 

de 349 representantes da Instituição Acolhedora.39 

A amostra efetiva é composta por 340 projetos, o que corresponde a 86% dos projetos 

finalizados. Foram respondidos 299 questionários lado dos JPs (78% dos convidados) e 

258 questionários do lado das IAs (74% dos convidadas). Dos 340 projetos, 217 

projetos respondidos por ambos, 82 só pelos Jovens Pesquisadores (JP) e 41 só pelas 

Instituições Acolhedoras (IA). A FAPESP investiu mais de R$ 103,9 milhões nos 

projetos da amostra, o que dá uma média de R$ 305,8 mil/projeto. 

A distribuição geográfica dos projetos segundo os municípios das Instituições 

Acolhedoras dos respondentes da amostra é apresentada no Mapa 7. A amostra é 

composta por projetos distribuídos em 30 municípios. Como no mapa dos projetos 

concedidos, nota-se a concentração nos 6 municípios do eixo geográfico principal, que 

concentram 64% dos projetos da amostra.40 

Mapa 7 – Distribuição dos projetos da amostra segundo município das 
Instituições Acolhedoras dos respondentes (n=340) - JP 

 
Fonte: Banco de dados, FAPESP, dez 2006 e Pesquisa de campo, 2007. 

                                                           
39 Vale registrar que esse processo de obtenção dos nomes e contatos é extremamente trabalhoso, pois 

exige checagem de um por um para identificar a contraparte e para saber se os contatos estão corretos. 

Certamente um sistema de manutenção de informações sobre as contrapartes (no caso, as IAs) seria 

importante para futuras avaliações. 
40 O eixo geográfico principal do Estado de São Paulo foi localizado nos municípios de São Paulo, 

Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Piracicaba. 
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Embora não seja um consenso que um dos objetivos do Programa JP seja descentralizar 

a pesquisa no Estado de São Paulo, foi realizada uma análise sobre este aspecto 

tomando dois critérios principais: a localização das IAs em termos de municípios e a 

natureza da IA (pública ou privada). Assim, foram estabelecidos 4 grupos considerando 

as IAs públicas e privadas, localizadas dentro e fora do eixo geográfico principal do 

Estado de São Paulo, conforme mostra o  

Quadro 15. O maior grupo é o dos projetos de IAs públicas no eixo, com 50% do total 

de projetos. O segundo maior grupo é o das IAs públicas fora do eixo, com 29% do 

total, sendo que este grupo é composto praticamente pelos projetos da UNESP em seus 

vários campi. 

Quadro 15 - Distribuição dos projetos por grupos da análise geográfica (n=298) - 
JP 
  Privada Pública 
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GRUPO 1 – Privadas fora do eixo (n=21 – 
7%) 

GRUPO 2 – Públicas fora do eixo (n=87 –  
29%) 

IMT: 1                    USF: 7 FAENQUIL: 5 
UMC: 7                 UNORP: 1 UNESP: 79 
UNIFRAN: 2         UNITAU: 2 USP/Pirassununga: 2 
UNISANTOS: 1 Fac. Med. S.J. R. Preto: 1 

N
o
 e

ix
o

 g
e
o

g
rá
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o
 GRUPO 3 – Privadas no eixo (n=41 – 14%) GRUPO 4 – Públicas no eixo (n=149 – 50%) 

ASSER: 1        CEBRAP: 1         UNICID: 1 CTA: 7                            UNIFESP: 7 
CTG: 1             FAVC: 1              USJT: 1 USP: 92                          UNICAMP: 15 
LNLS: 8           PUCCAMP: 5 INPE: 4 
PUCSP: 3        SCEC: 1 APTA: 2 
UNAERP: 1     UNIBAN: 1    IPEN: 6 
 UNIMEP: 2     UNIVAP: 10 Instituto Butantan: 3 
UNIP: 2           Mackenzie: 2 UFSCar: 13 

Nota: 1 auxílio consta no banco como concedido à Pessoa Física, sem indicação de IA. 

Fonte: Banco de dados, FAPESP, dez 2006 e Pesquisa de campo, 2007. 

Análise dos resultados por tema 

Nesta seção são apresentados os resultados de cada tema avaliado. Procurou-se, nas 

questões comuns aos dois questionários (para os Jovens Pesquisadores e Instituições 

Acolhedoras), apresentar conjuntamente os diferentes olhares sobre as questões 

abordadas. Os temas serão tratados separadamente excetuando-se os temas 1 e 2 que 

serão tratados em conjunto, dada a derivação de análises conjuntas a partir de 

informações neles contida.  
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Tema 1 e 2 – Acesso ao Programa Jovem Pesquisador e perfil do 
pesquisador 

Nestes temas os pontos que se destacam são:  
Box 22 - Destaques do tema 1 e 2 do JP 

 

Em relação ao acesso do JP ao Programa, a divulgação realizada pela FAPESP foi a 

mais importante forma pela qual o pesquisador tomou conhecimento do programa (77% 

destes pesquisadores, de um total de 296 respondentes).  

Quando se questionou o critério de escolha da Instituição Acolhedora, as respostas mais 

freqüentes indicam que os pesquisadores tinham conhecimento prévio sobre a IA 

(22,8%), seja pelos grupos de pesquisa e pesquisadores, seja pelo já estabelecido 

vínculo empregatício do pesquisador com a Instituição (Gráfico 143). Coerente com a 

análise geográfica que mostrou uma pequena participação de possíveis Centros 

Emergentes nos grupos de IAs, apenas 1/5 da amostra apontou que a IA foi escolhida 

porque era um Centro Emergente na área de pesquisa.  

 

1. Os Jovens Pesquisadores são profissionais em sua maioria já integrados ao sistema 
de C&T, razoavelmente experientes como pesquisadores, com idade média de 42 
anos (mediana 35) e com pós-doutorado (72% deles); 

2. Em sua grande maioria escolhem o Programa com duas motivações principais: o 
perfil e o montante do auxílio JP e a expectativa de estabelecer vínculo profissional 
com a Instituição Acolhedora; 

3. Entretanto, 26% dos JPs da amostra já tinham vínculo empregatício com a IA, 
fazendo crer que para estes o montante envolvido e a certa independência em suas 
atividades de pesquisa que o Programa confere seja o principal motivador. 

4. Fixação do JP:  

a. Quanto ao vínculo empregatício, 87% dos JPs estavam ou foram 
contratados; 

b. Quanto à migração, 92% continuam no ESP, 77% no mesmo município; 

5. Contratação: 

a. IAs Privadas fora do eixo geográfico principal foram as que mais 
contrataram JPs 

b. IAs Públicas fora do eixo (Unesp) tinham mais JPs já contratados e foram 
as que contrataram menos JPs  

c. JPs nas IAs privadas dentro do eixo geográfico principal foram mais 
contratados por outras IES, diferentes das instituições que os acolheram 

6. Nas IAs privadas fora do eixo geográfico houve maior criação de novos grupos de 
pesquisa; nas IAs públicas dentro do eixo houve as menores taxas de criação de 
grupos de pesquisa 

7. A FAPESP entrou com 90%, em média, dos recursos dos projetos e menos da 

metade dos JPs teve bolsa do Programa; 

8. O perfil de concessões de auxílios JP, quando visto sob a ótica da distribuição 

geográfica, tem sido irregular e não se nota um crescimento fora do eixo.  
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Gráfico 143 - Critério de escolha da Instituição Acolhedora - JP (n=294)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Os motivos da solicitação do auxílio JP, ao invés de outros auxílios, são basicamente a 

expectativa de contratação pela IA (28,7%), por parte de quem não tem vínculo, e o 

valor do auxílio, aliado à possibilidade de vinculação de bolsas (32,1%), conforme o 

Gráfico 144, a seguir. 

Gráfico 144 – Motivação para escolha do Programa JP - JP (n=296)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Menos da metade dos pesquisadores teve bolsa do Programa JP, em parte porque 

tinham vínculo empregatício com a IA ou eram remunerados de outra forma. 56% dos 

projetos tiveram outros auxílios à pesquisa ou bolsas. Dentre estes projetos, foram 

acessados mais bolsas que auxílios: 86,3% tiveram bolsas da FAPESP, 31,9% bolsas de 

outras agências, 24,4% auxílios de outras agências e 15% da FAPESP (Gráfico 145). As 

bolsas das outras agências foram principalmente do CNPq (55%) e da CAPES (25%). 
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Gráfico 145 – Percentual de projetos que tiveram auxílios à pesquisa ou bolsas 
vinculadas ao seu projeto de pesquisa - JP (n=287)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

As bolsas da FAPESP foram principalmente de Iniciação Científica e Treinamento 

Técnico (Gráfico 146). O Gráfico 147 indica quais os auxílios da FAPESP mais 

acessados pelos participantes do Programa JP. A modalidade de Auxílio à Pesquisa foi a 

mais concedida (29%) seguida do suporte financeiro para participar em reuniões 

científicas e/ou tecnológica (19%). Em relação aos auxílios de outras agências de 

fomento, novamente o CNPq destaca-se com 33% das indicações, ao contrário da 

CAPES que foi citada por 7% dos casos. A FINEP, FUNDUNESP e pró-reitorias das 

IAs também foram acessadas. Do total de recursos financeiros obtidos para a execução 

do projeto, a FAPESP entrou com 90%, em média, a IA com 7% e outras fontes com o 

restante.  

Gráfico 146 – Percentual de projetos que tiveram bolsas da FAPESP segundo 
tipo de bolsa - JP (n=138)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Gráfico 147 – Percentual de projetos que tiveram outros auxílios FAPESP 
segundo tipo de auxílio - JP (n=48)  

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

A idade média dos beneficiários era de 42 anos e a mediana de 35 anos quando da 

aprovação do auxílio (Gráfico 148). A grande maioria dos beneficiários realizou o 
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doutorado no Estado de São Paulo (72,6% da amostra, destaques para a capital, 

Campinas, São Carlos e Ribeirão Preto) e em instituições públicas (91%). Cerca de ¼ 

dos JPs realizou o doutorado fora do país, sendo o EUA o país mais freqüente (25% 

destes), seguido pelo Reino Unido (18%)  

Dos beneficiários que fizeram pós-doutorado (75%), a maioria fez antes do recebimento 

do auxílio (75%), em instituições públicas (91%) e em grande parte no exterior (53%). 

Gráfico 148 – Idade na época da aprovação do Auxílio JP (n=291)  

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

O Gráfico 149 aponta a atual situação empregatícia do beneficiário do programa. Em 

42% dos casos o pesquisador foi contratado pela Instituição Acolhedora41. Entretanto, 

26% dos respondentes já eram contratados pela Instituição na qual desenvolveram sua 

pesquisa e 19% foram contratados por outra instituição de ensino e pesquisa. Desta 

forma, a maioria dos JPs conseguiu fixar-se em alguma instituição de ensino e pesquisa.  

Gráfico 149 – Situação empregatícia atual do JP (n=293) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

Dos contratados, a grande maioria (92%) ficou no Estado de São Paulo, sendo 77% no 

mesmo município. Mesmo entre quem foi contratado por outra instituição de ensino e 

                                                           
41 Este índice de contratação chamou a atenção e foi checado através do cruzamento desta questão com a 

instituição atual dos JPs. Apenas 9 JPs contratados pelas IAs mudaram de instituição. 
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pesquisa que não a IA, a maioria permanece em São Paulo (56%). Apenas 23% dos JPs 

migraram para outros municípios, sendo 9% para fora de São Paulo. Retomando-se as 

categorias dos grupos geográficos, 12% dos que estavam no eixo geográfico principal 

migraram para fora do eixo e 6% que estavam fora do eixo migraram para o eixo. Desta 

forma o ganho líquido de desconcentração (de dentro para fora do eixo geográfico) foi 

de 6% ou 16 JPs. 

Entre as instituições que mais contrataram estão as universidades públicas paulistas, 

com destaque para a USP com 41% das contratações, seguida da UNESP (17%), 

conforme indicado no Gráfico 150.  

Gráfico 150 – IAs que contrataram Jovens Pesquisadores (n=124)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Quando questionados sobre a trajetória hipotética que teriam tido na ausência do 

Auxílio JP, a alternativa mais assinalada foi “buscar outro tipo de auxílio na FAPESP” 

(28%) (Gráfico 151). Em parte este resultado, acrescido dos 13% que tentariam auxílio 

em outra instituição de fomento, reforça o fato do Programa não possuir propriamente 

um perfil exclusivo e bem definido dentro da FAPESP. Outra parte teria tentado uma 

colocação em instituição de ensino superior pública em São Paulo por meio de concurso 

(22%) ou fora de São Paulo (7%) ou em IES privadas em São Paulo (6%). 

Gráfico 151 – Trajetória hipotética do JP se não tivesse tido o auxílio JP (n=283) 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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Voltando à análise geográfica dos grupos de IAs, é importante salientar que embora 

chegue à FAPESP uma demanda muito maior de IAs públicas no eixo (25% maior que a 

soma dos outros 3 grupos), as taxas de concessão x aprovação são muito próximas entre 

os quatro grupos de instituições aqui descritos (Gráfico 152). 

Gráfico 152 – Distribuição das solicitações concedidas e denegadas segundo 
grupo geográfico - JP (n=704)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Observando-se os auxílios concedidos entre 1996 e 2006 (Gráfico 153), nota-se um 

comportamento irregular, com um pequeno crescimento das concessões para as IAs fora 

do eixo nos últimos anos. Em geral, a maioria dos auxílios tem sido concedidos para 

IAs localizadas no eixo geográfico, com exceção do ano de 1998, quando 52% dos 

auxílios foram concedidos para instituições localizadas fora do eixo geográfico, o que 

pode ser explicado em grande parte pela enxurrada de concessões para os diversos 

campi da UNESP criados naquele ano, como parte do seu plano de expansão. 40% dos 

projetos concedidos em 1998 foram para UNESP. 

Gráfico 153 - Auxílios JPs concedidos nos eixos geográficos (n=704) 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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selecionado um conjunto de 14 variáveis envolvendo os seguintes aspectos: concessão 
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dedicação ao ensino e docência na IA, publicação, orientação, motivação para 

submissão de projeto ao JP, critério de escolha da IA, entre outros. Para mais detalhes 

sobre a análise multivariada realizada, consultar o Anexo 17. 

A análise multivariada destacou quatro perfis diferentes dos pesquisadores apoiados 

pelo Programa, que serão chamados de clusters para não confundir com os grupos da 

análise geográfica. Os dois primeiros clusters são formados por JPs que tiveram bolsa e 

os outros dois por JPs com vínculo empregatício com a IA anterior ao benefício. Um 

resumo dos clusters é apresentado na Figura 3. 

No primeiro cluster, denominado Bolsistas com pouco envolvimento com a IA e 

composto por 23% da amostra, foram agrupados os pesquisadores que solicitaram bolsa 

e que não tiveram muito envolvimento com a Instituição Acolhedora, o que pode ser 

verificado com o fato de não terem criado grupos de pesquisa e terem orientado no 

máximo 1 pós graduando. A atuação destes pesquisadores na IA não impactou a pós-

graduação nos vários aspectos (criação de áreas de concentração, consolidação de 

disciplinas existentes e criação de novas disciplinas). Estes pesquisadores escolheram a 

IA pela localização do campus e pelo conhecimento prévio que tinham com seus grupos 

e pesquisadores. Pelo baixo envolvimento, apesar da expectativa inicial de estabelecer 

vínculo empregatício com a IA, foram contratados por outras instituições de ensino e 

pesquisa ou pela iniciativa privada. Neste cluster estão pesquisadores com baixa 

produtividade (no máximo 1 artigo em periódicos classificados como Qualis B). 

No segundo cluster, Bolsistas posteriormente contratados pela IA com 34,7% dos 

JPs, estão localizados os bolsistas que tiveram um grande envolvimento com a IA, 

sendo posteriormente contratados por elas, o que era o motivo inicial para solicitar o 

Auxílio JP. Estes pesquisadores dedicaram entre 20 e 40 horas semanais à pesquisa, 

publicaram entre 5 e 9 artigos em periódicos Qualis A, o que provavelmente resultou 

em impacto nos programas de pós-graduação. 

O terceiro cluster, Contratados pela IA e menos produtivos com 12% dos JPs, reuniu 

os pesquisadores que já eram contratados pela IA, mas não se envolveram muito com a 

pós-graduação, o que é percebido pela baixa atividade de orientação (orientaram no 

máximo 1 pós graduando) e baixa ou mediana dedicação tanto à docência quanto à 

pesquisa.  

No quarto cluster, Contratados pela IA e muito produtivos (30,3%), estão os 

pesquisadores mais produtivos da amostra em termos de publicações e orientações, que 

se dedicam com a mesma intensidade para pesquisa e docência. A atuação destes 

pesquisadores resultou em impactos nos programas de pós-graduação e na criação de 

grupos de pesquisa. 

É interessante notar que os maiores clusters são compostos pelos JPs mais produtivos. 

Desta forma, é possível afirmar que em grande parte o Programa apóia pesquisadores 

que têm um excelente desempenho em termos de pesquisa e também de atividades de 

docência. 
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Figura 3 – Perfis dos JPs segundo análise multivariada  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Os clusters foram cruzados com algumas variáveis separadamente para testar a 

consistência dos agrupamentos formados. A distribuição das idades dos grupos é 

semelhante (mediana 35 anos, igual à mediana geral da amostra) e as IAs são 

igualmente distribuídas pelos agrupamentos quanto à natureza (pública e privadas). 

Entretanto, cruzando-se os clusters com os grupos geográficos, os auxílios JP 

conduzidos em IAs privadas fora do eixo têm maior participação do Cluster 4 (cluster 

dos mais produtivos e envolvidos com as IAs). Como indicado no Gráfico 154. Esta 

constatação demonstra (junto a outras de mesmo sentido que serão feitas mais adiante) 

que as organizações privadas fora do eixo geográfico receberam e conduziram projetos 

JP com elevado desempenho.  

Não se encontra na amostra avaliada uma distinção clara entre desempenho de JPs em 

organizações públicas e privadas. Na verdade, como se verá, o desempenho medido por 

vários indicadores de produção acadêmica e científica mostra que os projetos JP em 

organizações privadas tiveram um resultado ligeiramente superior ao das organizações 

públicas mais tradicionais. 

Gráfico 154 – Distribuição dos grupos geográficos segundo clusters da análise 
multivariada - JP (n=298)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

• bolsa,  atuação na pós-graduação,  contratados pela 
IA

• grande envolvimento com IA,  até 8 horas de 
dedicação à docência, de 5 a 9 artigos Qualis A e B

Cluster 2 – Bolsistas 
posteriormente 

contratados pela IA 
(34,7%)

• sem bolsa, sem impacto na pós-graduação, baixo 
número de orientações (max. 1)

• igual intensidade à docência e à pesquisa,  2 a 4 
artigos Qualis A e B, acesso a benefícios 
complementares ao Auxílio

Cluster 3 – Já 
contratados pela IA e 

menos produtivos 
(12%)

• sem bolsa, com impacto na pós-graduação,  alto 
número de orientações (mais de 5), dedicam-se com 
igual intensidade à docência e pesquisa

• motivados pelo montante do Auxílio, mais de 9 
artigos Qualis A

Cluster 4 – Já 
contratados pelas IAs

e muito produtivos 
(30,3%)

• bolsa,  sem impacto na pós-graduação,  não criaram 
grupo

• baixo número de orientações (max. 1), baixa 
produtividade (max.1 artigos Qualis B),  contratados 
por outra instituição

Cluster 1 - Bolsistas 
com pouco 

envolvimento com a 
IA (23%)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Privadas fora do
eixo (n=21)

Públicas fora do
eixo (n=87)

Privadas no eixo
(n=41)

Públicas no eixo
(n=149)

Total

Cluster 4

Cluster 3

Cluster 2

Cluster 1



181 

 

Tema 3 — Nucleação de Grupos de Pesquisa 

Os principais destaques deste tema são apresentados no Box 23 abaixo. 

Box 23 - Destaques do tema 3 do JP 

 

Passa-se para a análise dos pontos deste tema. 

70% dos JPs e 73% das IAs afirmaram terem sido criados ou impulsionados grupos de 

pesquisa nas Instituições Acolhedoras, sendo estes registrados formalmente no Diretório 

de Grupos do CNPq. Tomando-se os dados dos JPs considerados os mais completos, 

foram criados 150 grupos (20 destes haviam sido extintos quando da resposta aos 

questionários) e impulsionados 117 (14 deles extintos). No total, foram criados e 

estimulados pelos JPs 267 grupos, uma média de 0,9 grupos impulsionados ou criados 

por JP (Tabela 3) 

Tabela 28 – Grupos de pesquisa relacionados aos projetos do JP  
Grupos Total Ativos Extintos 

N % N % N % 

Criados 150 56% 130 87% 20 13% 

Impulsionados 117 44% 103 88% 14 12% 

Total geral 267 100% 233 - 34 - 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

As principais contribuições do Auxílio JP para estes grupos foram a possibilidade de 

introdução de novas frentes de pesquisa, investimentos em infra-estrutura laboratorial, 

material de consumo e treinamento de RH para equipe de pesquisa, para ambos os lados 

(Gráfico 155 e Gráfico 156). 

1. 70% dos JPs criaram ou impulsionaram grupos de pesquisa; 87% destes núcleos 
permaneciam ativos quando da conclusão deste trabalho 

2. O Grupo das organizações privadas fora do eixo geográfico principal foi o que mais 
criou novos grupos de pesquisa 

3. 71% dos grupos criados pertencem às áreas de Ciências Exatas e da Terra (58), 
Ciências Biológicas (49) e Engenharias (35)  
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Gráfico 155 - Contribuições específicas do Auxílio JP para a criação e/ou 
consolidação do(s) Grupo(s) de Pesquisa (Jovem Pesquisador) (n=207)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Gráfico 156 - Contribuições específicas do Auxílio JP para a criação e/ou 
consolidação do(s) Grupo(s) de Pesquisa (Instituição Acolhedora) (n=179)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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Tabela 29). Metade dos grupos criados ou impulsionados é de oito subáreas: Física; 

Química; Engenharia de Materiais e Metalúrgica; Medicina; Bioquímica; Fisiologia; 

Engenharia Elétrica e Genética. 
 
  



184 

 

Tabela 29 – Distribuição dos grupos segundo a área de conhecimento – JP 
Área do Conhecimento N % %  Cum. 

Educação 1 1% 1% 

Ciências Sociais Aplicadas 3 2% 2% 

Lingüística, letras e Artes 3 2% 4% 

Ciências Ambientais 4 2% 6% 

Ciências Humanas 10 5% 11% 

Ciências Agrárias 16 8% 19% 

Ciências da Saúde 20 10% 29% 

Engenharias 35 18% 46% 

Ciências Biológicas 49 25% 71% 

Ciências Exatas e da Terra 58 29% 100% 

Total 199 100%   

Nota: A classificação refere-se apenas ao grupo considerado principal pelo respondente, dentre aqueles 

que ele criou ou impulsionou durante o Auxílio JP. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Cruzando-se a criação/consolidação de grupos com os grupos geográficos, observa-se 

no Gráfico 157, que foi um pouco mais freqüente fora do eixo, especialmente nas 

instituições privadas, provavelmente porque nestas instituições havia mais espaço para 

isto do que nos centros consolidados. Esse argumento deve ser visto com cuidado 

porque se o Programa supõe a criação de Centros Emergentes mesmo em instituições 

consolidadas passe, dentre outras ações, pela criação de grupos de pesquisa, uma das 

formas de se erguer Centros Emergentes. 

Gráfico 157 – Criação/consolidação de grupos de pesquisa segundo grupos 
geográficos - JP (n=279)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

A principal razão para a não nucleação de grupos de pesquisa apontada por JPs e IAs foi 

a acolhida em grupo já existente ou a participação em grupos de pesquisa informais. 

Volta-se aqui ao comentário acima, sobre a importância da formação de grupos para a 

constituição de Centros Emergentes. Com menos freqüência foi apontada a mudança de 

Instituição Acolhedora pelo JP ao longo do projeto e a falta de pessoal e de incentivo da 

IA, compreendida como falta de estímulo institucional da IA para com o JP. 
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Tema 4 — Produção Técnico-Científica 

 

Os principais achados do tema 4 são apresentados Box 24 abaixo. 

Box 24 - Destaques do tema 4 do JP 

 

A produção técnico-científica documentada em publicações foi classificada em seis 

categorias: anais em eventos nacionais / internacionais; artigos em periódicos nacionais 

/ internacionais; capítulos de livros; e livros. O maior volume de publicações produzidas 

pelo JP (  

1) A produtividade científica dos 4 grupos cresceu após o auxílio JP 

2) O desempenho, em termos de produção científica e orientação, dos pesquisadores 
alocados em instituições privadas foi ligeiramente superior ao das instituições públicas 

3) Comparados os projetos JP em organizações públicas e privadas nota-se que dentre 
as primeiras há maior dispersão na produtividade (medida por número de publicações 
Qualis A e B) e, ao contrário, nas organizações privadas, a distribuição é mais próxima 
de uma distribuição normal. Isto significa que há mais outlyers na organizações 
públicas, com pesquisadores que publicam muito acima ou muito abaixo da média. 

4) 9 projetos submeteram/publicaram 14 artigos nos periódicos da Nature e/ou Science  

5) 264 projetos geraram resultados e 63 geraram inovações  

6) Houve 469 resultados relatados 

a) 366 avanços científicos 

b) 21 novos produtos 

c) 20 novos softwares 

d) 50 novos processos 

e) 03 novos serviços 

7) 39 direitos de propriedade intelectual foram depositados ou obtidos (sendo 35 patentes) 
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Tabela 30) foi de publicações internacionais (anais e artigos). Levando em conta apenas 

as publicações decorrentes diretamente da pesquisa realizada durante o auxílio JP, os 

pesquisadores indicaram a publicação de um grande volume de materiais: de mais de 

5000 textos em anais de eventos nacionais e internacionais, 42 livros, 211 capítulos de 

livros, 583 artigos nacionais e 1988 artigos internacionais. 

Em média os pesquisadores publicaram cerca de 5 artigos nacionais desde a obtenção 

do Auxílio JP e 15 artigos internacionais. Destes, em média 2,5 artigos nacionais e 7,4 

artigos internacionais foram decorrentes especificamente do auxílio JP.  

Tomando-se a razão entre publicação desde a obtenção do Auxílio JP e a decorrente 

diretamente do auxílio como uma proxy do impacto do Auxílio JP na publicação do 

pesquisador, observa-se que o impacto foi de 50% para publicações internacionais e de 

48% para publicações nacionais. Ou seja, os JPs ampliaram sua produtividade em cerca 

de 50% como decorrência do auxílio JP. 
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Tabela 30 - Publicação técnico-científica relacionada ao auxílio JP (n=290)  

Tipo de publicação 
Total de Publicações 

Número de 
publicações desde o 

auxílio 

N. publicações 
decorrentes 

diretamente do 
auxílio 

Soma Média Soma Média Soma Média 

Anais eventos nacionais 10603 44,6 6522 27,6 3133 13,5 
Anais eventos internacionais 5695 23,2 3729 15,5 1968 8,59 

Livro 171 0,91 135 0,74 42 0,25 
Capítulo de livro 848 3,82 583 2,75 211 1,09 

Artigos nacionais 2007 8 1288 5,28 582 2,52 
Artigos internacionais 6446 23,9 4129 15,4 1984 7,49 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Dos 227 JPs que responderam à questão de publicações, 89% indicaram a publicação de 

textos em co-autoria com pesquisadores das IAs. A produtividade média dos 

pesquisadores apoiados pelo Programa aumentou após o auxílio em todos os tipos de 

publicações (Gráfico 158). 

Gráfico 158 – Média de publicações antes e depois do Auxílio JP por tipo de 
publicação (n=290)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

As publicações dos JPs em geral são em periódicos qualificados segundo a classificação 

da CAPES em Qualis A, especialmente nos internacionais (Gráfico 159). A produção 

científica dos pesquisadores alocados nos diferentes grupos geográficos é semelhante. 

Foram tomados os artigos nacionais e internacionais publicados desde o início da 

concessão do auxílio JP e aqueles que são decorrentes diretamente da pesquisa realizada 

com o Auxílio JP segundo os grupos geográficos. Como é possível visualizar no 

Gráfico 160, com exceção da quantidade de outliers (que é maior nas Instituições 

Acolhedoras Públicas), a distribuição dos quartis é semelhante. Nove jovens 

pesquisadores publicaram 14 artigos nas famílias de periódicos da Nature e/ou Science, 

sendo que um JP foi responsável por 3 destas publicações. 

Na visão da Instituição Acolhedora a contribuição do auxílio teve maior impacto nas 

publicações técnico-científicas internacionais, pois 70% dos 249 respondentes das IAs 

indicaram contribuição alta ou muito alta neste tipo de publicação. 
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Gráfico 159 – Número de projetos que indicaram a publicação de artigos em 
periódicos Qualis A e B - JP 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Gráfico 160 - Box Plot da publicação de artigos nacionais e internacionais desde 
a concessão do auxílio JP e decorrentes diretamente do Auxílio JP segundo 
grupos geográficos  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

É alto o índice de pesquisadores que se dedicaram às atividades de orientação. 92% dos 

JPs orientaram algum aluno de graduação ou pós, num total de 4024 trabalhos 

(concluídos ou em andamento até cinco anos após a conclusão do auxílio), como 

exposto no Gráfico 161. As orientações foram principalmente de trabalhos de iniciação 

científica (1562 no total) e de dissertações de mestrado (1011). O que coincide com a 

perspectiva das Instituições Acolhedoras sobre a contribuição dos JPs para o aumento 

das orientações acadêmicas (Gráfico 162). 
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Gráfico 161 – Quantidade de orientações relacionadas ao projeto JP (n=278)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

 

Gráfico 162 - Contribuição do JP para o aumento das orientações acadêmicas na 
IA  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

A distribuição das orientações entre os grupos geográficos é semelhante. Comparando-

se a quantidade de orientações de mestrado, doutorado e pós-doutorado concluídas ou 

em andamento (Gráfico 163), a distribuição dos quartis é semelhante entre os grupos 

geográficos. Novamente, a quantidade de outliers é superior nas instituições públicas, 

mas não de forma tão acentuada quanto no caso das publicações. 
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Gráfico 163 - Box Plot com orientações de mestrado, doutorado e pós doutorado 
em andamento ou concluídas segundo grupos geográficos - JP 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Foram relatados 468 resultados pelos projetos, dos quais 381 eram esperados e 83 não 

esperados. A maioria absoluta dos resultados reportados foi classificada como avanço 

do conhecimento científico (365), sendo bem menor a produção de desenvolvimentos 

tecnológicos (51 processos, 20 softwares e 19 produtos) 42.  

Embora o Programa JP não esteja dirigido à produção de tecnologia e inovação, 103 

resultados tornaram-se inovação e 44 ainda espera-se que venham a ser. Do total de 

inovações, 60 são avanços do conhecimento científicos, 20 processos, 11 produtos e 9 

softwares (Gráfico 164). Ainda do total de inovações, 19 eram novas para o adotante, 

mas já existentes no país, 36 novas para o país e 48 novas em âmbito global.43 

 

 

 

 

                                                           
42 Nesta questão foram consideradas apenas as respostas dadas pelos JPs, consideradas mais completas. 

Cerca de 27% das Instituições acolhedoras não estavam informadas sobre os resultados alcançados pelo 

projeto. 
43 Esses dados de abrangência da inovação devem ser vistos com cuidado. Os JPs, em geral, não se 

ocupam do desenvolvimento tecnológico até a inovação (uso ou comercialização) e os números obtidos 

sobre inovações de âmbito global são muito elevados para os padrões internacionais (mais ainda para os 

padrões nacionais, pois são proporcionalmente maiores até que os encontrados nos programas PITE e 

PIPE). Muito possivelmente a interpretação que os respondentes deram à questão foi diferente da 

esperada. Melhor tomar esses dados com reserva até que se possa confirmá-los. 
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Gráfico 164 – Tipos de inovações geradas a partir dos projetos dos JPs (n=63)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Quanto à proteção dos conhecimentos gerados, é baixo o número de registros de direitos 

de propriedade. Foram reportados 39 DPIs submetidos ou obtidos, sendo 35 patentes, 

apontados por 22 projetos (Gráfico 165). 

Gráfico 165 – Direitos de Propriedade Intelectual submetidos e/ou obtidos - JP 
(n=22)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Em geral, os DPIs não geraram recursos financeiros ou de outra natureza para a 

Instituição Acolhedora e/ou para o pesquisador e não é esperado este tipo de benefício 

(Gráfico 166). Houve poucos casos de licenciamento, cessão de direitos ou exploração 

direta da inovação protegida. É interessante notar que há uma expectativa de geração 

deste tipo de benefício relativamente maior do que a quantidade de direitos gerados, o 

que indica que parte dos atores busque este tipo de benefício, mas que não saiba 

exatamente como alcançá-lo. Ou seja, há um espaço para a capacitação dos 

pesquisadores e instituições neste tema. 

Gráfico 166 – Geração de recursos financeiros ou de outra natureza a partir da 
exploração de direitos de propriedade Intelectual que geraram recursos (Jovens 
Pesquisadores) - JP (n=158)  
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Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

O Gráfico 167 apresenta as dificuldades encontradas pelos JPs na realização do projeto. 

Em geral, as dificuldades foram pequenas estando relacionadas principalmente com a 

contrapartida da IA; dificuldades técnicas não esperadas que provocaram mudanças de 

rota no projeto; atrasos na obtenção de equipamentos, insumos e demais materiais 

necessários e perda de interesse da Instituição Acolhedora em desenvolver o projeto. 

Gráfico 167 - Percentual das dificuldades encontradas pelos JPs na realização 
do projeto  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

59 projetos relataram terem recebido prêmios e distinções, para o JP e/ou IA. 

 

Tema 5 - Capacitação e formação de competências 

Os destaque do tema 5 são apresentados no Box 25 abaixo. 
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Box 25- Destaques do tema 5 do JP 

 

Parte considerável dos JPs realizou atividades de capacitação em âmbito nacional e 

internacional. 90 JPs realizaram estágio de pesquisa de curta duração (máximo de 60 

dias) fora do Estado de São Paulo. Estes JPs realizaram 149 estágios, sendo 9% destes 

em instituições nacionais e 91% em instituições internacionais. Além disso, 282 JPs 

(97% dos respondentes) participaram de congressos científicos e apresentaram trabalhos 

durante a vigência do auxílio. Esses 282 JPs apresentaram 2902 trabalhos científicos, 

dos quais 64% foram apresentados em eventos nacionais e 36% em internacionais.  

Quanto ao impacto do projeto do JP na pós-graduação, 70% dos respondentes 

afirmaram que o Auxílio teve impacto nos programas de pós-graduação da Instituição 

Acolhedora, especialmente quanto à criação de novas disciplinas, o que foi confirmado 

por 77% das 225 IAs. O principal impacto na visão de ambos os lados foi a criação de 

novas disciplinas (Gráfico 168). 

Gráfico 168 – Percentual do impacto do auxílio JP nos programas de pós-
graduação  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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1. 70% dos JPs e 77% das IAs afirmaram que o Auxílio JP teve impacto nos programas 

de pós-graduação da IA, especialmente quanto à criação de novas disciplinas; 

2. 55% dos JPs e 64% das IAs afirmaram que houve impacto nos cursos de graduação; 

3. A maior parte dos projetos não recebeu pesquisador visitante: 

a. dos que receberam, 65% vieram de instituições nacionais e 57% de instituições 

internacionais; 

b. dentre os que receberam: média de 2,7 pesquisadores visitantes de instituições 

nacionais e de 1,8 de instituições internacionais; 

4. 16% dos projetos indicaram formalização de convênio de cooperação como 

decorrência do JP, totalizando 78 convênios com instituições nacionais e 82 com 

instituições internacionais. 
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O impacto foi menor nos cursos de graduação (45% dos JPs e 64% das IAs), 

especialmente na consolidação de disciplinas já existentes (Gráfico 169). Embora seja 

relativamente menor, o impacto na graduação é um impacto importante porque não é 

esperado como no caso da pós-graduação, uma vez que a atuação dos jovens 

pesquisadores está mais relacionada com as atividades de pós-graduação. Cabe o 

destaque da contribuição de alguns projetos para a criação de seis cursos de graduação, 

segundo os JPs. 

Gráfico 169 – Impacto do auxílio JP em cursos de graduação  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Trabalharam nos projetos desenvolvidos pelos Jovens Pesquisadores 3583 pessoas, 

divididos quase na metade entre pesquisadores com pós-graduação (concluída ou em 

andamento) e graduados, técnicos e estagiários (Gráfico 170). A maior parte (77%) dos 

participantes esteve vinculada à IA, mas chama a atenção a participação de pós-doutores 

de outras instituições, o que pode indicar a realização de parcerias. 

Gráfico 170 - Distribuição dos pesquisadores envolvidos nos projetos JP 
segundo nível de escolaridade e vinculo institucional (n=229)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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de novas competências na IA foram P&D (75% de importância alta e muito alta), em 
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171). Na opinião das IAs, além das contribuições apontadas pelos JPs, o auxílio também 

contribuiu para o conhecimento de novas fontes de financiamento ou fomento (54%) 

(Gráfico 172). 

Gráfico 171- Contribuição do auxílio para o desenvolvimento de novas 
competências na IA (Jovens Pesquisadores) - JP (n=269)  

 Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Gráfico 172 - Percentual da contribuição do auxílio para o desenvolvimento de 
novas competências na IA (Instituições Acolhedoras) - JP (n=242)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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como decorrência das atividades do auxílio, sendo 51,2% com instituições 

internacionais. Já entre as IAs, um percentual mais elevado indicou a realização de 

convênios (28% das respondentes ou 57 IAs), mas foram relatados menos convênios: 

109 convênios de cooperação, sendo 45,8% desses com instituições internacionais. 

Tema 6 - Ambiente institucional 

Os destaques do tema 6 são apresentados no Box 26, abaixo. 

Box 26 - Destaques do tema 6 do JP 

 

O tema 6 procurou avaliar o ambiente institucional encontrado pelo JP na IA quando da 

execução de seu projeto. Foram avaliados os aspectos relacionados ao acesso a outras 

fontes de financiamento para complementar os recursos do projeto, o acolhimento na 

IA, a dedicação às atividades de pesquisa e docência e o incremento da infra-estrutura 

de pesquisa da IA. 

De uma forma geral, tanto os JPs quanto as IAs tiveram uma avaliação bastante positiva 

sobre o acolhimento recebido na IA e sobre a passagem do JP, respectivamente. Por 

parte das IAs, 90% dos respondentes consideraram a passagem do JP muito boa e boa 

(das 244 IAs que responderam esta questão) e destacaram as contribuições para ensino 

(com a consolidação de programas de pós), pesquisa, extensão e criação/consolidação 

de laboratórios/infra-estrutura. 

Do outro lado, mais de 50% dos Jovens Pesquisadores (Gráfico 173) consideraram o 

acolhimento da IA como muito bom ou bom segundo os itens integração à cultura e à 

rotina da IA; serviço de apoio; e infra-estrutura.  

Gráfico 173 - Percentual da opinião do JP em relação ao acolhimento oferecido 
pela Instituição Acolhedora. (n=293)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 
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A dedicação percentual do tempo médio semanal que o JP dedica à docência revela que 

22,6% trabalham de 20 a 40 horas em atividades de ensino, enquanto que 44,8% 

dedicam até 8 horas à docência (Gráfico 174). Quanto à atividade de pesquisa, 80,8% 

dos JPs dedicaram de 20 a 40 horas semanais. 45% de 231 JPs revelaram que o tempo 

de dedicação à docência foi uma imposição da Instituição Acolhedora, sendo mais 

freqüente nas IAs privadas fora do eixo (67% dos JPs destas IAs) (Tabela 31). 

Gráfico 174 - Distribuição da dedicação do Jovem Pesquisador à docência e à 
pesquisa – JP 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Tabela 31 – Imposição de dedicação à docência segundo grupos geográficos - 
JP (n=104)  

Grupos Geográficos N total de projetos nos 

grupos geográficos 

Docência foi imposição 

número de 

ocorrências 

% 

Privada fora do eixo 21 14 67% 

Pública fora do eixo 87 26 30% 

Privada no eixo 41 16 39% 

Pública no eixo 149 48 32% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Apenas 30% dos Jovens pesquisadores consideraram alta ou muito alta a contribuição 

da Instituição Acolhedora para que o projeto tivesse acesso a recursos financeiros em 

outras fontes de financiamento. Na opinião das IAs, sua contribuição foi maior, pois 

56,5% delas também consideraram alta ou muito alta a sua contribuição para que o 

projeto tivesse acesso a recursos financeiros em outras fontes de financiamento (Gráfico 

175). 

Por outro lado, 60% dos JPs consideram que o auxílio teve contribuição alta ou muito 

alta para que a Instituição Acolhedora aumentasse a sua capacidade de captar novos 

recursos financeiros em outras fontes de financiamento, sendo que do lado das 

Instituições Acolhedoras a mesma opinião foi partilhada por 66,5% delas. Desta forma, 

este dado corrobora a informação indicada acima, no desenvolvimento de novas 

competências, de que o Programa tem contribuído para a capacitação das Instituições 

Acolhedoras nas questões relacionadas com a captação de recursos para financiamento 

das atividades de pesquisa. 
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Gráfico 175 – Contribuição para acesso a fontes de financiamento (Jovens 
Pesquisadores)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

A avaliação da IA quanto às principais contribuições dos projetos JPs para a melhoria 

do ambiente institucional da IA revela que a contribuição foi alta ou muito alta em 7 das 

13 categorias (Gráfico 176). Destacam-se as contribuições para o fortalecimento e 

aumento da visibilidade institucional, ampliação de frentes de pesquisa, ampliação de 

infra-estrutura de equipamentos e materiais de consumo de pesquisa e acesso a novas 

fontes de financiamento. 

Gráfico 176 - Contribuição do auxílio para o ambiente institucional segundo a 
Instituição Acolhedora - JP (n=248)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Quanto ao incremento ou melhoria da infra-estrutura na Instituição Acolhedora, o item 

mais destacado foi a aquisição de equipamentos (com mais de 70% na opinião dos JPs e 

das IAs) e a ampliação de laboratórios (Gráfico 177 e Gráfico 178). 
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Gráfico 177 - Contribuição do auxílio no incremento ou melhoria da infra-
estrutura na Instituição Acolhedora segundo o Jovem Pesquisador (n=293)  

   
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Gráfico 178 - Contribuição do auxílio no incremento ou melhoria da infra-
estrutura na Instituição Acolhedora segundo a Instituição Acolhedora - JP 
(n=248)  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007. 

Atualmente, os equipamentos e/ou o acervo bibliográfico adquiridos com o Auxílio JP 

estão alocados majoritariamente na Instituição Acolhedora, na opinião de 92% das IAs e 

93,4% dos JPs. Apenas 0,3% dos JPs e 2,4% desconhecem o local onde estão alocados 

os equipamentos e/ou acervo bibliográfico. 

Tema 7 - Opinião sobre o programa (operação e gestão) 

No geral, os JPs fizeram uma boa avaliação sobre os procedimentos da FAPESP no 

Programa JP. Nos oito quesitos da questão, todos apresentaram mais de 50% de 
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avaliações boas ou muito boas, sendo os itens mais críticos o tempo de seleção dos 

projetos e a disseminação dos resultados das pesquisas (Gráfico 179). 

Gráfico 179 - Avaliação dos procedimentos da FAPESP pelo Jovem Pesquisador 
(n=291)  

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007. 

268 Jovens Pesquisadores indicaram pontos positivos do Programa, num total de 675 

opiniões. Foi possível classificar as opiniões em relação a 4 dimensões do Programa: 1) 

vantagens para o pesquisador; 2) vantagens financeiras do Programa; 3) vantagens 

administrativas do Programa; e 4) vantagens para a Instituição Acolhedora. 

A primeira dimensão refere-se às vantagens que o JP oferece ao pesquisador 

comparando-se com outros auxílios. Segundo os respondentes, o Programa possibilita 

ao pesquisador impulsionar sua carreira com bastante autonomia nas decisões sobre o 

projeto, e com liberdade de criação e consolidação de áreas, linhas e grupos de pesquisa. 

Além de o auxílio incentivar a contratação do pesquisador pela IA. Essas vantagens são 

destacadas por 93,7% dos JPs. 

A segunda dimensão compreende o volume de recursos financeiros disponibilizados 

pelo auxílio e sua maior liberdade de alocação. Destaca-se o valor e a duração da bolsa 

do JP, a possibilidade de existir bolsas vinculadas, além do valor e duração do próprio 

auxílio. 79,5% dos JPs destacaram essas como vantagens do Programa. 

A terceira dimensão trata da qualidade administrativa do Programa. Para 29,5% dos JPs, 

acompanhado de acesso desburocratizado ao auxílio são itens de destaque. Além dos 

critérios de seleção e cobrança e disseminação dos resultados que o Programa solicita 

do JP. 

A quarta dimensão, sobre as vantagens para a IA, traz as opiniões de que o auxílio 

permite o incremento e ampliação da infra-estrutura, favorecendo o apoio a Centros 

Emergentes e a capacitação e formação de pessoas. Esses aspectos foram destacados por 

46,6% dos JPs. 

248 IAs indicaram os pontos positivos do Programa, num total de 684 citações. 

Tomando-se as mesmas dimensões acima, observa-se que 3 dimensões aparecem nas 
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opiniões: 1) vantagens para o pesquisador; 2) vantagens financeiras do Programa; e 3) 

vantagens para a Instituição Acolhedora. 

A dimensão mais destacada foi a das vantagens para a IA, principalmente no que diz 

respeito à consolidação das atividades de pesquisa da IA, com a criação de grupos de 

pesquisa e ampliação da capacidade de orientação (apontada por 42% dos 

respondentes); fortalecimento da infra-estrutura na IA, com a aquisição e manutenção 

de equipamentos entre outros (30%); criação e consolidação de novas áreas e linhas de 

pesquisa (35%). O JP também contribuiu para a ampliação do quadro, através da 

contratação de JPs, e capacitação dos demais pesquisadores da IA (25%). Além disso, 

possibilitou a formação de recursos humanos para pesquisa (16%) e contribuiu para a 

melhoria da qualidade do ensino (graduação e pós)/  criação de disciplinas (12%). Desta 

forma, o Programa contribui para a viabilização de Centros Emergentes (11%) e ainda 

para cooperação científica (nacional e internacional) (6%) e para a criação de novos 

cursos de graduação e pós (5%). 

Em relação ao pesquisador JP, as IAs apontaram que o Programa é um excelente apoio 

para recém-doutores conquistarem a sua independência científica (30%) e para o 

aumento da produtividade científica do pesquisador e, por conseguinte, do departamento 

(5%). 

Por fim, as IAs destacaram as vantagens financeiras do Programa, em relação aos itens 

financiáveis, duração e valor do auxílio além do limite permitido para outras 

modalidades (29%). 

228 Jovens pesquisadores indicaram até três pontos negativos do Programa, num total 

de 340 opiniões. Esses foram agrupadas em 3 grupos mediante o foco principal das 

opiniões: 1) características do Programa; 2) comportamento das IAs; 3) procedimentos 

da FAPESP. 

O primeiro grupo compõe-se de críticas ao formato do Programa. As críticas centram-se 

nos critérios de seleção – pouco claros; nos valores dos auxílios e das bolsas, inclusive a 

dificuldade em vincular outras bolsas ao projeto; aos critérios de cobrança iguais para 

diferentes instituições – emergentes ou não; falta de autonomia na escolha do destino 

dos equipamentos; e do auxílio exigir que seja realizado o projeto em Centro 

Emergente. Para 31,6% dos JPs esses pontos são negativos. 

O comportamento das IAs foi alvo de críticas por 38,6% dos JPs, especialmente quanto 

à falta de comprometimento da IA e  de mecanismos de pressão, por parte da FAPESP, 

para que essa realize a contrapartida estabelecida e de incentivo a contratação foram 

levantadas. 

O terceiro grupo trata da dinâmica administrativa e de acompanhamento dos projetos 

pela FAPESP. Foram apontadas críticas quanto à demora no tempo de julgamento do 

projeto; à elevada burocracia administrativa acompanhada do excesso de relatórios que 

são a única forma utilizada de avaliação; à falta de orientação quanto ao gerenciamento 

dos recursos e à falta de acompanhamento dos resultados obtidos e de divulgação desses 

e do próprio Programa. 73,2% dos JPs apontaram tais pontos negativos. 

158 IAs responderam os pontos negativos do Programa, num total de 203 opiniões que 

podem ser reunidas nos 3 grupos: 1) características do Programa; 2) comportamento das 

IAs; 3) procedimentos da FAPESP. 
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Na visão das IAs, em relação às características do Programa, foi destacada a lentidão do 

julgamento e a dificuldade de acesso ao programa em relação à avaliação inadequada 

dos projetos por não avaliar a  capacidade de nucleação e docência dos candidatos, por 

limitar para JPs formados na mesma IA. Também foi criticada a definição pouca clara 

de Centros Emergentes e as exigências de critérios de centros consolidados para estes 

(26%). 

Em relação aos procedimentos administrativos da FAPESP, as IAs criticaram a falta  de 

um termo de compromisso da IA junto à FAPESP (11%), a dificuldade do JP conseguir 

outros auxílios durante a vigência do projeto (6%) o sistema falho de acompanhamento 

do JP (4%) e a falta de clareza quanto ao destino dos equipamentos quando o 

pesquisador se desliga da IA, pois quando os JP leva-os, prejudica outros pesquisadores 

da IA; quando não leva, os equipamentos podem ficar ociosos (4%). 

Em relação ao comportamento da própria IA, elas apontaram a dificuldade na 

contratação do JP, tanto nas instituições públicas que dependem de concursos, quanto 

nas privadas que têm dificuldades de absorver os JPs (11%). As IAs mostraram também 

preocupações com a descontinuidade da pesquisa, seja quando JP consegue emprego em 

outra instituição, seja porque a IA não consegue absorver o JP (9%). Algumas IAs 

fizeram mea-culpa devido ao  apoio limitado que deram ao JP em termos de baixa 

contrapartida e infra-estrutura precária de pesquisa (8%). 

Na análise dos pontos positivos e negativos apareceram opiniões conflitantes em relação 

às características do Programa, o que mostra que os conceitos frouxos do Programa 

refletem conflitos de interesses entre os beneficiários. Isto ficou claro em relação ao 

conceito de Centros Emergentes. Parte das IAs e JPs reclamaram que o Programa apóia 

centros não-emergentes e não prioriza o que deveria priorizar. Por outro lado, parte das 

IAs e JPs reclamaram da orientação do Programa em apoiar apenas Centros 

Emergentes, o que pode eliminar bons profissionais. 

Alguns pontos negativos mostram também problemas de esclarecimento das IAs, como 

as reclamações quanto ao limite de idade e a impossibilidade de atividade docente, 

sendo que o Programa não possui estas restrições. Desta forma, isto mostra a 

necessidade de maiores esclarecimentos para as IAs, que podem estar no termo de 

compromisso entre as partes. 

 

Conclusões 

 O Programa Jovem Pesquisador tem perfil abrangente: 

 Acolhe pesquisadores com e sem vínculo empregatício; 

 Com envolvimento de muito baixo a muito alto nas atividades de ensino e 

pesquisa da IA; 

 Com produção científica muito variada, desde muito baixa produtividade até 

muito alta, sendo que nenhuma das categorias é irrelevante (as menos 

produtivas e que têm menor envolvimento com a Instituição Acolhedora 

chegam a 35% da amostra avaliada); 
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 Por outro lado, dois terços da amostra são de pessoal muito produtivo 

cientificamente e que dedicam tempo e esforço para colaborar com as 

Instituições Acolhedoras em atividades de ensino e pesquisa; 

 São mais ou menos jovens (entre 27 e 48 anos, mediana de 35, mas média 

de 42 anos) e experiência em pesquisa (72% deles já tinham pós-doutorado 

quando da apresentação dos projetos à FAPESP); 

 Os JPs que fazem parte dos grupos mais dinâmicos encontrados na análise 

multivariada promovem a consolidação das atividades de pesquisa da IA por meio 

da criação de grupos de pesquisa, ampliação da orientação, integração dos alunos 

aos seus projetos e oferta de cursos de pós e de graduação. 

 O perfil do Auxílio é o principal atrativo para os JPs, especialmente pelo volume 

do recurso e pelo prazo. Volume de recursos e prazos dilatados de apoio permitem 

ao JP certo nível de autonomia junto à IA.  

 A distinção entre organizações públicas e privadas não apresentou diferenças 

substantivas, exceto por uma ligeira superioridade das organizações privadas em 

um conjunto de critérios que vai desde publicações até a criação de grupos de 

pesquisa, passando por envolvimento com as Instituições Acolhedoras. 

 Neste particular chamou atenção que as IAs privadas fora do eixo 

geográfico principal tiveram o melhor desempenho das 4 categorias. Duas 

observações são importantes nesse item: 

 Os resultados mostram que não há, em princípio, nenhum elemento 

que deponha a favor ou contra organizações públicas ou privadas, 

desde que ambas contem com bons pesquisadores e com bom 

acolhimento; 

 A estabilidade das organizações privadas para dar continuidade a 

grupos de pesquisa e para manter em seus quadros bons pesquisadores 

é o ponto essencial na diferenciação com instituições públicas, não o 

fato de terem ou não excelência44. 

 O Programa apresenta características que o diferenciam de um auxílio tradicional, 

especialmente porte e prazos maiores. Essas características são essenciais para os 

resultados alcançados pelo Programa, especialmente no que diz respeito: 

 À nucleação e impulso a grupos de pesquisa, embora cerca de ¼ dos 

projetos não tenha nucleado grupos; 

 À colaboração direta com as Instituições Acolhedoras, que vêem no 

Programa um elemento positivo para ampliar suas atividades de pesquisa 

por meio do acolhimento de profissionais bem qualificados e razoavelmente 

experientes em pesquisa (mais de 70% deles têm pós-doutorado); 

                                                           
44 Conforme foi discutido na apresentação dos resultados dessa avaliação para uma ampla platéia na 

FAPESP, a amostra examinada neste trabalho não pegou o período mais recente (após 2006) quando uma 

série de mudanças institucionais relacionadas com o ensino superior privado no Brasil foram 

introduzidas. Essas mudanças acabaram por provocar um movimento de desmobilização da trajetória de 

construção de competências que algumas delas iniciaram desde a segunda metade dos anos 1990. Isto tem 

provocado a demissão de pessoal qualificado (inclusive JPs) e a redução dos investimentos em pesquisa. 
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 À fixação de pesquisadores sem vínculo empregatício em Instituições 

Acolhedoras (61% deles foram contratados – 42% na própria IA e 19% em 

outras instituições) 

 À independência de pesquisadores promissores que, com os recursos do 

Programa e com bom acolhimento da IA, podem ganhar projeção e se 

consolidar como pesquisadores de alto nível; 

 Assim, por essas razões o programa vem contribuindo para a criação de bases de 

pesquisa em várias instituições do Estado de São Paulo. 

 Entretanto, outros elementos que aparecem nos objetivos do Programa, como 

descentralização do sistema paulista de C&T não foram observados nesta 

avaliação. Dois terços dos projetos localizam-se dentro do eixo geográfico e ao 

longo dos anos não se pôde identificar qualquer evidência de promoção de 

desconcentração do sistema paulista de ciência e tecnologia. 

 Nesta mesma linha, o objetivo de fomentar Centros Emergentes tampouco pôde 

ser identificado. A razão principal disto é que não há uma definição clara em 

relação ao conceito de Centro Emergente. Esta avaliação procurou e encontrou 

diferentes interpretações, desde aquelas que vinculam o conceito ao elemento 

geográfico e institucional (fora do eixo e em instituições não tradicionais), até 

outras que afirmam que se trata da emergência de novos temas de pesquisa, 

qualquer que seja a localidade ou a instituição.  

 Finalmente, mas não menos importante, o termo jovem pesquisador também causa 

confusão. Sem quaisquer limites de idade ou de anos de titulação definidos, o 

termo jovem só pode ser entendido como um nome próprio do Programa, não 

como uma característica específica sua. 

 O Programa Jovem Pesquisador é bem sucedido em nuclear grupos de pesquisa, 

em fixar pesquisadores de bom nível em Instituições Acolhedoras e em dotar 

essas instituições com infra-estrutura de pesquisa. Assim, trata-se de um Programa 

diferente dos auxílios tradicionais por razões que não são exatamente aquelas 

anunciadas pelo Programa. 

 É necessária uma revisão dos conceitos e objetivos do Programa, tanto para 

melhor defini-los quanto para melhor refletir a realidade dos projetos. Esses 

ajustes só podem trazer benefícios ao Programa, cuja identidade hoje não está 

bem definida. Só assim será possível uma avaliação mais completa do Programa a 

partir de seus objetivos. 
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Conclusa o e agenda de trabalho 

O presente projeto teve como objetivo inicial o desenvolvimento e a aplicação de 

metodologia de avaliação de resultados e de impactos para programas escolhidos da 

FAPESP, com o intuito de integrar o processo de avaliação ao planejamento de 

atividades e possibilitar a prestação de contas (accountability). Como objetivos 

específicos o projeto buscou: 

 Caracterização dos programas escolhidos, com identificação dos propósitos, 

meios utilizados e categorias de impactos esperados; 

 Identificação das dimensões de impacto que devem ser consideradas em cada 

programa escolhido; 

 Definição de indicadores de resultados e de impactos específicos para os tipos 

de programas escolhidos; 

 Desenvolvimento de base metodológica comum; 

 Mensuração de resultados e impactos do programa; 

 Produção de protocolos metodológicos para avaliação sistemática de programas. 

Olhando para os resultados alcançados, pode-se dizer que o projeto cumpriu com seu 

objetivo maior de desenvolvimento e aplicação de uma metodologia de avaliação de 

resultados e impactos. Igualmente, quanto aos objetivos específicos acredita-se, que 

todos os acima listados tenham sido atingidos: os programas foram caracterizados; os 

temas, indicadores e métricas foram definidos e aplicados; resultados e impactos foram 

mensurados; uma base metodológica comum foi aplicada e os protocolos metodológicos 

foram definidos. 

Evidentemente que tudo isso foi conseguido com muito esforço e muito do que se 

obteve poderia ter sido desenvolvido de outra forma ou com mais profundidade. Não era 

objetivo (e nem poderia ser) desenvolver uma metodologia próxima da perfeição e que 

se pudesse considerar completa. Nem todos os impactos puderam ser avaliados, nem 

todos os dados puderam ser obtidos, nem todos os caminhos metodológicos foram 

trilhados, mas chegou-se a um resultado de aplicação imediata, consistente e de futuro 

promissor. Há nos resultados desse projeto informação qualificada para a prestação de 

contas e para o planejamento dos programas avaliados. Ademais, uma agenda de novos 

desenvolvimentos se abriu e o aprendizado obtido durante o projeto foi essencial para a 

identificação de caminhos que podem e devem doravante ser criados (e outros que 

devem ser evitados). 

Sobre os quatro programas avaliados não há muito mais o que dizer além daquilo que 

foi apresentado. No conjunto, todos eles vêm cumprindo com sucesso (maior ou menor) 

os objetivos a que se propõem.  

O PIPE tem apoiado empresas de base tecnológica inovadoras e tem criado condições 

de crescimento para essas empresas. Os impactos econômicos e os retornos financeiros 

medidos são realmente estimulantes e recomendam que este programa seja ampliado e 

aprimorado. Seus indicadores são muito parecidos com os encontrados no programa 

norte-americano SBIR (por vezes superiores). É necessário pensar em esquemas de 

match fund para a fase 3, buscando com isso ampliar a efetividade do Programa, a 
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exemplo do que ocorre no SBIR. Da mesma forma, os critérios de seleção de projetos 

precisam incorporar mais elementos de mercado para complementar a análise de 

conteúdo científico e tecnológico que se faz. 

O PITE promove a parceria entre empresas (maioria de grande porte) e universidades e 

institutos de pesquisa (estes em menor proporção, o que poderia ser revertido, dado que 

o potencial é grande). Essas parcerias apresentam três tipos básicos de resultados: 

desenvolvimento tecnológico e de novo conhecimento sem aplicação imediata; geração 

de inovações maiores; e geração de inovações menores. Ou seja, um programa de 

parcerias que opera tanto no aprendizado quanto no desenvolvimento e no mercado. A 

amostra analisada pegou um período anterior ao da nova prática implementada pela 

FAPESP de promover projetos mais densos e de interesse direto das empresas. Esse é 

um caminho que se espera amplie os impactos do Programa, uma vez que busca um 

maior comprometimento por parte das empresas. Com isto, deve-se obter mais 

resultados de inovação que de avanço do conhecimento, que na amostra foi o tipo mais 

freqüente de resultado encontrado nos projetos. 

O Programa Políticas Públicas apresentou, surpreendentemente, níveis elevados de 

adoção dos resultados pelos órgãos de governo que participaram como instituições 

parceiras. Ainda que a maior parte dos resultados adotados o tenham sido de forma 

parcial, houve um estímulo à cooperação entre universidade (de novo, bem menos com 

institutos de pesquisa) e órgãos municipais de governo (também estadual, mas em 

menor proporção). Os impactos são localizados e se poderia pensar em mecanismos de 

adoção e difusão para o programa em sua fase 3, hoje não apoiada pela FAPESP. Como 

dito acima para o PIPE, um sistema de match fund poderia ser benéfico para ampliar a 

implementação dos resultados, juntamente com um maior comprometimento (inclusive 

financeiro) das instituições parceiras. Em linhas gerais (ainda que possa melhorar) o 

Programa tem promovido inovações no âmbito das políticas públicas. Os impactos 

dessas inovações nos beneficiários finais não foram mensurados nesse trabalho. 

O Programa Jovem Pesquisador mostrou formação de pesquisadores e de grupos de 

pesquisa com perfis muito variados. Na sua maioria, esses pesquisadores são muito 

produtivos científica e academicamente (mas há também não produtivos em 

porcentagem menor, mas não desprezível), interagem com as instituições acolhedoras e 

trazem para estas prestígio e recursos. As relações entre os pesquisadores e as 

acolhedoras são em geral positivas e simbióticas. Entretanto, o programa em seus 

objetivos aponta para características atributos que não foram encontradas nesta 

avaliação. Por exemplo, o tema da desconcentração do sistema de CT&I do Estado não 

pôde ser identificado. Tampouco foi possível saber se o Programa de fato estimulou 

centros emergentes, justamente porque falta definição do que vem a ser um centro 

emergente. Sem a definição conceitual não é possível avaliar se esse objetivo foi ou não 

alcançado. Neste ponto é que se recomenda que o Programa tenha suas características e 

objetivos revisados para uma melhor adequação à realidade e melhor orientação ao 

usuário. 

Finalmente, vale a pena apontar para um conjunto de temas que, a nosso ver, configura 

uma agenda de pesquisa e de trabalho de avaliação de programas de CT&I. 

Há dois eixos que devem ser explorados: o primeiro relacionado à evolução 

metodológica e à criação de indicadores e métricas para outros programas da FAPESP; 

o segundo refere-se à criação de mecanismos sistemáticos, no sentido de incorporar 

indicadores de avaliação às rotinas da FAPESP a fim de que essa atividade não seja 
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feita por ondas, mas sim como parte dos processos rotineiros da Agência. A estes dois 

eixos é preciso dar seguimento criando-se competências cada vez mais robustas no trato 

do tema. 

Dentre as lições aprendidas no desenvolvimento metodológico do trabalho, quatro 

temas apareceram como mais importantes: o processo de formação dos indicadores; o 

processo de criação dos questionários em interface web; os mecanismos de obtenção 

dos dados; e a identificação dos níveis de avaliação de impactos.  

No primeiro caso, do processo de formação dos indicadores, a metodologia de 

decomposição utilizada mostrou-se bastante útil, pois permitiu que os programas fossem 

avaliados pelo que eles próprios se propõem a ser. A iniciativa de conduzir essa etapa 

com a participação dos interessados (pessoal da FAPESP, usuários dos programas, 

especialistas etc.) foi particularmente importante porque o coração de qualquer trabalho 

de avaliação é justamente o conjunto de temas e indicadores que serão utilizados. 

Envolver os interessados, tanto quanto possível, é uma orientação metodológica que não 

deve faltar em avaliações dessa natureza. 

No segundo caso, da produção dos meios de obtenção de dados primários na web 

(questionários), a lição foi aprendida ao longo do trabalho. A experiência de se 

transmutar os questionários em papel para a Internet mostrou que o trabalho não é 

simples nem menor, podendo trazer implicações sérias ao andamento dos trabalhos. É 

preciso nas próximas avaliações desenvolver uma ferramenta específica para a tarefa. 

As adaptações mostraram-se extremamente trabalhosas e as dificuldades encontradas 

chegaram a colocar em risco o sucesso do projeto. Este é um assunto para se colocar 

máxima atenção e para se alocar recursos financeiros suficientes. Em geral, isso deve 

ser feito por empresas com selo de qualidade (CMM ou outro). 

No terceiro caso, o tema da obtenção das respostas (e dos dados) é outro ponto para o 

qual é preciso dar máxima atenção. Trata-se de um esforço grande tanto de quem quer 

as respostas (quem avalia) quanto de quem vai responder aos questionários. De um lado, 

é preciso um trabalho extenuante de cobrança, por meio de telefonemas e mensagens; de 

outro lado, porque as pessoas que vão responder são, no mais das vezes, ocupadas e 

pouco solícitas quando o assunto é responder questionários. 

Aqui se juntam pontos importantes: conforme se avança na avaliação dos programas (e, 

portanto, na definição e validação de indicadores e métricas adequados) é desejável que 

as avaliações subseqüentes sejam rotinizadas “por dentro” dos programas. Com isso se 

quer dizer que um amplo conjunto de informações de entrada e também de saída (inputs 

e outputs) necessários à avaliação deve ser obtido, tanto quanto possível, de forma 

rotineira, como parte das informações que são produzidas pelos projetos. Os executores 

devem ser convidados a apresentar informações que vão permitir dar seqüência à 

avaliação do programa quando da apresentação de seus relatórios.  

Evidentemente que esse tipo de informação não basta para conduzir avaliações mais 

completas, particularmente no que diz respeito a avaliações de impacto, dado que estes 

são normalmente percebidos e mensurados algum tempo após o término dos projetos, 

quando seus resultados produzirão efeitos. Mas mesmo esse tipo de informação 

posterior ao encerramento do projeto poderia ser tratado de forma sistemática, 

convidando os beneficiários e usuários a responder questões padronizadas que servem 

para avaliar os impactos dos projetos e, por extensão, dos programas. 
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Todo esse trabalho vai exigir a criação de ferramentas de software adequadas para a 

finalidade. Economizar nesse aspecto é um bom começo para um mau resultado. Seja 

para colocar a informação por dentro dos projetos, seja para criar meios de obtenção de 

dados ex-post, um trabalho de desenvolvimento de ferramentas será necessário. 

O quarto tema que merece destaque na agenda de pesquisa é o da definição de níveis de 

impactos. Os impactos, como se sabe, são os efeitos que os resultados apresentam. 

Podem ser negativos ou positivos (nunca neutros) e são, virtualmente, ilimitados. 

Costuma-se chamar os níveis de impacto como de primeira, segunda, terceira, enésima 

ordem. No presente trabalho buscaram-se, no mais das vezes, impactos de primeira 

ordem, que são os mais diretos e fáceis de medir (nada aqui é de verdade fácil, mas 

quanto mais se desdobram as ordens, mais difícil fica avaliar, tanto do ponto de vista 

teórico, porque a causalidade do efeito se afasta da origem, quanto do ponto de vista 

prático, para obter uma informação naturalmente dispersa e de difícil localização).  

Alguns dos programas analisados, como o de políticas públicas, por exemplo, têm seus 

impactos mais importantes da segunda ordem em diante. Por exemplo, uma nova 

política pública de saúde adotada precisa ser avaliada junto ao beneficiário final. É certo 

que isto é importante, mas também é certo que metodologicamente isto é um 

complicador de difícil solução. Nestes casos será preciso desenvolver indicadores e 

mecanismos de avaliação que o presente projeto não chegou a fazer. 

Finalmente, pode-se dizer que há longo caminho pela frente, mais ou menos aberto, 

mais ou menos delimitado, de trabalhos teóricos, metodológicos e aplicados no tema de 

avaliação. Em todo o mundo este é um tema cada vez mais presente nas rotinas das 

organizações de fomento. E quanto mais a CT&I for vista como eixo de 

desenvolvimento econômico e social, mais importante será montar e executar 

programas bem planejados e bem conduzidos. A avaliação é peça fundamental desse 

desafio, porque é ela que cria a informação qualificada para se conhecer o que foi feito, 

planejar o que deve ser feito e apresentar à sociedade a importância que o investimento 

em CT&I tem para um país. 
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