
POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

FUNDAÇÕES 

Por uma agenda e mais recursos para C&T 
Governos descumprem 
lei e não repassam 
verbas devidas às FAPs 

A s maiores fundações estaduais 
de amparo à pesquisa do país, 

com exceção da FAPESP, não recebem 
as verbas previstas na Constituição 
Federal de 1988, posteriormente re
gulamentadas nas constituições es
taduais. O descumprimento da lei 
inibe a ação de fomento das FAPs 
para o desenvolvimento de pesquisa 
estratégica, e a irregularidade nos re
passes dificulta o planejamento de 
ações a médio prazo. 

A Fundação de Amparo à Pesqui
sa do Estado de Minas Gerais (Fa
pemig), por exemplo, que comple
tou 15 anos neste mês de junho, 
espera contar, neste ano, com um 
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orçamento de R$ 36 milhões. Esse 
valor corresponde a menos da meta
de de 1% do Imposto sobre a Circu
lação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) do Estado a que teria direito, 
segundo a Constituição mineira. Sua 
situação agora, no entanto, é melhor 
que a do ano passado, quando a ins
tituição recebeu apenas 33,01% do 
total previsto. "Em seus 15 anos de 
existência, a Fapemig nunca recebeu 
o repasse total", afirma o professor 
Daison Olzany Silva, presidente da 
entidade. 

A situação da Fundação de Am
paro à Pesquisa do Rio Grande do 
Sul (Fapergs) não é diferente. Sérgio 
Bampi, presidente, prevê que o or
çamento da entidade, neste ano, 
chegue aos R$ 18 milhões, algo em 
torno de 26% do valor do repasse 
previsto na Constituição gaúcha. A 
mesma situação se repete no Nor
deste. José Carlos Silva Cavalcanti, 

presidente da Fundação de Amparo 
à Ciência e Tecnologia de Pernam
buco (Facepe), conta com R$ 10 
milhões, até o final do ano, valor 
que corresponde à metade dos re
passes previstos pela Constituição 
estadual, mas que é o dobro do que 
foi transferido no ano passado. No 
Rio de Janeiro, apesar de a lei tam
bém não ser cumprida, as perspec
tivas são otimistas: as verbas da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Rio de Janeiro (Faperj) devem sal
tar dos R$ 62 milhões, repassados 
em 2000, para a casa dos R$ 100 
milhões, neste ano. Luis Fernandes, 
diretor científico da Fundação, afir
ma que o governador Anthony Ga
rotinho vem aumentando substan
cialmente a dotação, desde o início 
de seu governo. 

A relação das FAPS com os go
vernos estaduais e, conseqüente
mente, sua situação financeira, colo-



cam a seguinte questão: por que o 
modelo desenhado a partir da 
Constituição de 1988 não avançou 
nos Estados, com exceção de São 
Paulo? "Porque em São Paulo a ciên
cia e a tecnologia tinham expressão 
política e uma base social sólida. O 
modelo de São Paulo tem história, e 
a FAPESP, anos de êxito em suas 
políticas, e isso consolidou sua ima
gem institucional", responde Carlos 
Américo Pacheco, secretário execu
tivo do Ministério da Ciência e Tec
nologia. "O transplante desse mes
mo modelo para outros Estados não 
deu certo." 

Repasses mensais - De fato, a Consti
tuição paulista de 1947 já previa que 
o Estado de São Paulo deveria desti
nar um mínimo de 0,5% de sua re
ceita tributária a uma Fundação de 
Amparo à Pesquisa. Em 1960, uma 
Lei Orgânica criou a FAPESP, que 
só passou a atuar em 1962, quan
do os seus estatutos foram aprova
dos. Desde então, os repasses eram 
anuais e, em determinados perío
dos, irregulares ou sem a devida cor
reção monetária. Em 1983, uma 
emenda à Constituição paulista ga
rantiu que as transferências fossem 
mensais e, em 1989, o artigo 271 da 
nova Constituição do Estado ampliou 
o percentual para 1% da receita do 
ICMS. Em Minas, Rio Grande do 
Sul e no Rio de Janeiro, ao contrário, 
até a reforma constitucional, não 
havia qualquer exigência constitu
cional que garantisse a transferência 
de recursos. 

Apesar dos percalços financei
ros, muitas fundações de amparo à 
pesquisa, ressalva Pacheco, têm ino
vado e diversificado seu leque de 
atuação, abrindo programas novos, 
estimulando a demanda por tecno
logia empresarial e articulando uni
versidades e empresas. Mas não es
tão prontas para enfrentar o desafio 
de responder a uma agenda ampla 
de ciência e tecnologia, tarefa que é 
realizada no âmbito da secretaria. 
"Em São Paulo, a FAPESP tem uma 
autonomia muito maior frente ao 

sistema como um todo. Nos outros 
Estados isso não acontece. Ali, são as 
secretarias que alavancam o desen
volvimento da ciência e tecnologia. 
E essa estratégia, no meu entender, 
tem uma agenda mais promissora 
do que aquelas que se organizam 
exclusivamente a partir das funda
ções de amparo à pesquisa", comple
ta. Alguns Estados têm a dotado pro
postas "interessantes" para alavancar 
o desenvolvimento da ciência e tec
nologia, fora do desenho institucio
nal, afirma. "Mas é fundamental que 
o Estado crie uma base política local 
que dê sustentação ao seu modelo." 
Cita os exemplos dos Estados do Ce
ará, Paraná e Santa Catarina, que 

Outra estratégia que vem sendo 
debatida por lideranças vinculadas às 
fundações de pesquisa nos diversos 
estados é o fortalecimento do Fórum 
das Faps em defesa de seus interesses. 
No dia 12 de julho, véspera do início 
da 53a Reunião Anual da SBPC, esta
va agendado um encontro de repre
sentantes das diversas Faps, em 
Salvador, na Bahia, para avaliar o 
quadro financeiro e institucional das 
instituições. 

Mobilização por recursos - O des
cumprimento da lei já está mobili
zando pesquisadores e reitores da 
Universidade Federal de Minas Ge
rais (UFMG) e de outras institui-

Recursos repassados a Fundações -% sobre exigência legal 

6,2 57,4 83,6 56,7 60,8 28,8 41,8 

21,5 7,8 12,1 7,3 4,9 23,9 10,6 

20,9 12,7 22,8 22,8 25,9 ND 21,0 

20,7 10,0 23,1 28,6 20,4 8,2 18,0 

1) Não incluídos os recursos do governo federal e rendas próprias 

2) NO- Não disponível 

Fontes: SP: FAPESP. Demais Estados: Levantamento realizado pelo professor Alberto Carvalho da Silva, do Instituto de Estudos Avançados, USP 

têm adotado políticas de desenvol
vimento promissoras, ainda que dis
tintas, "sem obrigatoriamente passar 
pelas fundações de amparo". No que 
se refere ao descumprimento da lei 
que obriga o repasse de recursos 
para as fundações, ele acredita que, 
"se a União conseguir sinalizar que 
tem recursos para os Estados que se 
dispuserem a fazer programas im
portantes, será possível induzir mu
danças de conduta dos governos es
taduais." 

Carlos Henrique Brito Cruz, 
presidente da FAPESP, reforça as 
observações de Pacheco. ''A União 
pode ter um papel fundamental para 
estimular o investimento dos gover
nos nas Faps. Em vez de substituir 
recursos, por exemplo, o Governo 
Federal deveria estimular e viabilizar 
os investimentos estaduais", diz. 

ções mineiras que, em meados de 
junho, se preparavam para entrar 
com uma representação contra o 
governo estadual. Até o início de 
junho, dos R$ 36 milhões prometi
dos, só R$ 7,1 milhões tinham sido 
efetivamente repassados à Fapemig. 
Ação semelhante foi impetrada 
pela Comissão de Educação, Cultu
ra, Ciência e Tecnologia da Assem
bléia Legislativa de Minas, junto à 
Procuradoria Geral do Ministério 
Público. O presidente da Fapemig 
conta que, em novembro de 2000, 
foi intimado pela Promotoria Pú
blica a dar explicações sobre a dife
rença na transferência de recursos 
para a fundação. Ele afirma que o 
Tribunal de Contas do Estado há 
anos observa que o cumprimento 
da Constituição só se dá no plano 
do lançamento contábil, com a in-
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tegralização do repas
se legal nos últimos 
dias do ano, quando já 
não há tempo hábil 
para o aproveitamento 
efetivo dos recursos. A 
falta de recursos com
promete, por exemplo, 
o programa de bolsas 
mantido pela Fape
mig. Atualmente, são 
financiadas 1.996 bol-

Percentual destinado à Ciência e Tecnologia previsto 
nas Constituições estaduais em 

São Francisco e ao 
Pólo Gesseiro, no nor
te de Pernambuco. 
Em 1999, a Facepe fir
mou parcena com a 
FAPESP para o se
qüenciamento do ge
noma da cana-de
açúcar, para assumi-lo 

lsP 11 1% da Receita Tributária 

MG(* ) 3% da Receita Orçamentária 

RJ 2% da Receita Tributária 

RS 1,5% da Receita Tributária 

PE 1,0% da Receita Tributária 

f (•) Em 1994,0 repasse foi reduzido para 1% I integralmente, depois 
de um ano. 

sas de mestrado e 7 44 Repasse constitucional ( milhões de R$) 
A Facepe não ofe

rece bolsas de mestra
do e doutorado. A Funde doutorado, todas 

no Brasil. Desse total, 
270 foram concedidas 
em 2001. 

No Rio Grande do 
Sul, as tentativas de 
responsabilizar gover
nos estaduais pelo des
cumprimento da lei 
acabaram emperradas, 
afirma o presidente da 

Instituição 

Fapergs. ''Agora, estamos apostando 
na negociação política fundamenta
da na apresentação de resultados;' 
afirma. Bampi se fia na promessa do 
governador Olívio Dutra de que o 
governo fará desembolsos mensais 
para a instituição, conforme previsto 
na Constituição estadual. "O com
promisso está sendo mantido, com 
repasses regulares", diz. O orçamento 
previsto para este ano, de R$ 18 mi
lhões, ele comemora, já representa 
um crescimento de 33% em relação 
ao volume de recursos financeiros de 
2000, de R$ 13,5 milhões. 

O fato de o dispositivo constitu
cional gaúcho prever que a transfe
rência de verbas seja feita mensal
mente, em duodécimos, deixa a 
Fapergs em posição um pouco mais 
confortável que a de sua congênere 
mineira, já que evita a complemen
tação formal de recursos no fecha
mento dos exercícios fiscais. A regu
laridade da entrada de verbas não 
significa, porém, que a lei esteja sen
do obedecida ao pé da letra. Se o or
çamento da Fapergs atingir o valor 
projetado por Bampi, em 2001, cor
responderá a 26,86% dos R$ 67 mi
lhões devidos à Fundação. "Em 11 
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Valor previsto/valor repassado 

1996 1997 1998 1999 

Prev./rep. Prev/rep. Prev./rep. 

------/19,6 ------/26,8 ------/27,4 

46,0/ 10,5 46,9/10,7 53,0/13,6 

42,4/35,5 50,8/28,8 58,2/33,3 

anos de vigência da lei complemen
tar que regulamenta o repasse, ne
nhum governo a cumpriu", comenta 
Bampi. Nos últimos 10 anos, o Esta
do do Rio Grande do Sul acumulou 
uma dívida de R$ 251 milhões com 
a Fapergs. No mesmo período, os re
cursos efetivamente repassados so
maram R$ 80,7 milhões. 

Dívida pública- "Em Pernambuco.e 
em outros Estados, o problema não 
é a falta de vontade política, mas 
dificuldades decorrentes do volu
me da dívida pública", pondera o 
presidente da Facepe. O biênio 
1998/1999 foi particularmente pro
blemático. "Os repasses foram pra
ticamente sustados e o orçamento 
total foi de apenas R$ 3,69 milhões", 
lembra Cavalcanti. 

Desde a regularização dos re
passes, no ano passado, a Facepe 
tem consolidado programas de fo
mento. Entre os novos projetas ele 
destaca os das áreas de tecnologia 
da informação, biotecnologia, saú
de e meio ambiente. Cita também 
os projetas relacionados ao Pólo 
Médico da Região Metropolitana 
de Recife, à agricultura irrigada do 

2000 

PrevJrep. 

---/62,0 

56,5/11 ,7 

75,7/25,0 

dação já conseguiu que 
a Federação das Indús
trias de Pernambuco 
(Fiepe) patrocine al
gumas bolsas. Na área 
de iniciação científica, 
a Facepe mantém con
vênio com o Conselho 
Nacional de Desenvol
vimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) que, atualmen
te, provê 59 das 150 bolsas ofereci
das no Estado. 

No Rio de Janeiro, o orçamento 
da Fundação saltou de R$ 27,4 mi
lhões em 1998, para R$ 62 milhões 
em 2000. "Estamos vivendo um mo
mento sem precedentes': diz Fernan
des. O aumento das verbas possibili
tou, por exemplo, a implementação 
do Programa de Apoio Emergencial à 
Infra-Estrutura de Pesquisa do Esta
do do Rio de Janeiro, com recursos 
de R$ 3,5 milhões. "Também assumi
mos uma série de projetas do Pro
grama de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (PADCT)': 
conta Fernandes. 

Saídas estratégicas - A Fapergs tem 
tem firmado parcerias com a iniciativa 
privada. "Em todos os projetas temá
ticos ou setoriais, prevemos uma con
traparte entre 20% e 30% de empre
sas públicas ou privadas", diz Bampi. 

A Fapemig começa a desenvolver 
parceria com o setor privado como o 
Programa de Apoio às Micro e Pe
quenas Empresas e o de indução para 
os setores de minérios, gemas e jóias 
e medicamentos genéricos. • 


