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FINANCIAMENTO 

Gestão modernizada 
Regulamentação do FNDCT 
reforçará atuação 
da Ciência e Tecnologia 

missão original do Fun- 
do Nacional de De- 
senvolvimento Cien- 
tífico e Tecnológico 
(FNDCT) será res- 
tabelecida: volta- 
rá a ter natureza 
contábil e será 
formado por 
recursos or- 
çamentários, 

incentivos fiscais, entre outros. A novi- 
dade é que o FNDCT também vai dis- 
por de receitas dos fundos setoriais para 
o financiamento de ações integradoras, 
independentemente da origem dos re- 
cursos. "Estamos aperfeiçoando a forma 
de gestão dos fundos", explicou Sérgio 
Rezende, ministro da Ciência e Tecno- 
logia, em visita à FAPESP, no dia 26 de 
setembro. O novo modelo passará a va- 
ler tão logo o Senado aprove o projeto 
de lei que regulamenta o FNDCT, já 
chancelado pela Câmara. 

O FNDCT foi criado em 1969, ex- 
tinto pela Constituição de 1988 e resta- 
belecido em 1991. Nos anos 1990, com 
a crise fiscal, o FNDCT praticamente 
desapareceu e, em 1999, passou a alocar 
15 fundos setoriais formados com re- 
ceitas de contribuições incidentes sobre 
a exploração de recursos naturais per- 
tencentes à União, parcelas do Imposto 
sobre Produtos Industrializados de se- 
tores da produção, entre outros. 

Desde o ano passado, as receitas dos 
fundos passaram a ser utilizadas para 
apoiar programas estratégicos do Mi- 
nistério da Ciência e Tecnologia (MCT), 
conhecidos como ações transversais, re- 
lacionados à política industrial, tecno- 
lógica e de comércio exterior. Os proje- 
tos da área de petróleo, por exemplo, são 

apoiados com recursos do CT-Petró- 
leo; os de biotecnologia, com verbas do 
CT-Biotec; e assim sucessivamente. As 
áreas de pesquisa e desenvolvimento 
sem vínculo com fundos setoriais são 
financiadas com recursos do CT-Verde- 
Amarelo, de integração universidade- 
empresa. "Mas precisamos dar um pas- 
so à frente", afirmou o ministro. Para 
isso, a lei que regulamenta o FNDCT 
prevê que os recursos destinados pelos 
comitês gestores dos vários fundos para 
as ações transversais não precisam ter 
vínculo com a fonte de receita. 

A lei de regulamentação também 
amplia a destinação dos recursos do 
FNDCT: poderão apoiar programas e 

Rezende: aperfeiçoamento de gestão 

projetos de ciência, tecnologia e inova- 
ção, transferência de tecnologia para 
empresas até o desenvolvimento de no- 
vas tecnologias de produtos e capaci- 
tação de recursos humanos. Serão uti- 
lizados, por exemplo, para apoiar a 
inovação empresarial. "Isso não podia 
ser feito até a aprovação da Lei da Ino- 
vação", lembrou o ministro. O FNDCT 
também vai subvencionar 50% das des- 
pesas de empresas com a contratação de 
pesquisadores com grau de mestre e 
doutor, autorizada pela Medida Provi- 
sória 252, conhecida como MP do Bem. 

A programação orçamentária do 
FNDCT prevê uma liberação grada- 
tiva das receitas dos fundos setoriais 

atualmente contigenciada por 
conta das exigências de superávit 
primário. Em 2006, a expectativa 
é contar com 70% das receitas 
dos fundos; em 2007, 80% e as- 
sim sucessivamente, até que em 
2009 não haja mais limitação de 
empenho. 

No próximo ano, no entanto, 
essa expectativa já foi frustrada: 
o Congresso bem que previu, na 
Lei de Diretrizes Orçamentária 
(LDO), a liberação de apenas 60% 
da receita para o orçamento do 
FNDCT. "Mas o presidente Lula 
teve que vetar tudo porque esse 
porcentual valia para outras re- 
ceitas", disse o ministro que nego- 
cia com o Ministério do Planeja- 
mento o restabelecimento desse 
porcentual no orçamento do pró- 
ximo ano. "Se tudo der certo, isso 
vai representar um aumento de 
recursos do FNDCT de R$ 850 
milhões para R$ 1,350 bilhão", 
calculou o ministro. • 
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