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Dispêndios em P&D  
em São Paulo (2017 e 2018)

DispênDios em p&D pela fonte3, 2018

Comparação internaCional: DispênDios em p&D Como porCentagem Do piB, por setor Da fonte4   

NotAS  (1)  IncluI o centro nacIonal de PesquIsas em materIaIs (cnPem), que, aPesar de ser uma organIzação socIal (de dIreIto PrIvado), tem orçamento fInancIado com verbas federaIs.  (2)  a sérIe dos 
dIsPêndIos emPresarIaIs nos anos 2015-2017 foI revIsada em função de revIsão do PIb nacIonal. a metodologIa da estImatIva desses dIsPêndIos segue aquela utIlIzada no caP. 3, IndIcadores de ct&I de 
são Paulo, 2010.  (3)  Para o gráfIco “total”, o gruPo “PrIvado” IncluI os valores das emPresas e ensIno suPerIor PrIvado da tabela.  (4)  aPenas fontes nacIonaIs Para os Países selecIonados, dados de 
2017. Para são Paulo, dados de 2018. a categorIa “outros” se refere a organIzações sem fIns de lucro, de que não temos regIstro Para são Paulo. não há dados recentes Para o brasIl.

FoNtES  gerêncIa de estudos e IndIcadores/faPesP, fundação seade, ocde (maIn scIence and technology IndIcators, httPs://www.oecd.org/stI/mstI.htm)

DaDos
os dispêndios em pesquisa e 

desenvolvimento (P&d) executados em 

são Paulo cresceram de r$ 26,8 bilhões para 

r$ 27,6 bilhões (+2,7%), de 2017 para 2018, 

em termos reais (correção pelo IPca). no 

mesmo período, o Produto Interno bruto (PIb) 

paulista passou de r$2,17 trilhões para 

r$2,22 trilhões (+2,5%)

o crescimento (relativo) foi maior nas 

instituições federais de ensino superior (Ies), 

na faPesP e nas empresas. as maiores 

quedas ocorreram na finep, nos institutos 

estaduais de pesquisa e no cnPq

as universidades estaduais paulistas 

responderam por 73% dos dispêndios do 

setor de educação superior, e a faPesP por 

47% dos dispêndios das agências de fomento

total 

Dispêndios P&D SP 26.842 27.575 2,7

Ensino superior 7.114 7.058 -0,8

IES federais 1.068 1.234 15,5

IES estaduais 5.390 5.174 -4,0

IES privadas 656 651 -0,8

Agências de fomento 2.588 2.594 0,2

CNPq 396 378 -4,7

Capes 794 765 -3,7

Finep 300 234 -22,0

FAPESP 1.097 1.217 10,9

Institutos de pesquisa 2.563 2.469 -3,7

IP federais1 1.904 1.853 -2,7

IP estaduais 660 616 -6,6

Empresas2 14.576 15.454 6,0

2017 2018
Variação %
2017/2018

Total Ensino superior

Dispêndio em P&D por fonte (R$ milhões de 2018, IPCA)

Agências de fomento

58%
Privada
(r$ 16,105 bilhões)

16%
federal
(r$ 4,463 bilhões)

73%
Ies estaduais
(r$ 5,174 bilhões)

47%
faPesP
(r$ 1,217 bilhão)

15%
cnPq
(r$ 0,318 bilhão

29%
capes
(r$ 0,765 bilhão)

9%
finep
(r$ 0,234 bilhão)

18%
Ies federais
(r$ 1,234 bilhão)

9%
Ies privadas
(r$ 0,651 bilhão)

26%
estadual
(r$ 7,007 bilhões)
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