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Importância da Avaliação de Resultados
no âmbito do Marco Legal de C,T&I 

Marcos Cintra – Presidente da Finep
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Situação atual 

“No Brasil, muitas vezes o cientista não necessariamente se 
preocupa em entregar o que prometeu, mas, sim, em 
apresentar corretamente a planilha de gastos. Estamos sendo 
mais treinados para fazer relatórios burocráticos do que 
descobrir coisas importantes.” 

Stevens Rehen – neurocientista, professor titular do Instituto de 
Ciências Biomédicas da UFRJ e Diretor de Pesquisa do Instituto D'Or de 
Pesquisa e Ensino
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Prestação de contas – Avanço com o Marco Legal

1. Valorização da avaliação de resultados frente à prestação de contas;

2. Utilização de processo simplificado de prestação de contas, inclusive com a utilização de técnicas 
estatísticas, como a amostragem;

3. Entendimento da possibilidade de não atingimento das metas e resultados em razão do risco 
tecnológico;

4. Flexibilidade no remanejamento de recursos (inclusive entre itens de capital e custeio)

Marco legal (Lei nº 10.973/04, EC nº 85/15, Lei nº 13.243/16 e Decreto nº 9.283/18, trouxe avanços:

Para o pleno funcionamento do Marco Legal: Entendimento dos órgãos de controle sobre a relevância do 
controle com base nos resultados dos projetos.
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Próximos Passos (Em execução)

• Avaliação dos procedimentos e normativos a serem alterados para adequação ao procedimento previsto 
(Em execução);

• Benckmarking com demais agências de fomento para alinhamento/uniformização dos procedimentos 
(Em execução);

• Articulação com os órgãos de controle (Em execução).

Os itens dispostos na Lei nº 13.243/16 e no Decreto nº 9.283/18 necessitam ser devidamente 
incorporados aos demais dispositivos infralegais, como a Instrução Normativa nº 01/2010 do FNDCT, 
e aos demais procedimentos das instituições de fomento. Para isso, será necessário:
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Condições necessárias para a melhoria da prestação de contas

• Mecanismos de monitoramento e avaliação sejam aperfeiçoados;

• Sejam definidos indicadores e métricas claros e consistentes;

• Haja maior transparência, divulgação e comunicação;

• Apurações adequadas nos casos de indícios de irregularidades;

• Plataformas Eletrônicas 4.0

Governo e Agencias devem se preparar para entrada na era das Plataformas Digitais da Industria 4.0 
(rapidez, eficiência, transparência, resultados e impactos)

Nova condição em que os resultados passem a ser mais relevantes e a prestação de contas mais 
simplificada só será alcançada quando:
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Ações da Finep para melhor avaliação de 
resultados e transparência

Implantação de Modelo Integrado de Avaliação Global do FNDCT (MAG) (Em execução)
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Ações da Finep para melhor avaliação 
de resultados e transparência

1. Contratação do DPCT/Unicamp para avaliação, via questionários e pesquisa de campo, dos 
seguintes instrumentos: Subvenção; Crédito; ICTs - infraestrutura e pesquisa; Projetos 
cooperativos ICT-Empresa;

2. Contratação de pesquisador do IE/UFRJ para avaliação de resultado dos projetos de 
crédito, subvenção e investimento a partir de base econométrica e quantitativa.

Estudos em andamento

Finep contratou recentemente dois estudos de Avaliação de Resultados e Impactos:
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• Maior transparência e divulgação à sociedade das ações apoiadas 
pela Finep;

• Base Inicial: 500 projetos de inovação e pesquisa financiados pela 
Finep, distribuídos por todos os estados brasileiros.

• Base de dados e informações estruturada sobre a plataforma de 
geolocalização do Google

• Recurso de visualização dos centros de pesquisa a partir do 
Google View

Parceria Google: 

SABER M200, radar multimissão de defesa antiaérea

Instituição: Centro Tecnológico do Exército (CTEX)

O SABER M200 é um radar multimissão de defesa antiaérea que emprega 
avançada tecnologia de varredura eletrônica para detecção e 
acompanhamento de aeronaves. O equipamento é capaz de acompanhar 
múltiplos alvos aéreos de uma só vez, além de guiar mísseis, realizar missões 
de vigilância, meteorologia e aproximação.
Valor investido:  R$ 66.127.203,09

Mapa da Inovação

Ações da Finep para melhor avaliação de resultados e transparência
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Marcos Cintra

Presidente
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