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RESUMO 

 

O Objetivo desta pesquisa é conhecer, a partir da percepção de pesquisadores e de 

analistas da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), os principais entraves que impactam 

o desenvolvimento de projetos de pesquisas científicas e tecnológicas financiados por 

recursos públicos não reembolsáveis no âmbito de convênios, com ênfase naqueles 

contratados junto a esta Financiadora. Este trabalho tem relevância a partir da constatação de 

que os recursos públicos para pesquisa e desenvolvimento vêm sofrendo redução de volume. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), maior 

financiador público do país para Ciência, Tecnologia e Inovação, há alguns anos tem tido seu 

orçamento contingenciado e recentemente perdeu 40% do seu orçamento anual por conta da 

transferência de destinação dos recursos do Fundo Setorial de Petróleo e Gás Natural (CT-

Petro). Neste contexto, a oferta de recursos públicos para pesquisas científicas e tecnológicas 

das universidades e outros centros de pesquisa ficou mais escassa. Esta circunstância exige 

que as instituições de pesquisa, por um lado elaborem projetos mais consistentes e bem 

estruturados, de forma a aumentar as chances de conquistar verbas junto às financiadoras 

públicas e, por outro lado, apliquem os recursos com eficiência para potencializar os 

resultados das pesquisas. A Finep, como secretaria executiva do FNDCT, tem papel destacado 

no apoio a projetos de pesquisa no país. Neste sentido, a proposição de um estudo para 

conhecer as dificuldades do desenvolvimento de pesquisas em projetos com a Finep assume 

destaque. A partir da discussão do tema, podem surgir novos caminhos e alternativas para 

melhoria da gestão dos projetos de pesquisa e com isso um melhor aproveitamento dos 

recursos em prol da Ciência. 

 

Palavras-chave: Projetos de Pesquisa, Gerenciamento de Projetos, Financiamento Público 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The goal of this research is to understand the main barriers that impact the 

development of scientific and technological research projects funded by public resources 

taking into account the perspective  of both researchers and analysts from FINEP (Financing 

Agency of Studies and Projects), with emphasis on those funds which are deemed not 

recoverable under agreements made with the agency. The relevance of this work is 

highlighted by the fact that public funds for research and development are being reduced. A 

few years ago the National Fund for Scientific and Technological Development (Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT), the country's largest 

public funding organization for Science, Technology and Innovation, has had its budget 

reduced. More recently, it has lost 40 % of its annual budget due to the allocation of resources 

transferred from the Sectorial Fund Petroleum and Natural Gas (Fundo Setorial de Petróleo e 

Gás Natural (CT-Petro). In this context, the provision of public resources for scientific and 

technological research to academic and other research organizations has become more scarce. 

This situation implies that research organizations develop more consistent and well-structured 

projects in order to increase the chances of securing funds for with public funding and apply 

resources efficiently to maximize the results research. FINEP, as executive secretary of the 

FNDCT has prominent role in supporting research projects in the country. The proposal to 

evaluate the difficulties in developing research projects with FINEP is therefore highly 

relevant. From the discussion of the topic new approaches and alternatives for improving the 

management of research projects may arise and with that, it is envisaged that better use of 

resources for scientific research can be achieved. 

 

Key words: Research projects, Project Management, Public Funding 
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1 Introdução 

 

As Políticas Públicas para Ciência, Tecnologia e Inovação (PPCTI) que vêm sendo 

implementadas nos últimos anos têm trazido uma preocupação crescente com o 

desenvolvimento científico e tecnológico do país. A necessidade de expandir os mercados 

externos e fazer frente aos produtos importados de alto conteúdo tecnológico tem destacado a 

urgência de apoio a Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) e Empresas Privadas (EPs) 

para produzir e disseminar conhecimentos que possibilitem o aumento do desenvolvimento 

tecnológico da indústria nacional a partir da inovação. O Governo Federal por meio de suas 

agências tem desenvolvido linhas específicas de financiamento para atender a esta demanda. 

Por outro lado, os projetos de pesquisas científicas e tecnológicas, que se desenvolvem com 

recursos do governo, são submetidos a um complexo regramento burocrático que influencia 

um sistema de controle que aparenta estar desconectado da realidade acadêmica. As minúcias 

e complexidades da teia normativa legal que envolve o uso dos recursos públicos para estas 

pesquisas criam barreiras burocráticas que acabam por influenciar o resultado dos projetos e 

por vezes inviabilizá-los.  

A Financiadora de Estudos e Projetos – Finep, empresa pública federal vinculada ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é hoje a principal agência de fomento à 

pesquisa científica tecnológica e inovação do país. Com orçamento anual em torno de R$ 4 

bilhões, a Finep financia projetos para universidades, institutos tecnológicos e empresas. Em 

um país que busca a mudança no patamar de desenvolvimento, a eficácia na aplicação de 

recursos desta monta é elemento vital para impulsionar avanços científicos e permitir a 

independência tecnológica em setores estratégicos da indústria nacional.  Neste cenário, não 

há como dar menor importância ao apoio para a ciência básica, esta desenvolvida com mais 

ênfase nas universidades e demais instituições de pesquisa. 

“A pesquisa básica é uma forma de investimento de longo prazo e seu financiamento 
deve ser estruturado para atender a esse requisito e à sua elevada incerteza. Quando, 
no entanto, obtém resultado, a pesquisa básica é a que fornece maior retorno social, 
sendo este apropriado pelas empresas com elevados retornos privados.”   
(ROSENBERG, 1990, apud MELO, 2009, p.92). 

 
O financiamento público não reembolsável, principal motor da pesquisa básica 

desenvolvida por universidades e centros de pesquisa nacionais, carece de um fluxo contínuo 

e estável de recursos que permita a manutenção e o crescimento de equipes de pesquisadores 

de qualidade e dispondo de uma infraestrutura adequada. As modalidades convênio e termos 
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de cooperação têm sido os principais instrumentos de financiamento de projetos com recursos 

não reembolsáveis. Estabelecer regras de uso na medida adequada para desenvolvimento de 

pesquisas científicas apoiadas por estes instrumentos é um desafio ainda a vencer no cenário 

nacional. A complexidade e extensão da legislação que rege o uso dos recursos públicos 

desestimulam cientistas e pesquisadores a buscarem apoios governamentais para suas 

atividades. 

A partir do início da década de 2000 no Brasil, há uma nova ênfase nas PPCTI do país 

por meio de financiamentos reembolsáveis e não reembolsáveis. Vários programas foram 

delineados desde então, como a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior - 

PITCE (2005 a 2007), a Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP (2008 a 2011) e o 

Plano Brasil Maior – PBM (2011 a 2014). (BASTOS, 2012, p. 129). 

 

“A inovação no plano empresarial deve merecer apoio sistemático e abrangente, 
com empenho redobrado, como fazem os países desenvolvidos e os países em 
desenvolvimento que estão logrando dominar a terceira onda de progresso industrial 
e tecnológico”. (COUTINHO, 2010, p.26).   

 
A urgência do país para manter a competitividade das empresas nos mercados externos 

e fazer frente aos produtos importados leva a uma necessidade crescente de ênfase na busca 

por inovação dentro das EPs.  Neste sentido, o apoio do governo a partir de programas de 

financiamento a atividades de pesquisa e tecnologia se faz necessário. O apoio oficial deve ser 

entendido não apenas como a disponibilização de recursos financeiros, como também o 

estabelecimento de regras normativas adequadas para o uso destes recursos. 

Neste contexto, justifica-se a relevância deste trabalho que pretende conhecer as 

principais questões que impactam negativamente os prazos e resultados de convênios com a 

Finep a partir da percepção de dois atores que atuam no desenvolvimento e acompanhamento 

de pesquisas apoiadas por convênios com esta Financiadora: os pesquisadores coordenadores 

de projeto e os analistas da própria Finep. 

 

Agências de Fomento à Pesquisa Científica Tecnológica e à Inovação  

 

Várias agências públicas disponibilizam recursos para fomento a pesquisas científicas 

e tecnológicas, à inovação e à formação de recursos humanos, dentre elas a Finep, o BNDES, 

a CAPES, o CNPq, além das agências de fomento estaduais como: FAPESP, FAPERJ, 
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FAPEMIG etc. Para efeito deste, trabalho tomou-se como parâmetro os financiamentos 

concedidos pela Finep.  Como secretaria executiva do FNDCT1, a Finep assume papel 

relevante no cenário de CT&I nacional implementando ações para financiamento de projetos 

de pesquisa para ICTs e empresas.  

 

A Financiadora de Estudos e Projetos - Finep 

 

A Finep é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI) e, de acordo com seu estatuto, foi instituída para apoiar estudos, projetos e 

programas de interesse para o desenvolvimento  econômico, social científico e tecnológico do 

País, tendo por base as metas e prioridades estabelecidas pelo Governo Federal. A Empresa 

tem por missão promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do 

fomento público à Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas, universidades, institutos 

tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas (Plano de Ação 2012-14 da FINEP – 

2013, p.14). 

A Finep disponibiliza recursos públicos, para apoiar ações de pesquisa em ICTs e 

EPs. O diferencial destes financiamentos é o incentivo a projetos com alto risco tecnológico, 

na forma de taxas de juros reduzidas em relação àquelas praticadas no mercado 

(financiamentos reembolsáveis) ou de recursos disponibilizados sem a necessidade de 

devolução (financiamentos não reembolsáveis). Estes últimos, concedidos a “fundo perdido”, 

são voltados para instituições sem fins lucrativos (modalidade convênios) e para empresas 

(modalidade subvenção econômica). Instrumentos contratuais específicos regulam as relações 

entre a concedente (Finep) e as beneficiárias dos recursos. Os financiamentos com recursos 

não reembolsáveis são regidos por uma cadeia de normas legais e infralegais e têm como 

finalidade a consecução do objeto proposto pela instituição convenente. O foco deste trabalho 

é conhecer as dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores vinculados a universidades e a 

outras ICTs no desenvolvimento de suas pesquisas apoiadas por financiamentos não 

reembolsáveis contratados na modalidade convênio. 

 
                                                 
1  O FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) é a principal fonte de 

financiamento público para o setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação no país. Desde 2009, os recursos 
deste Fundo sofrem forte contingenciamento do Governo Federal, ou seja, o repasse dos recursos para o 
financiamento de pesquisas é inferior ao valor arrecadado para o Fundo. Como agravante, o Fundo Setorial  CT-
Petro, que representa em torno de 40% da arrecadação total do FNDCT, a partir de 2014 será direcionado para 
outros programas e ações do Governo Federal. 
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Legislação  

 

Os financiamentos apoiados com recursos não reembolsáveis disponibilizados pela 

Finep são regulados pela Instituição Normativa do Conselho Diretor do FNDCT 

(IN/CD/FNDCT/MCT 01/2010). Esta instrução normativa estabelece normas e diretrizes para 

a transferência, utilização e prestação de contas dos recursos do FNDCT. A Finep também 

disponibiliza um manual de convênios que estabelece requisitos e procedimentos que 

disciplinam a aplicação de recursos públicos federais não reembolsáveis. (FINEP, 2010, p.4). 

Além das normas de desenvolvimento dos convênios, muitas outras regras legais e 

infralegais são enfrentadas pelos pesquisadores e gestores financeiros no desenvolvimento dos 

projetos de pesquisa, tais como aquelas que regulamentam as licitações e contratações, a 

importação de produtos, as obras etc.  

As compras e contratações de serviços são  reguladas, entre outras, pela Lei Federal nº 

8.666 de 1993 que institui normas para licitações e contratos  da Administração Pública e 

também pela Lei nº 10.520/2002 que regula a modalidade de licitação denominada pregão.  

A Lei nº 8.666/93 além de tratar das compras também regula a contratação de obras e 

serviços de engenharia. O artigo sétimo desta lei informa que, preliminarmente à contratação 

e execução de obras, o contratante deverá elaborar o respectivo projeto básico e dá indicações 

das características desta documentação. Cabe também destacar o artigo 24, inciso XXI, da 

mesma lei que informa que: 

 

“É dispensável licitação para a aquisição de bens e insumos destinados 
exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela 
Capes, pela Finep, pelo CNPq ou por outras instituições de fomento a pesquisa 
credenciadas pelo CNPq para esse fim específico.” 

 

Este artigo, que em princípio traz flexibilidade para aquisição de itens de pesquisa, 

tornou-se uma frequente dor de cabeça para os pesquisadores e gestores financeiros. Não há 

um consenso sobre quais itens possam ser considerados exclusivamente para pesquisas 

científicas e tecnológicas. Por conta disso, os auditores órgãos de controle costumam ter 

entendimentos controversos e, não raro, despesas de itens consideradas como de pesquisa são 

glosadas a partir das auditorias destes órgãos.  

A interpretação da legislação de licitação é de entendimento complexo e sua aplicação 

pelos gestores financeiros de convênio é causa frequente de contestações pelos analistas de 

prestação de contas da Finep e auditores do controle externo. 
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O processo de importação de produtos do mercado externo, conforme o Manual de 

importação da UNESP (2003), divide se em três etapas: (1) autorização para importação dada 

pelo poder público; (2) pagamento ao fornecedor em moeda estrangeira; e (3) desembaraço 

alfandegário. A primeira etapa poderá envolver mais de um órgão regulador, dependendo das 

características do produto importado, tais como: ANVISA, CNEN, DECEX, CNPq e outros. 

Por exemplo, os pesquisadores frequentemente importam reagentes químicos para suas 

pesquisas e submetem-se à fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA. Várias queixas foram registradas nas respostas livres do questionário aplicado nesta 

pesquisa2, para a atuação excessivamente burocrática desta agência.  

Nas etapas seguintes da importação serão enfrentados todos os procedimentos 

necessários à conversão de moedas e transferências de recursos aos fornecedores, além de 

cumprimentos das exigências aduaneiras e tributárias para retirada dos produtos importados. 

Ao fim e ao cabo, a importação de materiais e equipamentos para pesquisas tramitará por uma 

série de órgãos e instâncias, cada qual com regramentos específicos cuja complexidade poderá 

ser maior ou menor em função do objeto a ser adquirido no exterior.  

Os convênios, cujo objeto houver previsão de apoio à infraestrutura de obras e 

reformas, estarão sujeitos também à fiscalização e aprovação de diversos órgãos públicos tais 

como o CREA, IBAMA, ANVISA, além de estarem submetidos aos regramentos das 

concessionárias de serviço públicos e instâncias de aprovação municipais, federais e 

estaduais. 

Por todo o exposto, percebe-se que os gestores técnicos e financeiros dos convênios, 

ao desenvolverem os projetos de pesquisas, necessitam ter conhecimento de tantos detalhes 

burocráticos que dificilmente conseguem evitar que toda a barreira legal e normativa afete de 

uma forma ou de outra os prazos dos convênios. Não por acaso, a legislação foi a principal 

queixa dos pesquisadores registrada nas respostas livres deste trabalho. 

 

 Desenvolvimento de um Projeto de Pesquisa 

 

Um projeto de pesquisas consiste em organizar sistematicamente ações e procedimentos para 

obter um determinado conhecimento. Este processo é desenhado a partir de uma metodologia 

previamente estabelecida. No decorrer do desenvolvimento de uma pesquisa, depreende-se 

que várias correções de rumo podem ser necessárias para o alcance do objetivo.  Esta 

                                                 
2 Ver Metodologia. 



15 
 

dinâmica é compreensível uma vez que se trata de atividades exploratórias em áreas de 

conhecimento desconhecidas e que em determinados momentos podem trilhar por caminhos 

inesperados e não previstos. Nestes casos, a reformulação das ações é necessária e, por 

conseguinte, etapas previamente programadas tornam-se desnecessárias e outras se 

apresentam como alternativas. Estas mudanças de direcionamento de uma pesquisa científica 

podem levar à necessidade de substituição dos itens de despesa, correção de metas e mesmo 

implicar em alguma reestruturação da equipe do projeto.  Por esse motivo, no decorrer do 

desenvolvimento do projeto, o pesquisador, coordenador técnico de um convênio, precisará 

fazer ajustes para adequar o Plano de Trabalho, a equipe executora ou a relação de itens às 

novas necessidades e, para tanto, terá que solicitar previamente as alterações à Finep, 

concedente dos recursos. A proposição de alterações deverá ser elaborada com base nos 

termos do instrumento contratual e, no caso da Finep, nas regras estabelecidas pela 

IN/CD/FNDCT/MCT 01/2010, que regem o uso dos recursos deste Fundo. O coordenador do 

convênio deverá ter conhecimento desta norma, além de estar a par dos procedimentos da 

Financiadora. 

 

O processo de obtenção de recursos 

 

Os recursos não reembolsáveis são disponibilizados de forma geral por meio de editais 

de chamadas públicas (voltadas para as instituições sem fins lucrativos) ou seleções públicas 

(para empresas), que indicam os temas que serão apoiados e as regras de concessão. As 

instituições interessadas encaminham propostas que serão analisadas e ranqueadas para que 

sejam selecionadas aquelas consideradas de maior mérito. As propostas na forma de projeto 

de pesquisa devem conter o Plano de Trabalho3, a relação da Equipe Executora e a Relação de 

Itens4, necessários ao desenvolvimento do projeto.  

O uso dos recursos do convênio é detalhado pelo pesquisador, que elabora a proposta 

em itens classificados por elementos de despesa (rubricas), que por sua vez se agrupam em 

categorias econômicas (despesas correntes ou de capital).  Ao detalhar o seu projeto, o 

pesquisador deverá ter pleno conhecimento destas particularidades ou contar com pessoas que 

o tenham. 

                                                 
3 O Plano de Trabalho de um projeto é composto, entre outros, por: objeto do convênio, justificativas de 

sua relevância, metodologia a ser aplicada na pesquisa, impactos esperados, cronograma físico (com metas, 
atividades e prazos de execução). 

4 Os recursos de um convênio são disponibilizados a partir de uma relação de itens proposta pela 
instituição interessada no financiamento. 



16 
 

As instituições vencedoras do certame serão convidadas a assinar um instrumento 

contratual que estabelecerá os critérios de utilização dos recursos, prestação de contas e 

demais formalidades que orientarão o desenvolvimento do projeto. A partir da contratação do 

convênio a instituição beneficiária passará a ser submetida a dois controles distintos. O 

primeiro avaliará o aspecto técnico do projeto, considerando a execução das atividades e 

metas estabelecidas no Plano de Trabalho do convênio e com foco no alcance do objetivo 

avençado. O segundo estará especialmente preocupado com a correta execução financeira do 

convênio, ou seja, as compras e contratações dos itens apoiados no convênio, efetuadas nos 

termos da legislação pertinente.  

 

Procedimentos de Liberação de Parcelas e de Compras  

 

A liberação das parcelas de recursos está sujeita a uma série de condicionantes que 

devem ser observadas previamente à sua aprovação. Como exemplos, não exaustivos, pode-se 

citar: 

i. Necessidade de prestações de contas parciais para convênios com três ou mais 

parcelas; 

ii. Demonstrativo de despesas e comprometimento de no mínimo 80% dos recursos 

já recebidos; 

iii. Dedução dos recursos de aplicação financeira, não utilizados, antes da liberação 

da última parcela do convênio; 

iv. Prazo para solicitação para liberação de recursos, só possível até 120 dias do 

encerramento do prazo contratual de execução do convênio. 

Tais exigências quando não corretamente compreendidas pela coordenação do projeto, 

acabam implicando em atrasos ou impedimentos para a liberação dos recursos, em geral, 

consequência de solicitações incompletas ou sem atendimento às condicionantes contratuais. 

Pelo lado dos analistas da Finep, os pedidos de liberação feitos sem observância de exigências 

normativas representam perda de tempo, concretizados pela análise e reanálise de várias 

solicitações para a liberação de uma mesma parcela financeira. 
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Compra de itens e contração de serviços 

 

O desenvolvimento das atividades de compras e contratações é regido por várias 

normas legais e infralegais, sendo a principal delas a Lei 8.666/93, que trata das regras para 

licitações e contratos no setor público. O seu entendimento é um desafio que acadêmicos e 

pesquisadores devem superar, para alcançar os objetivos dos projetos de pesquisa. A partir daí 

uma série de restrições dificulta a aquisição dos itens, por exemplo: 

i. As notas fiscais não podem ser emitidas com data posterior ao pagamento das 

despesas (inviabilizando compras pela internet, por exemplo); 

ii. As compras devem ser feitas em nome da instituição convenente e o pagamento só 

pode ser efetuado após a entrega do produto. (Vários fornecedores recusam-se a 

vender produtos nestas condições); 

iii. As aquisições de produtos importados são submetidas a burocracias extras de alta 

complexidade, que atrasam em demasia o recebimento dos produtos e não raro 

comprometem o prazo de vigência dos convênios; 

iv. Consulta para no mínimo três fornecedores distintos para atender à normas de 

licitação. 

Esta atividade toma tempo do pesquisador e o desloca de sua função principal – o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

Prestações de contas dos recursos e Controle 

 

Os projetos de pesquisas financiados com recursos públicos são avaliados não apenas 

quanto ao alcance dos objetivos propostos, mas também dentro das regras complexas de 

aquisição de itens e prestação de contas financeiras mencionadas nos tópicos anteriores. Com 

base nestas regras atuam os órgãos de controle. Estes podem ser representados pelos analistas 

das próprias agências de fomento, concedentes dos recursos, como pelos auditores dos órgãos 

de controle externo, como os Tribunais de Contas da União e dos Estados. 

Com base na intricada teia de regras legais e normas infralegais, tais convênios são 

escrutinados e cobrados. Não raro, mesmo projetos de pesquisas que alcançaram sucesso em 

seus objetivos poderão ser punidos com glosas de valores e no limite serem encaminhados 

para processos de Tomada de Contas Especial (TCE) por má utilização dos recursos. Nestes 

casos, os gestores do convênio – ai incluindo o pesquisador como gestor técnico –  respondem 

pessoalmente pelas irregularidades 
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Os Atores Que Atuam ou Influenciam o Desenvolvimento dos Convênios: 

 

O coordenador do projeto 

 

A coordenação do projeto é exercida geralmente por um pesquisador especialista no 

tema objeto do convênio e vinculado à instituição executora (universidade ou instituição de 

pesquisa). Normalmente este coordenador também acumula, entre outras, as funções de 

docência em cursos de pós-graduação, e não raro é responsável pela chefia de departamentos 

acadêmicos na sua instituição. Como agravante à falta de tempo, muitos acumulam a 

coordenação de vários projetos de pesquisa simultaneamente. 

Como se pode depreender, um pesquisador com tamanhas atribuições terá dificuldades 

em acumular funções administrativas muito complexas ou conhecer detalhadamente todas as 

regras que regulamentam um convênio. Entretanto, o desconhecimento das mesmas poderá 

implicar em responsabilizações futuras. 

 

O Analista da Concedente de recursos (Finep) 

 

Os Analistas da Finep responsáveis pelo acompanhamento dos convênios estão 

alocados nos departamentos operacionais e financeiros da Financiadora. Os primeiros são 

responsáveis pela avaliação e contratação dos projetos, além do acompanhamento técnico 

destes, e, os segundos atuam na análise das prestações de contas. A análise técnica e 

financeira dos projetos levará a aprovação ou não aprovação dos mesmos, resultando, em 

alguns casos, na exigência de devolução dos recursos e processos de responsabilização 

individual. Apesar de conhecerem com mais detalhes as normas de acompanhamento de 

convênios e identificarem com maior clareza vários gargalos no desenvolvimento dos 

convênios, provavelmente não percebem todo o cenário de atuação, tanto de pesquisadores 

(coordenadores dos projetos) quanto de gestores financeiros. O aprofundamento do 

conhecimento dos analistas quanto às origens das dificuldades enfrentadas pelos gestores 

técnicos e financeiros dos convênios poderá ajudar na reflexão e reavaliação da metodologia 

de análise e acompanhamento dos projetos, permitindo a proposição de procedimentos e 

instrumentos mais adequados ao fomento da atividade de pesquisa. Além disso, permitirá a 

modelagem de ações mais eficazes para comunicação e capacitação dos convenentes.    
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Os Gestores Financeiros: 

 

A gestão financeira dos convênios é efetuada tanto por setores internos das instituições 

de pesquisa quanto por fundações de apoio à pesquisa. Tais fundações são normalmente 

vinculadas a instituições de ensino superior e criadas para auxiliar e fomentar atividades de 

ensino e pesquisa. Como instituições de direito privado, têm maior flexibilidade na utilização 

de recursos e ficam ao largo das regras da contabilidade pública.  Por esse motivo, via de 

regra, contratam e apoiam a execução de convênios que serão executados pelas instituições de 

ensino e pesquisa a que estão vinculadas.  

 

Parte das dificuldades enfrentadas no desenvolvimento dos convênios pode ser 

creditada à atuação inadequada dos seus gestores financeiros. Tal conclusão pôde ser 

percebida a partir da análise das prestações de contas no âmbito da Finep e à recorrência das 

irregularidades identificadas. Também neste caso, conhecer as dificuldades de atuação destes 

atores, no enfrentamento da gestão financeira dos convênios, poderá desvendar questões 

importantes que, uma vez delimitadas, possam ser úteis para proposição de ações para 

melhoria do desempenho destas instituições como parceiras das instituições de pesquisa.  

 

Não foi objeto de este trabalho conhecer a percepção dos técnicos das fundações de 

apoio quanto às dificuldades dos convênios, no entanto, a partir da opinião dos demais atores 

foi possível reconhecer alguns dos fatores que dificultam a ação eficaz destas instituições. Os 

resultados deste trabalho poderão subsidiar a revisão e melhoria dos procedimentos 

estabelecidos nas fundações de apoio ou mesmo a construção de novas formas de atuação. Do 

mesmo modo, também há expectativas de que as conclusões sirvam de alguma forma para 

auxiliar a atuação dos órgãos internos das instituições de pesquisas que, na falta das fundações 

de apoio, atuam diretamente na gestão financeira dos convênios. 

 

O Objetivo do Trabalho  

 

O objetivo primeiro da presente pesquisa é identificar, a partir da percepção de 

pesquisadores e analistas da Finep, quais as dificuldades que impactam os prazos e resultados 

dos projetos de pesquisas científicas e tecnológicas apoiadas na forma de convênios ou termos 

de cooperação com a Finep. 
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Justificativas 

 

A Estratégia Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação (ENCTI 2012-2015) foi 

concebida para “contribuir no enfrentamento dos desafios apresentados pelo atual estágio de 

desenvolvimento do País”. (ENCTI, 2012, p. 33). Dentre os cinco desafios destacados no 

documento lançado em 2012 pelo Governo Federal, destaca-se a “redução da defasagem 

científica e tecnológica que ainda separa o Brasil das nações mais desenvolvidas”. (ENCTI, 

2012, p. 33). O enfrentamento deste dilema passa necessariamente por uma maior eficácia da 

aplicação dos recursos públicos nos financiamentos em CT&I.  A Finep, como principal 

agência do Governo federal para apoio à pesquisa e à inovação, é a instituição que está no 

centro dessa discussão. Por esse motivo, discutir as dificuldades enfrentadas por aqueles que 

coordenam o desenvolvimento de projetos de pesquisa científica é de suma relevância para 

entender os gargalos que comprometem os resultados dos projetos e desestimulam a 

comunidade científica a lançar mão deste apoio governamental.  

Este trabalho procurou conhecer as principais questões que impactam o 

desenvolvimento de convênios com a Finep a partir da percepção de dois atores fundamentais 

neste processo: pesquisadores e analistas da própria financiadora. As questões propostas no 

Questionário trouxeram várias indagações que provocaram acadêmicos e analistas a se 

posicionarem e exporem suas impressões sobre as dificuldades no desenvolvimento de 

pesquisas apoiadas por convênios com a Finep. Dentre as questões abordadas para avaliação 

destes dois atores estão: (1) a atuação dos demais atores que participam ou influenciam na 

gestão dos convênios (como as fundações de apoio e os órgãos de controle); (2) a adequação 

da legislação pertinente que rege a contratação de convênios e o uso de recursos públicos; (3) 

a adequação dos procedimentos da Financiadora; (4) a adequação da atuação dos 

pesquisadores; e (5) a interação entre as instituições partícipes dos convênios. 

 

Estruturação do Trabalho 

 

O presente trabalho se estrutura em cinco capítulos, incluindo a presente introdução. O 

Capítulo 2 que descreve a metodologia utilizada; o Capítulo 3 que faz a análise dos dados 

obtidos a partir das repostas do Questionário e de forma conjunta os resultados já vão sendo 

comentados; o Capítulo 4 que traz (1) a comparação dos resultados deste trabalho com a 

pesquisa de Ribeiro et al. (2010) a cerca das principais dificuldades que impactam o 

desenvolvimento de projetos com a Finep e (2) a abordagem do tema Escritórios de Gestão de 
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Projetos (EGPs) como uma alternativa de apoio aos coordenadores de projeto de pesquisas.  

Por fim, o Capítulo 5 traz a conclusão do trabalho e as considerações finais. No final do 

trabalho, segue o Apêndice contendo o Questionário apresentado a analistas e pesquisadores, 

além de Tabelas apresentando dados estatísticos extraídos da consolidação das respostas do 

Questionário.   
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2 Metodologia 

 

Este trabalho foi desenvolvido a partir das informações colhidas das respostas dos 

questionários semiestruturados, encaminhados para pesquisadores que já tivessem 

coordenados projetos com a Finep e para analistas das áreas operacionais e de prestação de 

contas da Financiadora. Para modelagem das questões apresentadas no questionário, foram 

estabelecidas etapas prévias de análise de documentos e entrevistas, conforme detalhado a 

seguir: 

 

i. Levantamento das irregularidades percebidas a partir da análise dos relatórios de 

prestações de contas de convênios, no período de 2012 e 2013, pelo Departamento de 

Prestação de Contas de Convênios, Termos e Acordos de Cooperação (DPC1) da 

Finep; 

ii. A partir da consolidação do resultado das análises do DPC1, as irregularidades 

percebidas foram reunidas em nove agrupamentos distintos de tipificações 

semelhantes; 

iii. Em seguida, foram feitas entrevistas com três analistas da Finep, três pesquisadores 

coordenadores de convênios e dois técnicos de fundações de apoio, visando confrontar 

as conclusões extraídas dos relatórios de prestação de contas para obter novas 

informações que pudessem sugerir a origem e causas das irregularidades extraídas dos 

relatórios de prestações de contas; 

iv. Em paralelo, foram analisadas as conclusões do trabalho de Ribeiro et al. (2010). A 

pesquisa teve por objetivo detectar as principais dificuldades enfrentadas no 

desenvolvimento dos convênios com a Finep, a partir da análise de relatórios técnicos 

de uma unidade operacional da Financiadora. Foram considerados neste trabalho 

projetos contratados no período de 2004 a 2006; 

v.  Com base nas informações colhidas dos relatórios de prestações de contas, das 

entrevistas e das conclusões de Ribeiro et al. (2010) foram modeladas as perguntas do 

questionário; 

vi. Por fim, foram feitas análises das percepções dos analistas e dos pesquisadores e 

também a análise comparativa das percepções entre os dois grupos. 
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2.1 Fontes de Consultas para Elaboração do Questionário: 

 

O início do trabalho se deu por meio do levantamento das irregularidades identificadas 

a partir de relatórios de prestação de contas encaminhados pelas instituições ao DPC1 no 

período de 2012 e 2013. No período foram recebidas e analisadas prestações de contas de 426 

instituições convenentes, somando um total de 1244 convênios. Destas análises foram 

percebidas mais de 5.200 irregularidades. 

O objetivo precípuo desse trabalho era conhecer as dificuldades enfrentadas no 

desenvolvimento de convênios. Os resultados da análise das prestações de contas apontaram 

para as consequências da gestão técnica e financeira dos convênios, mas não davam a 

dimensão dos problemas ocorridos durante o desenvolvimento das atividades. Parte destes 

problemas poderia estar relacionada à complexidade dos procedimentos e à falta de 

compreensão dos coordenadores e gestores financeiros sobre os mesmos. Mas outra parte 

poderia também ter sido motivada por falta de gerenciamento adequado, falta de pessoal 

capacitado para fazer a gestão técnica e financeira, ou mesmo dificuldades nos arranjos com a 

equipe executora e partícipes dos projetos.  

Para melhor compreensão do conteúdo e alcance das irregularidades apontadas pelos 

analistas do DPC1, foram consolidados os comentários dos analistas financeiros para cada 

convênio, reunindo-os em agrupamentos de teor semelhante. Desta forma, foram criados nove 

agrupamentos, a partir dos pareceres dos analistas, com tipos distintos de irregularidade, 

conforme ilustrado na Tabela 1: 
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Tabela 1 - Tipos de Irregularidades encontradas nas prestações de contas de convênios com a Finep 

Tipos de Irregularidades 
Descrição  

(principais tópicos) 
Erro Forma - Preenchimento 
irregular ou incompleto de 
relatório 

• Erros de preenchimento de formulários e relatórios de prestações de conta;  
• Preenchimentos incompletos;  
• Falta de assinatura em documentos encaminhados pelos responsáveis. 

Ausência ou inconsistências na 
comprovação de despesas 
 

• Falta de conciliação entre as despesas apresentadas da e os débitos ou 
créditos em conta corrente; 

•  Débitos não especificados nas contas específicas; 
•  Ausência de identificação das notas fiscais das despesas, despesas pagas e 

não realizadas. 

 
Itens de despesas em desacordo 
com o plano de trabalho 
 

• Ausência de correlação entre os itens de despesas e os itens apoiados na 
relação de itens do convênio; 

• Itens com valor maior do que o previsto na relação de itens; 
• Equipamentos adquiridos para destinatários diversos dos indicados da 

relação de itens. 

Gerenciamento irregular da conta 
específica 
 

• Recursos gerenciados em conta não específica do convênio;  
• Não aplicação dos recursos repassados no mercado financeiro, ou aplicação 

intempestiva;  
• O somatório dos rendimentos financeiros mensais dos extratos bancários 

difere do lançado no Demonstrativo de Receitas e Despesas; 
• Incoerência nos extratos bancários encaminhados;  
• Depósito dos recursos da contrapartida na conta corrente específica do 

convênio juntamente com os recursos Finep; 
• Divergência de dados da conta corrente. 

Irregularidades na execução de 
recursos do convênio 
 

• Inconsistências na devolução do saldo do convênio; 
• Ausência de comprovação da devolução do saldo do convênio; 
• Despesas realizadas fora do prazo de execução do convênio. 

Irregularidades no registro ou 
recebimento de bens e obras 
 

• Ausência de cópia do termo de responsabilidade sobre os equipamentos 
adquiridos (ou preenchimento incorreto); 

• Ausência de número patrimonial em bem relacionado no Anexo que trata 
da Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;  

• Termo de responsabilidade sobre os equipamentos adquiridos, não informa 
o número patrimonial de todos os bens e/ou sua localização; 

• Ausência de cópia do termo de aceitação definitiva das obras realizadas; 
• O termo de aceitação definitiva da obra incompatível com a obra realizada. 

 
Não cumprimento (parcial ou 
total) ou não comprovação da 
Contrapartida 
 

• Não comprovação parcial ou integral do aporte dos recursos de 
Contrapartida Financeira e/ou Não Financeira; 

• Documentação insuficiente para a comprovação do aporte dos recursos da 
contrapartida financeira e/ou não financeira; 

• Comprovação de despesas de contrapartida em rubrica não prevista no 
Plano de Trabalho. 

 
Não execução do objeto do 
convênio 

• O Relatório Técnico Final não aprovado pela área operacional; 
• Não execução do objeto pactuado;  
• Cumprimento parcial do objeto do convênio. 

Não apresentação ou 
apresentação parcial da prestação 
de contas e/ou do relatório 
técnico 
 
 

• Ausência (parcial ou total) de extratos bancários para as contas: corrente, 
de investimento ou da conta contrapartida; 

• Ausência de anexos dos formulários de acompanhamento financeiro ou 
relatórios técnicos parciais; 

• Ausência de cópia do recibo de DOACI - Despesas Operacionais e 
Administrativas de Caráter Indivisível;  

• Ausência do formulário DDC (Demonstrativo de Despesas e 
Comprometimento) para liberação de recursos;  

• Não envio da prestação de contas ou do relatório técnico final dentro do 
prazo legal estipulado; 

• Ausência de anexos do Formulário de Acompanhamento Financeiro. 

 

Consolidados os dados das prestações de contas, era preciso avançar e confrontar os 

atores responsáveis pelo desenvolvimento técnico e financeiro dos convênios, com as 
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informações obtidas da área de Prestação de Contas e iniciar a discussão sobre as causas de 

cada um dos grupos de irregularidades constatados. 

Neste contexto, partindo das irregularidades extraídas das prestações de contas, 

elaborou-se perguntas, que foram apresentadas a três pesquisadores vinculados a 

universidades, dois técnicos das fundações de apoio e três analistas da Finep, sendo dois das 

áreas operacionais e um da área de prestação de contas. O objetivo era confrontá-los com as 

irregularidades percebidas e propor uma discussão livre sobre quais os motivos que poderiam 

ter dado causa aos problemas. 

Para obter mais subsídios para o presente trabalho, recorreu-se às conclusões da 

pesquisa de Ribeiro et al. (2010), que buscou identificar as principais dificuldades na 

execução de convênios com a Finep. A pesquisa indicou quinze fatores potencialmente 

incisivos para o comprometimento dos resultados de pesquisas financiadas com a Finep, 

tomando por base análise de relatórios técnicos de uma unidade da estrutura organizacional da 

Empresa. 

A modelagem das perguntas do Questionário levou em conta as conclusões da 

pesquisa citada e as demais questões levantadas nas entrevistas abertas mencionadas 

anteriormente. O Questionário foi encaminhado on line para pesquisadores e analistas da 

Finep. 

Após a consolidação e análise de dados do Questionário, foram confrontadas as 

conclusões com os resultados do artigo de Ribeiro et al. (2010), visando conhecer as 

aproximações e dispersões dos resultados. 

 

2.2 Coleta de Dados 

 

i. Entrevistas 

As entrevistas foram realizadas com três (3) professores de universidades federais e 

dois (2) técnicos financeiros de fundações de apoio e três (3) analistas da Finep. 

 

ii. Questionários 

Um Questionário semiestruturado foi modelado com perguntas objetivas e perguntas 

abertas, que buscaram identificar a percepção dos pesquisadores para várias questões que 

potencialmente poderiam impactar os projetos de pesquisa e, por consequência, comprometer 

os prazos e resultados dos mesmos. Entre as questões abordadas, estão relacionadas aquelas 
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que investigam a interação dos pesquisadores e dos analistas da Finep , entre si e com outros 

atores que atuam ou influenciam na operação e controle de projetos de pesquisa apoiados por 

financiamentos não reembolsáveis na modalidade de convênio. Dentre eles, constam: 

auditores dos órgãos de controle, técnicos das fundações de apoio, técnicos dos setores de 

gestão de convênio das Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) e também os partícipes 

dos convênios (equipe executora e instituições coexecutoras, instituições intervenientes etc.). 

Além disso, foram levadas em conta as questões relativas à própria atuação do pesquisador 

como coordenador do projeto, as inadequações da legislação e os procedimentos de rotina da 

financiadora. Também foram elaboradas perguntas visando conhecer o perfil do pesquisador 

entrevistado, incluindo, entre outras informações: o tempo de experiência em projetos de 

pesquisa, a sua participação em cargos gerenciais e o volume de convênios que atuam como 

coordenadores de forma simultânea.  

O Questionário foi enviado para 4079 pesquisadores com experiência em coordenação 

de convênios com a Finep e para 160 analistas das áreas operacionais e de prestação de contas 

desta Financiadora. 

Os respondentes pesquisadores enviaram 303 respostas, sendo que destas, apenas 197 

completaram todas as etapas do Questionário. Das respostas incompletas foram aproveitadas 

aquelas que responderam a todas as questões objetivas (múltipla escolha) o que totalizou mais 

27 respostas aproveitadas. No total foram consideradas 224 respostas; o equivalente a uma 

taxa de retorno de 5,47%. 

Os respondentes analistas da Finep totalizaram 30 respostas completas, e 44 respostas 

incompletas. Também como critério para aproveitamento das questões incompletas, utilizou-

se o mesmo procedimento, ou seja, aproveitar aquelas que concluíram as questões de múltipla 

escolha. Sob este critério só foi aproveitada uma das respostas incompletas e, dessa forma, no 

total, 31 respostas foram aproveitadas, o equivalente a uma taxa de retorno de 

aproximadamente 19 %. 

 

Estruturação do Questionário: 

 

A - Para os pesquisadores 

 

O Questionário foi estruturado em quatro partes distintas conforme segue: 

i. Perfil dos Respondentes; 
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ii. Perguntas Objetivas Parte 1 – Percepção dos pesquisadores em relação aos demais 

atores (analistas da Finep, fundações de apoio, auditores dos órgãos de controle 

externo); 

iii. Perguntas Objetivas Parte 2 – Percepção dos pesquisadores para questões propostas 

tidas como potencialmente prejudiciais para o alcance dos prazos e resultados dos 

projetos de pesquisa; 

iv. Perguntas Abertas – Foram formuladas duas perguntas abertas para (1) exposição livre 

das questões envolvidas no desenvolvimento de convênios com a Finep que sob a 

ótica dos respondentes não tivessem sido abordadas no Questionário ou que 

necessitassem ser enfatizadas, e (2) proposição de melhorias para os procedimentos e 

normativos no âmbito de convênios para beneficiar a gestão das atividades de 

pesquisas. 

 

B - Para os analistas da Finep 

 

Para os analistas da Finep o recorte foi feito já na composição da amostragem dos 

respondentes. O Questionário foi enviado para todos os analistas das áreas operacionais da 

DRCT e para os analistas do DPC1, responsáveis pelo acompanhamento técnico e financeiro 

dos projetos de pesquisa, apoiados por convênios.  Dessa forma, não foi entendido como 

necessário criar outras formas de categorização para os analistas da Finep. Para estes, o 

Questionário foi proposto apenas com as três últimas partes daquele direcionado aos 

pesquisadores, ou seja: 

 

i. Perguntas Objetivas Parte 1 – Percepção dos Analistas em relação aos demais atores 

(coordenadores de projetos, fundações de apoio, auditores dos órgãos de Controle); 

ii. Perguntas Objetivas Parte 2 – Percepção dos Analistas para questões propostas tidas 

como potencialmente prejudiciais para o alcance dos prazos e resultados dos projetos 

de pesquisa; 

iii. Perguntas Abertas – Foram formuladas duas perguntas abertas para (1) exposição livre 

das questões envolvidas no desenvolvimento de convênios com a Finep que sob a 

ótica dos respondentes não tivessem sido abordadas no Questionário ou que 

necessitassem enfatizadas, e (2) proposição de melhorias para os procedimentos e 

normativos no âmbito de convênios  
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3 Análise dos Dados 

 

Neste capítulo será feita a análise das respostas recebidas. Preliminarmente foi feita a 

consolidação dos dados vindos da Parte 1 (percepção entre os atores) e da parte 2 (percepção 

para as questões que causam impactos) do Questionário. Em seguida, foram reunidas as 

citações com críticas ou sugestões dos respondentes, extraídas das respostas às perguntas 

abertas. Esta foram consolidadas e agrupadas em função do tipo de respondente (analista ou 

pesquisador) e da relação da crítica citada com a Finep (assuntos relacionados com a Finep e 

assuntos não relacionados diretamente com a Finep). Os pesquisadores foram segmentados de 

duas formas: pesquisadores com mais encargos e pesquisadores com menos encargos. Por 

fim, as citações foram reorganizadas neste grupo por temas. As próximas seções trarão os 

comentários para cada um dos agrupamentos e segmentações propostas. 

 

3.1 Perfil dos Respondentes 

 

Esta seção traça o perfil dos participantes analistas e pesquisadores. Para os 

pesquisadores foram observados: a sua experiência, a sua titulação, a quantidade de convênios 

que coordena, entre outros. Para os analistas da Finep não foram feitas perguntas para avaliar 

o perfil, pelos motivos citados na seção correspondente.  

 

3.1.1 Perfil dos Pesquisadores 
 

A Tabela 2 mostra o perfil dos pesquisadores que responderam ao Questionário com 

base na titulação e no tipo de instituições a que estão vinculados 

 

Tabela 2 – Perfil dos Pesquisadores Respondentes por Titulação e por Tipo de Instituição 

TITULAÇÃO UNIVERSIDADES 
INSTITUTOS DE 

PESQUISAS E OUTRAS 
INSTITUIÇÕES 

TOTAL % 

Doutor ou Pós-Doutor 148 51 199 88,84% 

Mestre 5 12 17 7,59% 

Bacharel 1 7 8 3,57% 

Total 154 70 224 100,00% 

Porcentagem 68,75% 31,25% 100,00% 
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Dentre os pesquisadores que responderam ao Questionário, há uma forte 

predominância daqueles que trabalham em universidades (69,20%) sobre os que estão 

vinculados a outras instituições de pesquisa (30,80%). Da mesma forma, a ampla maioria 

(88,84%) tem titulação de doutor ou pós-doutor.  

Sob o aspecto regional, foi constatada maior predominância dos respondentes 

originários da região Sudeste (40,63%). Em menor proporção participaram pesquisadores das 

regiões Sul (21,43%) e Nordeste (19,20%), com percentuais de participação próximos entre 

si.  Por fim, registrou-se uma representação bem menor para as regiões Centro Oeste 

(12,95%) e Norte (5,80%). 

Tabela 3 – Perfil dos Pesquisadores por Região 

TITULAÇÃO 
REGIÃO 

TOTAL 
CO N NE S SE 

Doutor (ou Pós-Doutor) 26 12 41 41 79 199 

Mestre 2 0 1 4 10 17 

Bacharel 1 1 1 3 2 8 

TOTAL 29 13 43 48 91 224 

% 12,95% 5,80% 19,20% 21,43% 40,63% 100,00% 

 

Em seguida, procurou-se conhecer qual o grau de experiência dos pesquisadores que 

responderam o Questionário. A Tabela 4 demonstra o perfil dos pesquisadores respondentes 

quanto ao tempo em que trabalham em atividades de pesquisa. Pesquisadores com mais de 15 

anos em atividades de pesquisa totalizaram 73,21% dos respondentes. Dessa forma, pode-se 

depreender que sejam muito experientes na atividade que exercem e tenham pleno 

conhecimento das questões abordadas no Questionário. 

 

Tabela 4 – Perfil dos Pesquisadores por Tempo de Experiência 

Tempo em que exerce a função de 
pesquisador: 

TOTAL % 

Até 5 anos 4 1,79% 

de 5 a 10 anos 23 10,27% 

de 10 a 15 anos 33 14,73% 

de 15 a 20 anos 42 18,75% 

mais de 20 anos 122 54,46% 

Total 224 100,00% 
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As perguntas propostas no Questionário buscaram também conhecer o perfil dos 

respondentes quanto à sobrecarga de outras funções desempenhadas em concomitância com 

as atividades de pesquisa e docência. Pretendia-se saber quantos respondentes exercem cargos 

de gestão nas instituições a que estão vinculados, quantos coordenam projetos de pesquisa no 

momento e quantos fazem estas duas atividades de forma concomitante. 

 

Tabela 5 – Perfil dos Pesquisadores que Exercem Cargos de Gestão 

Opções 

Exercem atualmente 
cargos de gestão 

Coordenam projetos 
de pesquisa 
atualmente 

Coordenam projetos 
de pesquisas e 

exercem cargos de 
gestão 

concomitantemente 

Quant % Quant % Quant % 

Não 119 53,13% 13 5,80% 123 54,91% 

Sim 105 46,88% 211 94,20% 101 45,09% 

Total 224 100,00% 224 100,00% 224 100,00% 

 

O resultado da consolidação das repostas indicou que em torno de 45% dos 

pesquisadores respondentes exercem cargos de gestão simultaneamente com a coordenação de 

projetos de pesquisa. Apesar de não ter sido formulada pergunta no sentido, presume-se que 

um percentual significativo destes também exerçam regularmente atividades de docência, 

incluindo atividades de classe e, orientação de alunos, além de participações em congressos e 

bancas de avaliação.  

Complementando a construção do perfil dos respondentes, buscou-se conhecer a 

atuação destes pesquisadores na coordenação de projetos com a Finep e em outras instituições 

públicas de pesquisa (CNP, Capes, Faperj, Fapesp etc.). A experiência em múltiplas 

financiadoras teria o potencial de provocar comparações inevitáveis e trazer outras novas 

variáveis para a pesquisa. 

O Gráfico 1 indica as fontes de recursos que apoiam os pesquisadores, que no 

momento coordenam projetos de pesquisa com a Finep e com outras financiadoras públicas 

(CNPq, Capes, Faperj etc.) ou outras fontes de recursos não públicas. 
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Gráfico 1 – Fonte de Recursos 

 

 

Pode-se constatar que mais de 94% dos respondentes no momento estão coordenando 

projetos financiados com recursos oriundos de convênios com a Finep e/ou com outras 

financiadoras públicas. Do total de respondentes, 43,75% coordenam projetos com a Finep e 

outras financiadoras públicas concomitantemente. Portanto, percebe-se que o grupo de 

pesquisadores respondentes tem conhecimento ampliado das questões que envolvem o uso do 

recurso público.  Estes recursos normalmente são disponibilizados para instituições de 

pesquisas na modalidade não reembolsável5. 

Uma parcela significativamente pequena dos respondentes (8,48%) declarou não 

estarem sendo apoiados por financiamentos públicos para suas pesquisas no momento, 

entretanto, coordenam projetos apoiados com outras fontes de recursos. Apenas 5,8% dos 

respondentes não estão coordenando qualquer projeto de pesquisas. 

A Tabela 6 organiza os respondentes em função da quantidade de projetos de pesquisa 

que declararam coordenar simultaneamente, agrupando-os em: pesquisadores com cargos de 

gestão e pesquisadores sem cargos de gestão.  A leitura da primeira linha, por exemplo, indica 

13 pesquisadores, que no momento não coordenam projetos de pesquisa, sendo que apenas 

quatro deles exercem função gerencial em suas instituições. O total de projetos (última 

coluna) corresponde ao produto entre a primeira e a segunda coluna. O objetivo é traçar um 

perfil de pesquisadores com menos sobrecarga de funções e outro com maior sobrecarga de 

funções. Nas respostas qualitativas, pretende-se fazer uma análise comparativa de suas 

                                                 
5 Como comentado anteriormente os recursos não reembolsáveis são aqueles disponibilizados, para 

execução dos projetos, sem que a instituição beneficiada tenha obrigatoriedade de  devolução. Ou seja, visa 
apenas à consecução do objetivo proposto no convênio. 
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percepções e entender como esses dois grupos de pesquisadores enfrentam as mesmas 

questões e quais divergências e concordâncias podem ser observadas entre eles. 

 

Tabela 6 - Pesquisadores Com e Sem Cargos de Gestão X n° de Projetos 

Quant. de projetos 
coordenados 

simultaneamente pelos 
respondentes 

Pesquisadores agrupados por n° de projetos 
que coordenam simultaneamente Total de 

projetos 
coordenados 

pelos 
pesquisadores 

Todos os 
Pesquisadores 

Pesquisadores agrupados em 
função do exercício de cargos 

de gestão 

Não Sim 

0 13 9 4 0 

1 43 24 19 43 

2 60 40 20 120 

3 35 23 12 105 

4 34 8 26 136 

5 19 7 12 95 

6 8 6 2 48 

7 3 1 2 21 

8 5 1 4 40 

10 2 0 2 20 

12 2 0 2 24 

Total de Pesquisadores / 
grupo 

224 119 105 

652 
  
  

Total de Projetos 
coordenados / grupo 

652 291 361 

Média de projetos 
coordenados / 

Pesquisadores / grupo 
2,91 2,45 3,44 

 

A consolidação das informações permite concluir que os pesquisadores respondentes 

coordenam em média 2,91 projetos cada um. O Gráfico 2 ilustra os dados consolidados na 

Tabela 6, dando uma melhor compreensão de como se distribui, entre os respondentes, o 

exercício  da  coordenação de projetos de pesquisa concomitante com as atividades de gestão: 
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Gráfico 2 – Acúmulo de funções dos pesquisadores 

 

 

A primeira leitura do gráfico dá uma dimensão da grande concentração de projetos 

coordenados por pesquisadores que exercem cargos de gestão. Até três projetos acumulados 

são coordenados majoritariamente por pesquisadores que não exercem cargos de gestão. A 

partir de quatro projetos coordenados per capita, percebe-se uma maior prevalência de 

pesquisadores gestores (salvo o grupo de 6 projetos/pesquisador). Destes dados calculou-se 

que pesquisadores sem cargos de gestão têm em média 2,45 projetos sob sua coordenação e 

pesquisadores com cargos de gestão alcançam em média 3,44 projetos sob sua 

responsabilidade.  

Os dados indicam que, paradoxalmente, pesquisadores mais sobrecarregados com 

funções administrativas são também os mais atuantes na coordenação de projetos.  

Uma possível explicação para esta aparente incoerência é o peso significativo dado 

pelas instituições financiadoras à experiência do acadêmico que se propõe a coordenar 

pesquisas por meio de convênios.  Maior tempo na titulação, maior produção científica, maior 

classificação nas bolsas de produtividades CNPq, são atributos de pesquisadores que também 

os habilitam para exercerem funções gerenciais em suas instituições. Estas instituições, ao 

apresentarem projetos em certames concorrenciais públicos, optam por indicarem os 

acadêmicos mais qualificados com recorrência, de forma a evitar risco de pontuarem menos 

nos critérios de avaliação de equipe executora e de comprometer as chances de aprovação dos 

projetos. A questão que fica por responder é quanto à adequação de uma concentração tão 

grande de projetos coordenados por pesquisadores? Indo mais além, se acadêmicos, 

acumulando tantas coordenações de convênios de forma simultânea e exercendo cargos 
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administrativos, têm capacidade de desempenhar de adequadamente a condução de projetos 

de pesquisas? 

 

Resumo da análise do perfil dos pesquisadores respondentes 

 

Com base nas respostas para as perguntas voltadas à caracterização do perfil dos 

pesquisadores respondentes, podemos concluir que: 

i. Na sua grande maioria os respondentes são acadêmicos com grande experiência na 

coordenação de projetos de pesquisas, tanto apoiados pela Finep quanto pelos demais 

financiadores públicos de pesquisa; 

ii. São majoritariamente acadêmicos com a titulação doutor ou pós-doutor; 

iii. Uma parcela considerável dos respondentes (45,09%) acumula simultaneamente 

diversas funções acadêmicas e administrativas nas instituições a que estão vinculados; 

iv. O grupo de pesquisadores vinculados a universidades (69,20%) foi significativamente 

maior do que o constituído por respondentes vinculados a outras instituições de 

pesquisa; 

v. Os acadêmicos das regiões sudeste e sul representaram mais de 60% da amostra e na 

outra ponta os pesquisadores da Região Norte tiveram uma participação de apenas 6% 

do total. 

Sob a perspectiva deste perfil de respondentes serão analisadas todas as demais 

questões da pesquisa. O foco principal será detectar os entraves de maior relevância que 

impactam os projetos de pesquisas científicas financiados com recursos públicos no Brasil, e 

que impliquem em comprometimento dos prazos e resultados. A ênfase será a atuação da 

Finep como agência de financiamento vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação. Entretanto, a percepção dos respondentes quanto às demais instituições também 

será levada em conta e, na medida do possível, objeto de análise e de comparação. 

 

3.1.2 Perfil dos Analistas 
 

O Questionário encaminhado aos analistas tem a mesma característica daquele 

proposto aos pesquisadores. As pequenas diferenças estão relacionadas à percepção da 

interação entre os atores. Para os coordenadores, pergunta-se a sua impressão em relação aos 

órgãos de controle, técnicos das fundações de apoio e analistas da Finep. Para os analistas da 

Finep, as perguntas neste sentido estão voltadas para a interação com os pesquisadores e 
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sendo os demais atores os mesmos. De resto as questões apresentadas a ambos os grupos – 

analistas e pesquisadores – são idênticas. 

O perfil dos analistas não foi aprofundado, mas são todos integrantes das áreas 

operacionais da Diretoria de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (DRCT) ou do 

DPC1. Todos trabalham com foco predominante no acompanhamento de projetos apoiados 

por recursos não reembolsáveis. O tempo de empresa dos profissionais destas áreas é 

majoritariamente de até 6 anos, contudo há analistas com mais de 30 anos atuando nesses 

departamentos.  

 

3.2 Questionário Parte 1 – Percepção entre os Atores 

 

Nesta seção procurou-se conhecer qual a impressão dos grupos respondentes para a 

atuação de técnicos das fundações de apoio e auditores de órgãos de controle no âmbito dos 

convênios com a Finep, tendo em vista, entre outros, a forma de atuação, presteza nas 

respostas às solicitações e conhecimento e aplicação adequada da legislação pertinente. 

Os dois grupos respondentes foram também demandados a expressar a sua opinião 

quanto ao que pensam da atuação entre si (pesquisadores para analistas e vice-versa) para as 

mesmas questões propostas anteriormente aos demais atores. 

 

3.2.1 Percepção dos pesquisadores para outros atores 
 

Pela representação da amostra dos respondentes da Academia, foi possível, como já 

comentado, estabelecer perfis distintos para estes atores. Neste caso, foram adotadas três 

classificações distintas para caracterização dos pesquisadores: 

 

i. Classificação por tipo de Instituição:  

a) Pesquisadores de universidades; 

b) Pesquisadores de outras instituições de pesquisa. 

ii. Classificação quanto à origem:  

Pesquisadores foram classificados quanto à região geográfica das instituições a que 

estão vinculados, regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro Oeste. 
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iii. Classificação quando à sobrecarga de funções: 

Tomando por base a análise dos dados do Gráfico 2 e da Tabela 6, assumimos a 

seguinte categorização: 

a) Pesquisadores com mais encargos: são os respondentes que exercem cargos de 

gestão e coordenam quatro ou mais projetos de pesquisa simultaneamente; 

b) Pesquisadores com menos encargos: são aqueles que declararam não exercer 

cargos de gestão e coordenam menos de quatro projetos de pesquisa 

simultaneamente. 

 

A - Percepção quanto à atuação dos auditores dos órgãos de controle, dos analistas da 

Finep e técnicos das fundações de apoio 

 

Questões Propostas: 

 

1) A atuação das fundações de apoio (ou de setores da própria instituição executora que 

gerenciam os convênios), no desenvolvimento das atividades administrativas e 

financeiras, de alguma forma é inadequada e cria dificuldades para o desenvolvimento 

das atividades técnicas do projeto a cargo dos coordenadores? 

2) A atuação da Finep, como concedente de recursos públicos para pesquisas científicas, 

de alguma forma é inadequada e cria dificuldades para o desenvolvimento das 

atividades de pesquisas científicas dos projetos apoiados por esta Financiadora? 

3) As auditorias realizadas pelos órgãos de controle externo são inadequadas e de alguma 

forma criam dificuldades para o desenvolvimento das atividades de pesquisas 

científicas apoiadas com recursos públicos (convênios, termos de cooperação etc.)? 

 

As respostas foram pontuadas numa escala de sete pontos, sendo: 1 discordo 

plenamente e 7 concordo plenamente. Em seguida, foi calculada a média da pontuação6 dada 

pelos respondentes. Os gráficos que se seguirão adotarão esta lógica. Dessa forma quanto 

maior a pontuação média para cada questão, maior a discordância daquele grupo de 

respondentes para a atuação dos atores avaliados.  

 

                                                 
6 Cabe destacar, que o cálculo pela média das pontuações traz o resultado para próximo da pontuação 
intermediária. Para feitos deste trabalho, foram consideradas que mesmo pequenas variações no 
comparativo das médias podem ter significados importantes. 
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Comparativo entre respostas dos pesquisadores com mais encargos e pesquisadores com 

menos encargos 

 

A consolidação foi feita também em função do perfil dos pesquisadores com mais 

encargos e menos encargos7 comparados com o total dos respondentes. O Gráfico 3 

representa graficamente o conjunto das respostas: 

 

Gráfico 3 - Percepção comparativa entre pesquisadores (segmentados 
em função da maior ou menor sobrecarga de tarefas) quanto à 
atuação inadequada dos demais atores 

 

 

A percepção a partir deste gráfico é de uma crítica mais enfática dos pesquisadores 

com mais encargos em relação à atuação dos demais atores. Outra conclusão é que há uma 

rejeição maior em relação à atuação dos órgãos de controle quando comparado aos demais. 

Também para os pesquisadores, a atuação das fundações de apoio é ligeiramente melhor 

conceituada do que a atuação da Finep como financiadora dos recursos. 

 

                                                 
7 Ver seção 3.2.1-  item iii “Classificação quando à sobrecarga de funções”. 
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Comparativo das respostas entre pesquisadores vinculados a universidades e 

pesquisadores vinculados a outras instituições de pesquisas 

 

Gráfico 4 - Percepção comparativa dos pesquisadores vinculados a 
universidades e a outras instituições de pesquisa para a atuação 
inadequada dos demais atores 

 

 

A análise a partir da interpretação do gráfico indica que de forma geral os 

pesquisadores vinculados a universidades têm uma percepção mais nitidamente crítica em 

relação à Finep, fundações de apoio e órgãos de controle do que os colegas das demais 

instituições de pesquisa. Para os pesquisadores de universidades, há certa equivalência com 

relação à percepção para a Finep e fundações e apoio, e uma percepção ligeiramente mais 

negativa em relação aos órgãos e controle. Já os pesquisadores das demais instituições de 

pesquisas percebem a atuação das fundações de apoio de forma francamente mais positiva do 

que a atuação da Finep e dos órgãos e controle em relação ao desenvolvimento de convênios. 

Não há uma indicação clara de quê fatores influenciam a forma diferenciada de percepção dos 

pesquisadores em função do tipo de instituição que atuam, mas a diferença mais perceptível 

em alguns casos. Estudos posteriores poderão se debruçar sobre o assunto e investigar esta 

relação, podendo chegar a conclusões que ajudem a compreender melhor o papel das 

fundações de apoio e as formas de interação com as instituições de ensino e pesquisa. 
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B - Percepção dos pesquisadores quanto à atuação restritiva (exigências além da 

legislação) 

 

As perguntas neste caso procuravam investigar se a Finep, os órgãos de controle e as 

fundações de apoio utilizavam procedimentos mais restritivos do que aqueles estabelecidos na 

legislação. Esta questão tem importância fundamental, pois pode indicar a origem do excesso 

de burocracia que os pesquisadores ressaltaram com ênfase nas respostas às perguntas abertas 

que trataremos mais a frente. 

 

Questões Propostas: 

 

1) As fundações de apoio (ou setores da própria instituição executora que gerenciam 

convênios) têm procedimentos burocráticos restritivos que vão além do estabelecido 

na legislação? 

2) Os analistas da Finep fazem exigências que vão além do estabelecido na legislação 

(normas legais e infralegais) que regula e/ou impacta a contratação de convênios (ex.: 

INFNDCT 01/2010, lei 8666/93, Manual de Convênios Finep etc.).  

3) Os auditores dos órgãos de controle externo fazem exigências que vão além do 

estabelecido na legislação (normas legais e infralegais) que regula e/ou impacta a 

contratação de convênios (ex.: IN/CD/FNDCT/MCT 01/2010, lei 8666/93, Manual de 

Convênios Finep etc.). 

 

As respostas foram pontuadas numa escala de sete pontos, sendo: 1 discordo 

plenamente e 7 concordo plenamente. Em seguida, foi calculada a média da pontuação dada 

pelos respondentes ou pelos grupos segmentados. 
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Comparativo das respostas entre pesquisadores com mais encargos e pesquisadores com 

menos encargos 

 

Para esta questão, as opiniões entre os dois segmentos de pesquisadores não sofrem 

grandes variações, de forma geral há um entendimento de que a Finep entre os três atores é 

menos restritiva em seus procedimentos do que fundações de apoio e órgãos de controle. As 

fundações de apoio por outro lado são percebidas como ligeiramente mais restritivas, ou seja, 

atuam de forma mais burocrática comparativamente à Finep. 

 

Gráfico 5 - Percepção comparativa dos pesquisadores (segmentados 
em função da maior ou menor sobrecarga de tarefas) quanto à 
adequação das exigências dos demais atores 

 

 

Comparativo das respostas entre pesquisadores de universidades e pesquisadores de 

outras instituições de pesquisa 

 

A percepção não se altera muito e pode-se dizer que a segmentação de professores 

com mais encargos e com menos encargos e a segmentação entre pesquisadores de 

universidades e de outras instituições de pesquisas são semelhantes. O grupo das 

universidades foi um pouco mais crítico com as fundações de apoio, quando comparada aos 

órgãos de controle. 
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Gráfico 6 - Percepção comparativa dos pesquisadores vinculados a 
universidades e a outras instituições de pesquisa quanto à adequação 
das exigências dos demais atores 

 

 

C - Percepção dos pesquisadores quanto à presteza do atendimento da Finep e das 

fundações de apoio 

 

As perguntas desta seção tinham por foco conhecer a percepção para o atendimento 

adequado dado pela Finep e pelas fundações de apoio na resposta às solicitações dos 

pesquisadores.  Esperava-se avaliar a rapidez e agilidade das respostas, tanto quanto à 

qualidade do atendimento (presteza). Também aqui foi considerada a média para cada 

segmento do grupo. 

 

Questões Propostas: 

 

1) As fundações de apoio (ou setores da própria instituição executora que gerenciam 

convênios) atendem com presteza às solicitações feitas pelos coordenadores do 

projeto, no âmbito do desenvolvimento de convênios?  

2) A Finep atende com presteza às solicitações feitas pelos coordenadores técnicos dos 

convênios, no âmbito do desenvolvimento dos projetos de pesquisa? 

 

As respostas foram pontuadas numa escala de cinco pontos, sendo: 1 Nunca atendem 

com presteza  e 5 Sempre atendem com presteza. Em seguida, foi calculada a média da 
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pontuação dada pelos respondentes ou pelos grupos segmentados. Assim sendo, quanto maior 

a pontuação média, maior presteza no atendimento às solicitações. 

 

 

Tabela 7 - Percepção comparativa dos pesquisadores quanto à presteza no atendimento às solicitações 

Percepção Comparativa dos pesquisadores 
quanto ao atendimento com presteza 

Atendem com Presteza? 

Atores 
avaliados 

Pesquisadores / 
Segmentação 

n Média 
Desvio 
Padrão 

Moda 
Nunca ou- 
Raramente 

Às vezes 
Frequentemente 
ou  Sempre 

As 
Fundações 
de Apoio 
atendem 

com 
presteza? 

Todos os 
participantes 

224 3,50 1,00 3 12,9% 36,2% 50,9% 

Pesquisadores com 
mais encargos 

50 3,70 1,00 4 14,0% 26,0% 60,0% 

Pesquisadores com 
menos encargos 

96 3,40 0,90 3 10,4% 41,7% 47,9% 

Pesquisadores de 
universidades  

154 3,48 0,92 4 14,9% 35,1% 50,0% 

Pesquisadores de 
outras instituições 

70 3,63 0,88 3 8,6% 38,6% 52,9% 

A Finep 
atende 

com 
presteza? 

Todos os 
participantes 

224 3,30 1,00 3 21,4% 33,5% 45,1% 

Pesquisadores com 
mais encargos 

50 3,20 0,90 3 18,0% 44,0% 38,0% 

Pesquisadores com 
menos encargos 

96 3,40 1,00 3 18,8% 35,4% 45,8% 

Pesquisadores de 
universidades  

154 3,34 0,98 3 21,4% 35,7% 42,9% 

Pesquisadores de 
outras instituições 

70 3,34 0,80 4 20,0% 30,0% 50,0% 

 

Nesta seção, a percepção dos pesquisadores de universidades é comparada à dos 

pesquisadores de outras instituições de pesquisa. De uma forma geral, os pesquisadores em 

uma avaliação comparativa tendem a pontuar melhor o atendimento com presteza das 

fundações de apoio do que dos analistas da Finep.  Esta percepção fica bem mais evidente 

para os pesquisadores do agrupamento “com mais encargos”. Próximo de 60% dos 

respondentes desta segmentação indicaram que as fundações de apoio atendem com presteza 

“sempre” ou “frequentemente”, enquanto apenas 38% classificaram o atendimento desta 

forma.  
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E - Percepção dos Pesquisadores quanto à dificuldade de atender aos órgãos de controle 

externo 

 

A pergunta neste tópico buscava conhecer a relação do pesquisador com os órgãos de 

controle e a dificuldade em atender demandas destas instituições. 

 

Questão Proposta: 

 

1) Você encontra dificuldades para atender às exigências ou responder a questionamentos 

feitos pelos auditores dos Órgãos de Controle Externo? 

 

As respostas foram pontuadas numa escala de seis pontos (0 a 5), sendo: (0) não recebi 

ainda questionamentos, (1) nunca tive dificuldades e (5) sempre tive dificuldades.  

Neste tópico, optou-se por fazer uma análise conjunta das duas segmentações.  Para 

facilitar a análise, as respostas foram consolidadas da seguinte forma: 

 

i. Não recebi ainda questionamentos dos órgãos de controle e nunca tive dificuldades em 

atender; 

ii. Raramente ou às vezes tive dificuldade de atender aos órgãos de controle; 

iii. Frequentemente ou sempre tenho dificuldades de atender aos órgãos de controle. 

 

A Tabela 8 traz o comparativo da percepção entre pesquisadores segmentados em 

agrupamentos daqueles com mais encargos e com menores encargos, e também entre os 

vinculados às universidades e a outras instituições de pesquisa. 

As respostas indicaram que de 22 a 30% dos pesquisadores nunca receberam 

questionamentos de órgãos de controle. Outra parcela significativa, que varia de 20 a 35%, 

recebeu questionamentos, mas nunca ou raramente teve problemas em responder a estes 

questionamentos. 
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Tabela 8 - Percepção comparativa entre os pesquisadores quanto à dificuldade de atendimento aos órgãos de controle 

 
Percepção comparativa dos pesquisadores para a dificuldade de atendimento  

aos questionamentos dos órgãos de controle externo 
 

Opções de Respostas 
Pesquisadores 

com mais 
encargos 

Pesquisadores 
com menos 

encargos 

Pesquisadores 
de 

Universidades 

Pesquisadores de 
outras Instituições 

de Pesquisa 

Não recebi questionamentos 22,0% 30,2% 28,6% 30,0% 

Nunca / raramente 26,0% 28,1% 34,4% 21,4% 

Às vezes 20,0% 20,8% 16,2% 25,7% 

Sempre / frequentemente 32,0% 20,8% 20,8% 22,9% 

 

 

Entre os pesquisadores segmentados em função de exercerem mais ou menos 

encargos, percebe-se de forma mais evidente que aqueles com mais encargos foram mais 

impactados pelas demandas dos órgãos de controle. Os questionamentos provenientes destes 

órgãos sempre ou frequentemente criaram alguma dificuldade para 32% dos pesquisadores 

com mais encargos, enquanto apenas 20,8% dos demais responderam da mesma forma.  

Cabe relembrar que todos deste grupo declararam assumir funções de gerência em 

suas instituições e têm mais de quatro convênios sob a sua coordenação. Assim, seja por conta 

das prerrogativas das funções que exercem, seja pelo grande número de convênios que 

gerenciam, estão mais expostos às demandas dos órgãos de controle. Um cenário bem diverso 

daqueles com menos encargos. Enquanto quase 60% destes declararam que nunca foram 

questionados ou raramente tiveram dificuldades de dar resposta aos órgãos de controle, 

apenas 48% daqueles com mais encargos responderam no mesmo sentido.  

Entre pesquisadores de universidades e outras instituições de pesquisas, não há 

diferenças consideráveis.  Para as repostas extremas “nunca recebi questionamentos”, ou 

“sempre ou frequentemente tenho dificuldades de responder” o percentual de resposta em 

ambos os segmentos foi praticamente igual e indicaram o pouco impacto dos órgãos de 

controle sobre as suas atividades.  

 

3.2.2 Percepção dos analistas em relação aos outros atores 
 

Tal qual já feito para os pesquisadores, também procurou-se conhecer a percepção dos 

analistas da Finep  quanto à atuação dos demais atores que atuam no desenvolvimento e 
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fiscalização de convênios: pesquisadores coordenadores de projeto, técnicos das fundações de 

apoio e auditores dos órgãos de controle. 

 

Questões propostas 

 

1) A atuação das fundações de apoio (ou de setores da própria instituição executora que 

gerenciam convênios) no desenvolvimento das atividades financeiras de alguma forma 

é inadequada e cria dificuldades para o acompanhamento de convênios feito pelos 

analistas da Finep? 

2) A forma de atuação dos pesquisadores (coordenadores dos convênios), no 

desenvolvimento das atividades técnicas, não leva em conta os procedimentos de 

execução financeira e, portanto, cria dificuldades para o acompanhamento de 

convênios feito pelos analistas da Finep? 

3) As auditorias realizadas pelos órgãos de controle externo são inadequadas e de alguma 

forma criam dificuldades para o acompanhamento de convênios feito pelos analistas 

da Finep? 

 

As respostas foram pontuadas numa escala de sete pontos, sendo: 1 discordo 

plenamente e 7 concordo plenamente. Em seguida, foi calculada a média da pontuação dada 

pelos respondentes. O Gráfico 7 representa a comparação da média das respostas dos analistas 

da Finep para as questões propostas. 

 

Gráfico 7 - Percepção dos analistas quanto à atuação dos demais atores 
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Para os analistas da Finep, a atuação dos coordenadores de projeto cria maiores 

dificuldades aos projetos do que a atuação das fundações de apoio e órgãos e controle.  Ou 

seja, conforme foi revelado nas respostas abertas do Questionário, a percepção dos analistas é 

de que a falta de compromisso dos coordenadores ou desconhecimento suficiente das regras 

para desenvolvimento de convênios, tem resultado em atrasos nos prazos dos projetos ou não 

atingimento dos objetivos. 

 

Percepção quanto ao conhecimento da legislação de convênios e aplicação adequada das 

regras 

 

O conjunto de perguntas pretende observar a percepção dos analistas para o 

conhecimento da legislação de convênios e a forma correta de aplicação das regras pelos 

demais atores. Assim, pretende-se verificar, sob a ótica dos analistas da Finep, se os 

pesquisadores conhecem as regras de convênios, se os gestores financeiros as compreendem e 

aplicam de forma adequada e se os órgãos de controle as interpretam na medida apropriada à 

legislação. 

Questões propostas 

1) As fundações de apoio (ou setores da própria instituição executora que gerenciam 

convênios) têm procedimentos burocráticos restritivos que vão além do estabelecido 

na legislação; 

2) Os coordenadores de projetos desconhecem as normas e as formalidades para 

desenvolvimento dos convênios; 

3) Os auditores dos órgãos de controle externo fazem exigências que vão além do 

estabelecido na legislação (normas legais e infra legais) que regula e/ou impacta a 

contratação de convênios (ex.: IN/CD/FNDCT/MCT 01/2010, Lei nº 8.666/93, 

Manual de Convênios Finep etc.). 

 

As respostas foram pontuadas numa escala de sete pontos, sendo: 1 discordo 

plenamente e 7 concordo plenamente. Em seguida foi calculada a média da pontuação dada 

pelos respondentes ou pelos grupos segmentados. O Gráfico 8 demonstra a consolidação das 

respostas em função da média da pontuação obtida para cada uma das perguntas. 
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Gráfico 8 - Percepção dos analistas quanto ao entendimento adequado da 
legislação pelos demais atores 

 

 
Mais uma vez é dado destaque negativo à atuação dos coordenadores de projetos no 

que tange ao desconhecimento da legislação  de convênios. Como ator central do convênio, o 

coordenador de fato pode influenciar o andamento dos prazos e a consecção dos resultados de 

um projeto. Entretanto, é também inerente a este trabalho, discutir a capacidade de 

compreensão dos pesquisadores de entender todas das regras de uso de recursos públicos.  

 

Percepção quanto ao atendimento com presteza das solicitações feitas aos demais atores 

no âmbito do desenvolvimento de convênios 

 

Nesta seção, foi observada a percepção dos analistas da Finep em relação aos técnicos 

das fundações de apoio e coordenadores de projeto quanto ao atendimento com rapidez e 

eficiência às solicitações que são feitas no âmbito do desenvolvimento dos projetos. 

Questões propostas: 

1) Os coordenadores dos projetos atendem com presteza às solicitações feitas pelos 

analistas da Finep? 

2) As fundações de apoio (ou setores da própria instituição executora que gerenciam 

convênios) atendem com presteza às solicitações feitas pelos analistas da Finep no 

âmbito do desenvolvimento de convênios? 

 

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

As Fundações de Apoio
têm procedimentos que
vão além da legislação.

Os analistas da FINEP
fazem exigências que

vão além da legislação.

Os auditores dos
Orgãos de Contr. Ext.
fazem exigências que

vão além da legislação.

Média



48 
 

As respostas foram pontuadas numa escala de cinco pontos, sendo: 1 nunca atendem 

com presteza e 5 sempre atendem com presteza. Em seguida, foi calculada a média da 

pontuação dada pelos analistas. Assim sendo, quanto maior a pontuação média, maior 

presteza no atendimento às solicitações. As respostas foram consolidadas e estão 

representadas no Gráfico 9: 

 

Gráfico 9 - Percepção dos analistas quanto ao atendimento com presteza das 
solicitações pelos demais atores 

 

 

Na visão dos analistas ambos os atores respondem de forma equivalente às solicitações 

e na média, com alguma frequência, a resposta é dada com presteza. 

 

Percepção dos analistas quanto à dificuldade de atender aos órgãos de controle externo 

 

1) Você encontra dificuldades para atender às exigências ou responder a questionamentos 

feitos pelos auditores dos órgãos de controle externo? 

 

As respostas foram pontuadas numa escala de seis pontos (0 a 5), sendo: (0) não recebi 

ainda questionamentos, (1) nunca tive dificuldades e (5) sempre tive dificuldades. Em 

seguida, foi calculada a média da pontuação dada pelos respondentes ou pelos grupos 

segmentados. Assim sendo, quanto maior a pontuação média, maior a dificuldade para 

atendimento aos questionamentos dos auditores dos órgãos de controle. O Gráfico 10 traz a 

representação da consolidação percentual das respostas dos analistas. 
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Gráfico 10 - Percepção dos analistas para a dificuldade de atender às 
exigências de órgãos de controle 

 

 

O gráfico indica que um percentual significativo de 22.58% jamais recebeu 

questionamento de órgãos de controle. Quase 20% dos respondentes nunca ou raramente 

tiveram problemas para responder às auditoras externas e outros 32% declaram a dificuldade 

de resposta em apenas algumas vezes. Para este conjunto de quase 75% dos analistas, os 

órgãos de controle têm pouco ou nenhum impacto direto em suas atividades. Não por acaso, 

em todas as repostas comparativas dos analistas, os órgãos de controle tiveram (ainda que por 

pequena margem) percepções menos negativas quando comparados aos demais atores 

(coordenadores e gestores financeiros). 

 

3.2.3 Comparativo entre a percepção dos pesquisadores e analistas 
 

Para as mesmas questões tratadas anteriormente, faz-se uma análise comparativa das 

respostas de analistas e pesquisadores. Cabe não perder de vista que a pontuação é tanto maior 

quanto maior a insatisfação do respondente em relação ao ator avaliado. 

Analisando a percepção conjunta, observa-se que analistas da Finep têm uma visão um 

pouco mais negativa com relação à atuação das fundações de apoio e dos órgãos de controle 

do que os pesquisadores. Assim, a atuação destas instituições, para os analistas, causa algum 

impacto no desenvolvimento dos convênios.  
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Tabela 9 - Comparativo da percepção de analistas e pesquisadores para atuação e conhecimento da legislação  

 

 

Para a outra questão que enfoca a adequação do entendimento e aplicação da 

legislação, há uma concordância de percepção quanto aos dois atores avaliados. Neste caso, 

na média, analistas e pesquisadores têm um entendimento próximo, quanto ao conhecimento e 

aplicação adequada da legislação pelos técnicos das fundações de apoio e pelos auditores do 

controle. Por curiosidade, esta percepção não conversa com as respostas dadas por estes 

mesmos atores na Parte 2 do Questionário.  Lá, analistas e pesquisadores deram ênfase à 

atuação dos órgãos de controle como elementos potencialmente dificultadores do 

desenvolvimento dos projetos. Enquanto, na presente pergunta (auditores fazem exigências 

que vão além da legislação?), analistas e pesquisadores aplicaram uma pontuação média 

próxima da nota intermediária, na Parte 2 do Questionário, ambos foram bem mais enfáticos 

ao concordar que as interpretações subjetivas dos auditores para aspectos da legislação podem 

causar dificuldades para as atividades dos convênios.  
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Tabela 10 - Percepção dos respondentes quanto à dificuldade de atender às exigências dos Órgãos de Controle 
Externo 

  

 

Analistas e pesquisadores indicaram ter percepção semelhante para o atendimento às 

demandas originadas de órgãos de controle. Apenas 25,81% dos analistas e 21,43% dos 

pesquisadores declararam ter dificuldades sempre ou frequentemente para atendimento aos 

questionamentos do controle. Isso indica que para mais de 74% dos respondentes destes dois 

grupos, ocorreu pouco ou nenhum problema para atendimento aos órgãos de controle.  Cabe 

destacar que 22,58% dos analistas e 29,02% dos pesquisadores nunca tiveram que responder a 

questionamentos dos auditores externos. 

 

Percepção mútua entre pesquisadores e analistas da Finep 

 

Tabela 11 - Percepção mútua para a inadequação na atuação 

  

 

Analistas e pesquisadores fizeram uma avaliação mútua quanto à atuação inadequada 

no âmbito do desenvolvimento de convênios. Para facilitar a análise das respostas foi feito o 
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i. As respostas “discordo plenamente” e “discordo moderadamente”, foram assumidas  

como uma percepção de discordância; 

ii. Para “discordo levemente”, “não concordo nem discordo” e “concordo levemente”, 

entendeu-se como indicação de dúvidas; 

iii. Para as respostas “concordo moderadamente” e “concordo plenamente”, estabeleceu-

se a tendência de concordância. 

Com base nessa gradação, foi observado que para 65% dos analistas a forma de 

atuação dos coordenadores cria problemas para o desenvolvimento dos projetos de pesquisas. 

As principais queixas percebidas a partir das perguntas abertas do Questionário foram o 

excesso de solicitações de alterações dos Planos de Trabalho dos convênios e não atendimento 

a prazos e regras estabelecidas nos instrumentos contratuais. Já os pesquisadores tiveram uma 

avaliação menos severa dos analistas, apenas 33,93% concordaram com a afirmação de que a 

atuação dos analistas interfere de forma negativa no andamento dos convênios. As principais 

críticas vindas das respostas abertas dos pesquisadores foram para a falta de procedimentos 

padronizados dos analistas, acompanhamento inadequado dos projetos e avaliações sem 

embasamento técnico consistente. 

Tabela 12 – Percepção mútua para presteza ao atendimento das solicitações 

  

 

A avaliação quanto à presteza do atendimento às solicitações teve uma percepção 

mútua dividida dentro dos grupos. Observa-se que 48,39% dos analistas informaram que os 

pesquisadores respondem com presteza sempre ou frequentemente às solicitações. Entretanto, 

outros 45,16% declararam que apenas às vezes isto ocorre. 

Para o grupo dos pesquisadores, esta divisão de percepção foi de 45,09% para 33,48% 

respectivamente. Os pesquisadores enfatizaram mais a “resposta nunca são atendidos com 

presteza”, percepção de 21,43% dos respondentes do grupo, enquanto analistas apenas 

optaram por esta resposta em 6,46% das vezes.  
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O que se percebe a partir da leitura macro das respostas neste quesito é que a 

percepção mútua de ambos os grupos quanto à presteza do atendimento às suas solicitações 

não é tão negativa assim. Mais de 93% dos analistas e 78% dos pesquisadores pontuaram o 

outro ator com índices da média para cima. Cabe para este quesito outra reflexão, se os 

pesquisadores entendem que os analistas de forma geral atendem com presteza, e ao mesmo 

tempo reclamam de forma enfática da demora de atendimento às solicitações – conforme é 

possível observar nas citações das respostas abertas – então percebem que o problema tem 

mais relação com os procedimentos inadequados da Financiadora do que com a atuação dos 

analistas. 

Os coordenadores de projetos desconhecem as normas e as formalidades para 

desenvolvimento dos convênios 

Tabela 13 - Percepção mútua para o conhecimento da legislação 

  

 

Tal qual considerado para as questões anteriores, as respostas das perguntas foram 

pontuadas na escala de 1 a 7 - de discordo plenamente para concordo plenamente - e foram 

consolidadas em apenas três opções: discordo, tenho dúvidas e concordo. Quanto maior a 

concordância, mais negativa a percepção. Os analistas em sua maioria (54,84%) indicam que 

os coordenadores desconhecem as regras e formalidades para desenvolvimento dos convênios.  

Os pesquisadores dividem-se na discordância quanto à afirmação de que analistas da 

Finep fazem exigências além do estabelecido na legislação – ou seja, têm atuação mais 

restritiva (37,5% discordam) – e na dúvida (41,96%).  As respostas parecem indicar que a 

interpretação da legislação feita pela Finep no acompanhamento e fiscalização de convênios 

não é percebida pelos pesquisadores como inadequada. Há possibilidades de que padrões 

diferenciados de atendimento dos analistas tenham influenciado no alto percentual de dúvidas. 

E neste sentido, se alguns fazem exigências de que foram estabelecidas de forma adequada e 

outros nem tanto, o respondente pode ter evitado uma resposta mais incisiva positiva ou 
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negativamente. A falta de padrão entre os entendimentos dos analistas foi uma das queixas 

dos pesquisadores. 

 

Conclusão das respostas para percepção mútua entre analistas e pesquisadores; 

A maioria dos analistas percebem os coordenadores de convênios como resistentes às 

normas para execução financeira dos convênios e entende que isto cria dificuldades para o 

desenvolvimento dos projetos de pesquisas; 

No mesmo sentido, os analistas também entendem que os pesquisadores que 

coordenam convênios não conhecem com clareza a legislação que regulamenta estes 

financiamentos; 

As opiniões dos analistas ficaram divididas quanto à presteza dos coordenadores para 

o atendimento das solicitações; 

Para os pesquisadores, não há um consenso da atuação inadequada dos analistas como 

elemento que poderia interferir no desenvolvimento dos convênios. Quase um terço concorda 

que isto ocorre, outro terço tem dúvidas e o terço restante discorda da afirmação; 

Os pesquisadores também se dividem quanto ao atendimento com presteza dos 

analistas. Entretanto, em maior proporção que os analistas (6,45%), os pesquisadores 

(21,43%) indicaram a plena concordância com a falta de presteza da outra parte no 

atendimento às solicitações. 

Em relação à aplicação adequada da legislação, os pesquisadores indicaram pelas 

respostas que, via de regra, as exigências dos analistas não transcendem o estabelecido na 

legislação. 

De forma geral, a percepção dos pesquisadores quanto à atuação dos analistas foi mais 

favorável do que a dos analistas para estes. A percepção dos analistas é bem mais crítica para 

a atuação dos pesquisadores do que vice-versa. 
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3.3 Questionário Parte 2 – Percepção quanto às questões que impactam o 

desenvolvimento de convênios 

 

Nesta seção, foi feita a consolidação das respostas das perguntas objetivas para a Parte 

2 do Questionário.  Várias questões foram propostas e para cada uma os respondentes 

deveriam expressar o grau de concordância. Proposição para os respondentes: 

 

O conjunto de questões a seguir objetiva medir fatores que impactam o 

desenvolvimento de convênios causando atrasos nos prazos e/ou dificultando o alcance dos 

resultados, de forma RELEVANTE E FREQUENTE. Neste contexto, indique seu grau de 

concordância (se as questões têm impacto relevante e frequente) para cada uma das questões 

descritas abaixo, sendo: 

 

1. Discordo totalmente / 2. Discordo parcialmente / 3. Indiferente – Não concordo e nem 

discordo / 4. Concordo parcialmente / 5. Concordo totalmente 

 

Tabela 14 - Questões objetivas propostas na Parte 2 do Questionário 

Fatores Código Questões 

Fatores atribuídos aos 
COORDENADORES DE 
PROJETOS (ou sob sua 
responsabilidade) em convênios 
com a  Finep 

Coord_01 Projetos mal elaborados e mal estruturados 
Coord_02 Falta de experiência dos coordenadores em gestão de projetos 

Coord_03 
Apresentação de frequentes pedidos de alteração da relação 
de itens e da equipe executora dos convênios 

Coord_04 
Inexperiência do coordenador para desenvolvimento dos 
projetos básicos de obras 

Coord_05 
Inexperiência do coordenador no acompanhamento de obras 
previstas nos projetos 

Coord_06 
Desconhecimento do coordenador quanto às  normas legais e 
infra legais que regem o desenvolvimento de convênios 

Fatores atribuídos aos 
GESTORES FINANCEIROS dos 
convênios (ordenadores de 
despesas e técnicos de 
acompanhamento financeiro de 
convênios das fundações de apoio 
e demais instituições 
convenentes) 

Gest_01 
Gestores financeiros com pouca ou nenhuma experiência em 
convênios com a Finep 

Gest_02 
Desconhecimento dos gestores financeiros quanto às normas 
legais e infralegais que regem o desenvolvimento de 
convênios 

Gest_03 
Falta de experiência dos gestores financeiros em 
procedimentos licitatórios para aquisição / contratação de 
materiais, equipamentos e serviços 

Gest_04 
Falta de experiência dos gestores financeiros em 
procedimentos de importação de materiais e equipamentos 

Fatores atribuídos à Finep. 

Finep_01 
Prazos inadequados estabelecidos pela Finep para elaboração 
de propostas dificultando a boa elaboração de projetos 

Finep_02 
Editais das chamadas públicas da Finep muito complexos e de 
difícil entendimento prejudicando a elaboração de projetos 

Finep_03 
Complexidade e/ou prazos longos para conclusão dos 
procedimentos da Finep para liberação de recursos dos 
convênios 
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Finep_04 
Complexidade dos procedimentos e/ou prazos longos de 
resposta para solicitações feitas à Finep 

Finep_05 
Complexidade de preenchimento dos relatórios de prestação 
de contas 

Finep_06 Complexidade de preenchimento dos relatórios técnicos 

Fatores atribuídos aos ÓRGÃOS 
DE CONTROLE (CGU, TCU 
etc. 

OCExt_01 
Exigências inadequadas feitas por auditores, devido à falta de 
conhecimento das normas da financiadora concedente dos 
recursos do convênio 

OCExt_02 
Interpretações subjetivas dos auditores para aspectos da 
legislação 

Fatores atribuídos a AGENTES 
EXTERNOS ao convênio. 

FatEx_01 Paralizações de ordem institucional (greves) 
FatEx_02 Complexidade da legislação que rege os processos licitatórios 

FatEx_03 
Complexidade dos procedimentos de importação (CNPq, 
aduana etc.) 

FatEx_04 
Complexidade da legislação que rege a elaboração de projetos 
básicos para obras apoiadas pelos convênios 

FatEx_05 
Complexidade da legislação que rege a execução das obras 
financiadas pelos convênios 

FatEx_06 
Dificuldades com licenciamentos e aprovação de obras 
apoiadas nos convênios junto aos órgãos públicos 

Fatores de INTERAÇÃO ENTRE 
OS ATORES ENVOLVIDOS (ou 
que influenciam) no 
desenvolvimento dos convênios 
com a Finep (analistas da Finep, 
gestores financeiros das 
fundações de apoio e de outras 
instituições convenentes, 
coordenadores de projetos, 
auditores dos órgãos de controle). 

Int_OrCtr 
Dificuldades de interação com órgãos de controle (TCU, 
CGU) 

Int_Finep Dificuldades de interação com a concedente dos recursos 

Int_Partc 
Dificuldade de Interação com outros partícipes do projeto 
(equipe executora e instituições relacionadas) 

Int_FdAp 
Dificuldades de interação com as fundações de apoio ou 
setores responsáveis pela gestão financeira dos convênios 

 

3.3.1 Percepção dos pesquisadores 
 

As questões foram divididas em seis (6) grupos de assuntos relacionados à atuação dos 

coordenadores de projeto, atuação dos gestores financeiros, atuação da Finep, atuação dos 

órgãos de controle além de outros assuntos relacionados a fatores externos e à interação entre 

os atores. A análise levou em conta a percepção comparativa dos pesquisadores respondentes 

agrupados conforme segue: 

 

i. Pesquisadores com mais encargos e com menos encargos; 

ii. Pesquisadores vinculados a universidades e a outras instituições de pesquisa; 

iii. Pesquisadores divididos entre as regiões da sede de suas instituições. 

 

As respostas foram pontuadas de um a cinco conforme demonstrado anteriormente em 

função do nível de concordância. Estes valores foram assumidos como “notas” para as 

respostas. Os valores maiores relacionam-se a um nível de concordância maior com a questão 

proposta. Ou seja, quanto maior a concordância, maior o impacto negativo da questão para  o 
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desenvolvimento do projeto de pesquisas e vice-versa para as pontuações menores. Para cada 

questão proposta, somou-se o total das notas extraindo a média geral. O gráfico representa a 

média das questões para cada segmento de respondentes avaliados. 

 

a) Percepção dos pesquisadores com mais e menos encargos 

 

O Gráfico 11 traz para as questões propostas a pontuação média das respostas entre 

pesquisadores com mais e com menos encargos, comparativamente com a pontuação da 

média do total de respondentes. 

 

Gráfico 11 – Percepção comparativa entre pesquisadores com maior e menor acúmulo de encargos 

 

 

De forma geral, há uma tendência de concordância quanto ao impacto das questões 

propostas para o desenvolvimento dos projetos de pesquisas.  O que se extrai do gráfico é que 

a percepção dos pesquisadores com mais encargos tem um entendimento mais alinhado à 

média do total de respondentes.  Provavelmente, a maior experiência deste grupo seja a 

explicação para esta concordância uma vez que estes pesquisadores tendem a refletir de forma 

mais objetiva os prós e contras que impactam as pesquisas, aproximando-se da linha geral de 

entendimento.   

Para os pontos onde há alguma divergência, seguem os seguintes comentários: 
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Pesquisadores com mais encargos percebem com um pouco mais de ênfase as 

dificuldades causadas pela inexperiência dos próprios coordenadores no desenvolvimento de 

obras e projetos básicos e pelo desconhecimento da legislação. Também dão maior relevância 

ao impacto de editais complexos e mal elaborados que dificultam a elaboração de projetos de 

melhor qualidade. Por outro lado, os pesquisadores com menos encargos enfatizam mais os 

impactos causados por decisões dos órgãos de controle externo e a complexidade da 

legislação de obras e licenciamento e aprovação de obras apoiadas nos convênios. 

Ainda que a diferença de percepções não seja muito destacada, não seria 

despropositado inferir que a maior experiência do grupo de pesquisadores deu mais 

evidências a fatores estruturais. A inexperiência de coordenadores na condução de 

determinadas atividades dos projetos, a falta de conhecimento adequado da legislação e 

projetos mal elaborados têm potencial elevado para determinar insucessos. Talvez caiba 

deixar várias questões em aberto para futuras investigações.  A legislação é de fato muito 

complexa, ou o seu desconhecimento a torna instransponível? Os órgãos de controle têm 

entendimentos inadequados, ou não é percebida a adequação por falta de conhecimento da 

legislação? As obras são complexas ou são conduzidas por pessoal não capacitado?   

 

b) Percepção dos pesquisadores vinculados a universidades e de 

outras instituições de pesquisa 

  

Gráfico 12 - Percepção comparativa entre pesquisadores vinculados a universidades e outras instituições de pesquisas 

 

 

Mantém-se neste caso uma tendência de concordância quanto ao impacto das questões 

para os projetos de pesquisas, uma vez que as médias são acima de 3 (nota intermediária).  
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Nesta nova segmentação verifica-se que os pesquisadores de outras instituições de pesquisa 

têm uma percepção mais crítica do que os pesquisadores de universidades para as questões 

propostas de modo geral.  As questões relacionadas aos próprios coordenadores, à Finep e aos 

gestores financeiros foram pontuadas com mais ênfase para este grupo. Cabe a proposição de 

um estudo para a forma de atuação destes dois tipos de instituições, visando identificar os 

motivos desta diferença de percepção. 

 

c) Percepção dos pesquisadores (consolidação de respostas por região) 

 

O Gráfico 13 indica certa concordância entre os pesquisadores das cinco regiões do 

país com relação aos fatores que causam maior ou menor impacto para a execução dos 

convênios. Cabe destacar, contudo, a grande divergência do grupo dos pesquisadores da 

Região Norte para o impacto representado pela atuação das fundações de apoio e para a 

atuação da Finep quanto aos prazos inadequados previstos em editais para elaboração de 

propostas, prejudicando a qualidade das mesmas. Este grupo também foi mais crítico quanto à 

demora do tempo de resposta da Finep, para as interpretações subjetivas dos órgãos de 

controle e para a complexidade da legislação de licitação. Para esta percepção diferenciada 

não cabe uma análise mais profunda no contexto deste trabalho, entretanto, é um ponto 

importante de investigação.  

 

Gráfico 13 - Percepção comparativa entre pesquisadores por região das instituições a que estão vinculados 
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No contexto de uma avaliação geral para os três gráficos, as seguintes questões foram 

objeto de maior ênfase pelos pesquisadores: 

i. Fatores relacionados à Finep: dificuldades e demora na liberação de parcelas dos 

recursos, prazos excessivos demorados para obtenção de resposta a solicitações; 

ii. Fatores atribuídos aos órgãos de controle: exigências inadequadas, falta de 

conhecimento das normas específicas e interpretações subjetivas da legislação; 

iii. Fatores Externos: complexidade da legislação de licitação, complexidade dos 

procedimentos de importação, dificuldades para elaboração de projetos de obra e 

para desenvolvimento e aprovação das obras; 

iv. Fatores de interação: dificuldades de interação com os órgãos de controle externo. 

 

3.3.2 Análise comparativa da percepção entre os pesquisadores e analistas quanto às 
questões que impactam o desenvolvimento de convênios 
 

Nesta seção, pretendemos fazer uma avaliação das concordâncias e discordâncias entre 

analistas e pesquisadores para as questões propostas. 

 

Gráfico 14 – Comparativo entre as respostas de analistas e pesquisadores para as questões propostas

 

 

O Gráfico14 mostra a comparação da média das pontuações obtidas para cada questão 

para a percepção dos pesquisadores e dos analistas da Finep. 

Para melhor organização da análise, os tópicos foram divididos da mesma forma como 

foram apresentados nos Questionários: 
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Fatores atribuídos aos coordenadores de projetos (ou sob sua responsabilidade) em 

convênios com a Finep 

 

Na percepção dos analistas, os fatores relacionados aos coordenadores de projetos 

impactam negativamente os projetos e, para este ponto, os quesitos mais enfatizados foram (1) 

a apresentação de frequentes pedidos de alterações para o projeto e (2) projetos mal 

elaborados/ mal estruturados e (3) falta de conhecimento da legislação. Os pesquisadores 

deram menos importância a estes quesitos e optaram por enfatizar falhas na atuação da Finep 

como potencialmente trariam mais dificuldades à execução dos convênios. A percepção dos 

analistas está compatível com as respostas colhidas na Parte 1 do Questionário e nas respostas 

abertas. Ou seja, a atuação dos coordenadores de convênios foi sistematicamente criticada 

como elemento que promove dificuldades para o acompanhamento dos projetos. 

Os pesquisadores mantêm uma crítica mais focada na atuação da Finep (por exemplo, 

procedimentos complexos e demorados) do que na atuação dos analistas. Ou seja, pelas 

respostas dos pesquisadores, é possível inferir que ainda que haja críticas pontuais à atuação 

dos analistas (nas respostas abertas), a percepção é de que a solução para resolução das 

dificuldades que impactam os convênios extrapola a capacidade de atuação destes. E por 

consequência a atuação institucional da Finep é alvo de várias citações desfavoráveis. 

 

Fatores atribuídos aos gestores financeiros dos convênios (ordenadores de despesas e 

técnicos de acompanhamento financeiro de convênios das fundações de apoio e demais 

instituições convenentes) 

 

A visão dos analistas da Finep é próxima da dos pesquisadores quanto à percepção das 

dificuldades causadas pelas fundações de apoio.  Entretanto, para os analistas há uma 

avaliação um pouco mais crítica para as questões relacionadas à experiência dos gestores 

financeiros. A percepção dos analistas mantém-se coerente com as respostas da Parte 1 do 

Questionário. Na avaliação comparativa da atuação das fundações de apoio, também lá os 

analistas avaliaram a atuação destas instituições de forma mais negativa do que os 

pesquisadores. 

Cabe ponderar que nesta Parte 2 do Questionário o foco das questões esteve mais 

voltado para a experiência dos gestores financeiros, ou seja, técnicos das fundações de apoio e 

de setores internos das Instituições, enquanto na Parte 1, a essência era o impacto da atuação 
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destas instituições como um todo. A inexperiência da atuação dos gestores financeiros 

compromete a atuação da instituição como um todo. 

Os gestores financeiros foram percebidos de forma mais negativa quanto à “falta de 

experiência em procedimentos de importação de materiais e equipamentos”. Não por acaso, a 

legislação e procedimentos de importação foi um dos quesitos mais destacados como fator de 

dificuldade para a gestão dos convênios. 

 

Fatores atribuídos à Finep  

 

Para esses quesitos, os pesquisadores tiveram quase sempre uma percepção mais 

crítica do que os analistas. Para apenas um ponto, os analistas foram mais enfáticos que o 

outro grupo. O quesito “prazos inadequados previstos nas chamadas públicas para elaboração 

de propostas” foi mais pontuado pelos primeiros do que pelos segundos.   

De certa forma, há coerência na percepção dos dois grupos. Os pesquisadores reagiram 

mais negativamente para com as questões que diretamente impactam as suas próprias mesas 

de trabalho, ou seja: complexidade dos editais, demora na liberação dos recursos, demora nas 

repostas às solicitações, complexidade dos relatórios técnicos e prestações de contas.  Para os 

analistas discutir uma possível causa para projetos mal estruturados foi mais relevante, 

provavelmente sob a perspectiva do trabalho futuro para readequá-los, com mais solicitações 

de remanejamentos e alterações de planos de trabalho. 

 

Fatores atribuídos aos órgãos de controle (CGU, TCU etc.) 

 

Há uma clara concordância na percepção dos pesquisadores e analistas quanto ao 

impacto dos órgãos de controle para o desenvolvimento de projetos. Entretanto, esta 

concordância não foi claramente confirmada na Parte 1 do Questionário.  Os analistas foram 

bem mais enfáticos que os pesquisadores quanto às auditorias inadequadas realizadas por 

estes órgãos. Nas respostas livres, no agrupamento “Fatores Externos à Finep”, poucas 

citações foram feitas para atuação dos órgãos de controle externo, apenas 6% dos comentários 

dos pesquisadores e 8% das citações dos analistas trouxeram alguma crítica à atuação destes  

órgãos.  Esperava-se que na Parte 2 do Questionário houvesse menor ênfase neste quesito. Há 

possibilidade de que a pouca interação com os órgãos de controle, tanto por pesquisadores 

quanto por analistas, percebidas na Parte 1 do Questionário, tenha implicado em respostas não 

tão coerentes, que podem indicar mais dúvidas do que certezas.  
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Fatores atribuídos a agentes externos ao convênio 

 

Também há uma concordância para praticamente todos os itens deste tópico entre 

pesquisadores e analistas. A complexidade da legislação de licitação e dos procedimentos de 

importação é percebida pelos dois grupos como bem impactantes para o desenvolvimento dos 

convênios. Os pesquisadores percebem mais fortemente a dificuldade para atividades de 

elaboração de projetos básicos de obras e para licenciamento e aprovação de obras junto aos 

órgãos públicos. Nas respostas abertas, com relação aos fatores externos à Finep, os 

pesquisadores destinaram mais de 50% das citações espontâneas para críticas à inadequação 

da legislação.  

 

Fatores de interação entre os atores envolvidos (ou que influenciam) no desenvolvimento 

dos convênios com a Finep (analistas da Finep, gestores financeiros das fundações de 

apoio e de outras instituições convenentes, coordenadores de projetos, auditores dos 

órgãos de controle) 

 

Os analistas da Finep reforçam uma percepção um pouco mais negativa com relação à 

interação com as fundações de apoio. Também enfatizam um pouco mais as dificuldades 

percebidas nas interações entre partícipes de projetos. E mais uma vez – nesta Parte 2 do 

Questionário – analistas e pesquisadores concordaram com o grau de dificuldade de interação 

com órgãos de controle. 

 

Com relação à interação com a Finep, a questão apresentada foi ligeiramente diferente 

para os dois grupos. Para os analistas, o foco da pergunta estava relacionado à interação 

interna das áreas na Finep. Para os pesquisadores, o ponto era a interação entre eles e a Finep. 

E curiosamente a Finep percebe com mais ênfase dificuldades internas, entre departamentos, 

do que os pesquisadores percebem as dificuldades na interação com a Finep. Esperava-se que 

a dificuldade na interação interna da Financiadora potencializasse a ocorrência de ruídos na 

interação com o cliente externo, no caso os pesquisadores. 
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Percepção resumida para as questões propostas na Parte 2 do Questionário 

 

Em linhas gerais a percepção de analistas e pesquisadores para as questões propostas 

foram semelhantes. As divergências mais relevantes entre os dois grupos foram nas questões 

relacionadas à atuação dos coordenadores e na atuação da Finep 

A complexidade da legislação – dentro do grupo de questões relacionadas a fatores 

externos - foi o tema mais enfatizado pelos dois grupos de respondentes para toda a Parte 2 do 

Questionário. Ao longo do Questionário, o marco legal foi um dos pontos mais criticados, 

indicando que para analistas da Finep e pesquisadores é um tema que deverá ser repensado no 

contexto dos financiamentos para pesquisas apoiadas com recursos públicos não 

reembolsáveis. 

 

3.4 Análise das respostas dos participantes às perguntas abertas do Questionário  

 

Os dados deste tópico foram extraídos das perguntas abertas do Questionário. 

Pretende-se, a partir da consolidação das citações dos dois grupos respondentes, confirmar a 

percepção captada das perguntas objetivas (Partes 1 e 2 do Questionário).  Em acréscimo, os 

respondentes têm espaço livre para dar a ênfase que entenderem necessária para as questões 

que impactam o desenvolvimento de convênios, ou mesmo proporem outras questões que 

tenham passado despercebidas quando da elaboração do Questionário. 

 

3.4.1 Percepção crítica dos pesquisadores 
 

Nesta seção será feita a consolidação das citações extraídas dos comentários dos 

pesquisadores em resposta às perguntas abertas do Questionário. 

A seguinte questão foi proposta para os pesquisadores: 

 

“Comente em linhas gerais, qual a sua percepção quanto às dificuldades para o 

desenvolvimento de pesquisas científicas em convênios apoiados com recursos da Finep. 

Comente também quanto às dificuldades enfrentadas nas atividades de pesquisa científica 

apoiadas pelas demais agências públicas de fomento à pesquisa (CNPq, FAPESP, FAPERJ 

etc.).” 
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Dos aspectos apontados pelos pesquisadores, extraímos em torno de 421 citações de 

problemas relacionados a dificuldades verificadas no desenvolvimento dos projetos de 

pesquisas apoiados com recursos da Finep. Destas citações, 202 têm relação direta com a 

atuação da Finep, enquanto outras 219 estão relacionadas a fatores externos, sob a ótica dos 

pesquisadores. É importante ressaltar que o agrupamento destas questões foi organizado 

conforme a percepção do respondente quanto à responsabilidade imputada para cada uma das 

questões citadas. Explicando melhor, várias queixas apontadas como falhas à atuação da 

Finep, na verdade têm origem em determinações estabelecidas pela legislação que regra o uso 

dos recursos públicos. A Finep como Empresa Pública vinculada ao Ministério da Ciência 

Tecnologia e Inovação e, portanto, uma empresa do Governo Federal, também está sujeita à 

legislação federal, assim como ao marco legal que rege o uso e controle do recurso público 

não reembolsável. Muitas vezes o respondente equivocadamente aponta um excesso de 

burocracia para a Financiadora, quando esta na verdade está limitando-se a cumprir uma 

determinada legislação. Nestes casos, quando não identificada claramente a legislação 

pertinente criticada, assumiu-se a questão como um problema da Financiadora mantendo a 

percepção do respondente 

Também é importante ressaltar que nas Partes 1 e 2 do Questionário vários assuntos 

foram abordados e os respondentes puderam avaliar a atuação dos atores que atuam ou 

influenciam no desenvolvimento de convênios e as questões que impactam os prazos e o 

alcance dos resultados dos projetos.  Na etapa de perguntas abertas, cujas respostas são 

analisadas agora, e como já foi comentado, esperava-se que o respondente pudesse trazer 

novos elementos não previstos no contexto das questões objetivas do Questionário, ou 

enfatizasse assuntos que sob a sua ótica têm maior relevância e mereçam ser destacadas.  

Sendo assim, depreende-se que na análise das perguntas abertas captemos mais a 

urgência do que a abrangência. E mesmo questões pouco citadas podem ter impactos 

importantes no desenvolvimento de projetos de pesquisas. 

Sob este contexto, as Tabelas 15 e 17 consolidam a percepção dos pesquisadores. A 

primeira enfoca as questões externas à atuação da Finep e a segunda relaciona as questões 

diretamente relacionadas à Financiadora. 
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a) Referências a fatores não relacionados à Finep 

 

Foram consolidadas as citações extraídas das respostas dos pesquisadores e agrupadas 

em temas. A Tabela 15 traz o resultado desta consolidação. 

 

Tabela 15 - Citações para fatores não relacionados à Finep 

Citações relacionadas a fatores externos à  Finep 

Resumo Citações % 

Legislação  112 55,45% 

Fatores externos 11 5,45% 

Controle 12 5,94% 

Gestores financeiros e administrativos 37 18,32% 

Coordenadores 3 1,49% 

Interação entre atores 27 13,37% 

Total de citações registradas 202 100,00% 

 

a.1) Legislação  

 

É inegável que a legislação é a principal fonte de preocupações do pesquisador que 

teve a experiência de coordenar convênios com a Finep.  Das 202 citações espontâneas, 112 

(55,45%) abordaram fatores relacionados às leis que regem as diversas atividades necessárias 

ao desenvolvimento dos projetos de pesquisa.  Em face da ênfase deste quesito, optou-se por 

desdobrá-lo, apresentando o teor das principais questões que foram citadas para esse tópico. A 

Tabela 16 informa a abordagem das citações relacionadas à legislação. 

 

Tabela 16 – Citações relacionadas às criticas à legislação 

Legislação 

Resumo Citações % 

Legislação complexa e inadequada 35 31,25% 

Citações a 
legislações 
específicas 

Legislação de licitação 42 37,50% 

Procedimentos de importação 21 18,75% 

Exigências da ANVISA sobre importação de reagentes 2 1,79% 

Legislação de obras e projetos básicos 12 10,71% 

Total de citações registradas 112 100,00% 
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O critério utilizado para o agrupamento das citações foi: 

i. Os comentários, generalizando burocracia, sem especificar a origem foram entendidos 

como inerentes à legislação ou aos procedimentos e normas a ela relacionados; 

ii. Os comentários que apontavam para a legislação, também sem especificar detalhes, 

foram entendidos como crítica a toda legislação que impacta as atividades dos projetos 

de pesquisa; 

iii. As citações a legislações específicas ou citações a consequências da aplicação delas, 

foram selecionadas em separado. 

 

A leitura dos dados indica que das 112 citações relacionadas à legislação, o 

pesquisador identificou com clareza o gargalo legal em 68,75 % das citações e nas demais 

citações, teve o entendimento de que a legislação de uma forma mais abrangente deve ser 

revista, ou não soube especificar qual seria o gargalo legal.  A ênfase das críticas à 

inadequação da Lei de Licitações é a mais importante percepção neste quesito, com 36,84% 

das citações. Em segundo lugar, o gargalo legal foi mais percebido nas normas e 

procedimentos para importação (18,75%), seguido de legislação de obras e de elaboração de 

projetos básicos (10,71%).  

As exigências da Anvisa (1,79%) poderiam ter sido incorporadas às questões relativas 

à importação, mas recebeu um destaque por impactar produtos importantes, utilizados em 

larga escala em algumas áreas de pesquisas. E neste caso, além de todas as regras e 

procedimentos da aduana, o importador ainda tem que se submeter a regramentos de uma 

agência específica, havendo acúmulo de normas a serem observadas. 

A percepção dos pesquisadores aponta para três questões que andam conjuntamente 

com as pesquisas. As regras licitatórias para itens dos projetos, os procedimentos aduaneiros e 

toda a complexidade inerente à importação de equipamentos e produtos, além da complexa 

legislação que norteia a elaboração dos projetos básicos de obra e a própria obra em si. Estas 

questões estão presentes na realidade do pesquisador e na complexidade dos temas muito 

além do seu entendimento ou do seu interesse. Não por acaso, no conjunto ou em separado, 

respondem por boa parte dos atrasos nos prazos dos convênios da Finep8. 

 

                                                 
8 Ver comentários do artigo de Ribeiro et al. (2010) na seção 4.1. 
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a.2) Outros Fatores Externos 

 

Este quesito, com 5% das citações, reuniu questões diversas fora do controle dos 

atores envolvidos no desenvolvimento dos convênios. As dificuldades descritas neste item 

foram relacionadas às bolsas do CNPq (de baixo valor e duração limitada) e à diversidade de 

regras entre os agentes financiadores. 

 

a.3) Órgãos de Controle 

 

A percepção dos pesquisadores em relação aos órgãos de controle foi eminentemente 

relacionada a entendimentos e questionamentos feitos por auditores despreparados, sob a ótica 

daqueles, em lidar com as questões relacionadas a pesquisas científicas. Ainda assim, foram 

poucas as citações (5,94%). A razão possível da pouca ênfase dada para este ator, talvez esteja 

justificada pelo pouco relacionamento dos pesquisadores com auditores dos órgãos de 

controle. Na Parte 1 do Questionário, verificou-se que, uma parte significativa dos 

pesquisadores jamais recebeu questionamentos destes órgãos. Provavelmente isto pode ser 

explicado em função do foco financeiro dos órgãos de controle, que têm uma atuação mais 

incisiva sobre os gestores financeiros (majoritariamente as fundações de apoio). 

Cabe destacar, no entanto, que alguns pesquisadores de universidades relataram a 

difícil relação que têm com as procuradorias jurídicas presentes nestas instituições. Para 

várias solicitações de aquisição de itens do projeto, principalmente aqueles com dispensa ou 

inexigibilidade de licitação prevista em lei, os procuradores exigem pareceres dos 

pesquisadores para cada caso, burocratizando um procedimento que parece estar pacificado na 

legislação de licitação. 

   

a.4) Gestores Financeiros e Administrativos 

 

Os gestores financeiros e administrativos, na maior parte das vezes representados pelas 

fundações de apoio, foram a segunda maior fonte de preocupações dos pesquisadores, 

concretizada em aproximadamente 18% das citações. As maiores queixas estavam 

relacionadas ao atendimento ineficiente, ou conduzido por técnicos inexperientes. Também 

foram apontadas exigências excessivamente restritivas dos gestores financeiros com 

procedimentos mais severos do que aqueles estabelecidos na legislação.  
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Em entrevistas com técnicos das fundações de apoio, foi relatado, por exemplo, que 

algumas destas instituições seguem rigorosamente o estabelecido na Lei nº 8.666. Esta 

questão é curiosa, uma vez que na maioria das vezes a fundação de apoio – incluindo aquela à 

qual pertencia a entrevistada – é uma instituição privada não abrangida por esta lei.  A área de 

prestação de Contas da Financiadora tem sistematicamente orientado os ordenadores de 

despesas e os técnicos destas instituições para fazer procedimentos simplificados de compras. 

Ou seja, apenas cotações simples de três fornecedores, garantindo o valor de mercado, sem o 

rito rígido estabelecido pela Lei nº 8.666. 

Outra questão trazida pelos pesquisadores foi que apesar das críticas às fundações de 

apoio, estas ainda são mais eficientes e dão melhor atendimento do que aquele prestado pelos 

órgãos internos das instituições de pesquisa. 

 

a.5) Coordenadores 

 

A auto percepção dos coordenadores mereceu 1,95% das citações e abordaram 

questões relativas à falha na elaboração dos projetos. Considerando as questões trazidas da 

análise das prestações de contas, muitas delas de responsabilidade direta dos coordenadores 

de convênio – por exemplo, não elaboração de relatórios técnicos – esperava-se comentários 

propondo também melhorias para a gestão dos convênios no âmbito da atuação destes atores. 

 

a.6) Interação entre atores 

  

Este quesito recebeu citações (13%) que retrataram dificuldades de interação do 

coordenador com outros atores de forma geral. Entretanto, mais da metade das citações 

criticaram a interação entre setores internos das próprias instituições a que os pesquisadores 

estão vinculados. Outros pontos abordaram a interação entre partícipes do projeto e a 

dificuldade de interação com as fundações de apoio. Por fim, os pesquisadores denunciaram a 

pouca interação da Finep com o CNPq o que causa atraso nas liberações de bolsas para 

participantes do projeto 

 

b) Referência a fatores relacionados a atuação da Finep 

 

A Finep mereceu 222 citações quanto a inadequações na sua forma de atuação, que 

teriam o potencial de comprometer o desenvolvimento dos convênios, influenciando e 
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potencializando os riscos de perda de prazos do convênio e de não atingimento dos objetivos 

dos projetos. 

 

Tabela 17 - Citações relacionadas à atuação da Finep 

Citações diretamente relacionadas à Finep 

Resumo Citações % 

Complexidade dos procedimentos da Finep 62 27,93% 

Demora na resposta às solicitações 60 27,03% 

Submissão de propostas 39 17,57% 

Interação / Comunicação inadequada da Finep 24 10,81% 

Atuação inadequada dos analistas da Finep 19 8,56% 

Problemas na contratação 12 5,41% 

Críticas à diretriz da empresa 6 2,70% 

Total de Citações registradas 222 100,00% 

 

Evidenciaram-se dois fatores que pela ótica dos pesquisadores têm impacto 

fundamental na burocracia a que estão submetidos os projetos de pesquisas financiados pela 

Finep, quais sejam: complexidade dos procedimentos da Finep e demora de resposta às 

solicitações. Tal qual feito anteriormente, abriu-se o conteúdo das citações destes dois itens 

para melhor entender a crítica do pesquisador: 

 

b.1) Complexidade dos procedimentos da Finep 

 

A Burocracia, conforme explicado no Dicionário Aurélio (FERREIRA, 2009) tem 

como um dos significados “morosidade e exigências no desempenho dos serviços públicos”. 

E este parece ter sido o sentido da crítica feita pelos pesquisadores.  Ou seja, o excesso de 

regras e procedimentos para consecução de atividades. Por consequência, tempo excessivo de 

resposta.   
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Tabela 18 – Citação relacionada à atuação da Finep - Críticas aos procedimentos 

Citações para Complexidades dos Procedimentos Finep 

Resumo Citações % 

Pouca flexibilidade de uso dos recursos 22 35,48% 

Burocracia de forma geral 16 25,81% 

Complexidade do remanejamento 8 12,90% 

Complexidade das prestações de Contas 6 9,68% 

Pouca flexibilidade para alterações do projeto 5 8,06% 

Relatórios Técnicos complexos / inadequados  5 8,06% 

Total de citações registradas 62 100,00% 

 

Os pesquisadores fizeram 62 citações criticando procedimentos da Finep. A maior 

ênfase foi para a pouca flexibilidade de uso dos recursos (35,48%), caracterizada 

principalmente por necessidade de autorização prévia para alteração da relação de itens do 

convênio e equipe executora do projeto. Em 25,81% das citações, o grupo fez menção à 

burocracia da Finep de forma genérica, sem distinguir ou especificar mais detalhes. O terceiro 

tema mais destacado foi a complexidade da atividade de remanejamento9. Por fim, com 

menos ênfase foram mencionados: a complexidade dos procedimentos relacionados à 

alteração de itens, prestação de contas e também aos relatórios técnicos excessivamente 

minuciosos e inadequados para retratar o andamento dos projetos. 

 

b.2) Demora nas Respostas das Solicitações 

 

O outro ponto de preocupação dos pesquisadores foi o tempo de resposta para as 

solicitações à Finep. Para esta questão, a demora na liberação de recursos foi o alvo da 

maioria das críticas, representando quase 41% das citações deste agrupamento.  A demora na 

análise do remanejamento de itens dos projetos foi apontada em 25% das citações específicas 

e a demora na análise das prestações de contas foi menos mencionada, totalizando 6,67% das 

críticas. 

  

                                                 
9 Remanejamento é o termo utilizado para o procedimento de alteração da relação de itens do convênio, 

normalmente sujeito à obrigatoriedade de submissão à autorização prévia da Finep. 



72 
 

Tabela 19 - Citações relacionadas à atuação da Finep  - Demora na resposta às solicitações 

Citações para Demora nas Respostas das Solicitações 

Resumo Citações % 

Demora das respostas das solicitações de forma geral 16 26,67% 

Demora em 
procedimentos 
específicos 

Demora na liberação de recursos 25 41,67% 

Demora na analise de remanejamentos 15 25,00% 

Demora na análise das prestações de contas 4 6,67% 

Total de citações registradas 60 100,00% 

 

 

b.3) Submissão de Propostas 

 

O item, responsável por 17,57% das menções, abordou questões como formulários de 

apresentação de propostas muito complexos, editais mal formulados ou mal redigidos, falta de 

critérios transparentes para as avaliações dos projetos e pouco tempo previstos nos editais 

para elaboração de projetos. 

 

b.4) Interação / Comunicação  Inadequada da Finep 

 

 A comunicação inadequada ou pouca interação da Finep para com o pesquisador foi 

alvo de 10,81% dos itens mencionados do agrupamento das citações diretamente relacionadas 

à Finep. 

 

b.5) Atuação Inadequada dos Analistas da Finep 

 

A atuação dos analistas criticada em 8,56% das citações, apontou, entre outras, para a 

falta de uniformidade nos procedimentos utilizados e problemas de interação entre as áreas 

internas da Finep causando atrasos nas decisões. 

 

b.6) Problemas na Contratação 

 

Este item identificado em 5,41% das citações criticou a complexidade excessiva da 

tramitação nas áreas jurídicas e o tempo demasiado entre a apresentação da proposta e a 

contratação do projeto e liberação da primeira parcela dos recursos do convênio. 
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b.7) Críticas à Diretriz da Empresa 

 

Foram citações residuais (2,70%) que reclamaram de assuntos tão diversos, como 

prazo limite de 60 meses para desenvolvimento de projetos, considerado muito pouco para 

projetos complexos, ou a passividade da Finep ante os órgãos de controle, não sendo 

propositiva em sugestões para desburocratizar o processo. 

 

3.4.2 Percepção crítica dos analistas da Finep obtidas a partir das respostas abertas 
 

Nesta seção, serão consolidadas as respostas dos Analistas da Finep às perguntas 

abertas dos Questionários com relação às questões que afetam o desenvolvimento de 

convênios com recursos públicos. 

Na parte final do Questionário duas perguntas foram formuladas visando proporcionar 

aos respondentes um espaço para comentários sobre questões que julgassem relevantes, mas 

que não tivessem sido abordadas nas questões objetivas do Questionário (Partes 1 e 2), ou que 

julgassem importante enfatizar.  A primeira pergunta propunha que comentassem livremente 

as dificuldades percebidas no desenvolvimento das pesquisas científicas financiadas por 

convênios e a segunda pergunta convidava à proposição de sugestões de melhorias. 

A primeira pergunta foi formulada conforme segue:  

 

“Comente em linhas gerais, qual a sua percepção quanto às dificuldades para o 

desenvolvimento de pesquisas científicas em convênios apoiados com recursos da Finep:” 

 

Os analistas da Finep fizeram 50 citações para questões relacionadas a fatores externos 

à Empresa e 27 citações para fatores diretamente relacionados com a Finep.  

 

c) Referências a fatores não diretamente relacionados à Finep 

A Tabela 20 retrata os principais pontos destacados pelos analistas da Finep. A 

atuação inadequada dos coordenadores de convênios foi o item mais destacado e 

correspondente a 34%  das  citações. As críticas aos coordenadores foram relacionadas a: 

• Desconhecimento ou descompromisso com regras e prazos para 

desenvolvimento de convênios; 

• Apresentação de projetos mal elaborados, mal estruturados; 
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• Excesso de solicitações para alterações no projeto e prorrogações dos prazos 

dos convênios; 

• Incapacidade de coordenadores gerenciarem vários projetos ao mesmo tempo. 

 

Tabela 20 - Citações feitas pelos analistas para fatores externos à Finep 

 

 

 

 

 

 

 

 

As citações colhidas a partir dos comentários livres dos analistas corroboraram a 

preocupação destes para com os pesquisadores líderes dos projetos, já apontadas nas Partes 1 

e  2 do Questionário. Os projetos mal elaborados e frequentes solicitações para alterações no 

projeto foram os quesitos mais pontuados nas questões objetivas. E como já comentado, a 

primeira questão tem influência na segunda. O desconhecimento das normas de convênios 

pelos pesquisadores pode explicar também parte da frequência excessiva dos pedidos para 

alterações do projeto.  

O outro ponto citado pelos analistas, ainda que com pouca ênfase, foi o acúmulo de 

projetos coordenados simultaneamente por um mesmo pesquisador. Esta questão já fora 

percebida na seção que abordou o perfil dos pesquisadores respondentes. Pesquisadores 

chegaram a declarar a coordenação de até 12 convênios ao mesmo tempo e, como agravante, 

boa parte dos respondentes informou também acumular cargos de gerência nas instituições, o 

que configura um excesso de encargos sobre uma mesma pessoa. Esta constatação pode 

explicar parte das questões relacionadas à gestão dos convênios. Como não parece possível 

apenas um pesquisador fazer uma administração adequada para tantos convênios em conjunto, 

e ainda exercer as atribuições inerentes ao trabalho acadêmico (aulas, orientações de alunos 

etc.) é razoável concluir que as argumentações dos analistas podem ter algum fundamento. 

A legislação foi o segundo ponto mais destacado pelos analistas alcançando 22% das 

citações.  E mais uma vez, como já ocorrera nas questões objetivas da Parte 2 do 

Questionário, há uma concordância entre analistas e pesquisadores quanto à inadequação da 

legislação de uma forma geral. Em mais da metade das citações que tocaram este ponto, o 

Citações para questões não relacionadas diretamente à Finep 

Descrição   Citações % 

Atuação inadequada dos coordenadores 17 34,0% 

Legislação  11 22,0% 

Atuação inadequada das fundações de apoio 6 12,0% 

Interação entre atores 5 10,0% 

Fatores externos diversos 5 10,0% 

Atuação inadequada do controle 4 8,0% 

Atuação inadequada do CNPq  2 4,0% 

Total de citações registradas 50 100,0% 
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respondente enfatizou problemas para atendimento da lei de licitações e para o conjunto de 

regras que complexifica os procedimentos de importação. 

As fundações de apoio e setores internos de gestão financeira de convênios das 

instituições foram o próximo maior destaque das citações (12%). Os comentários abordaram a 

inexperiência e falta de conhecimento da legislação pelos técnicos que acompanham os 

convênios e também alta rotatividade dos funcionários destas instituições. Cabe, entretanto, 

comentar que há uma grande diferença de estrutura e organização entre as diversas fundações 

de apoio que contratam convênios com a Finep e que esta percepção dos analistas não deve 

ser tomada de forma generalizada. Não é objetivo deste trabalho, mas cabe a proposição de 

um estudo específico sobre a atuação das fundações de apoio e o impacto destas no 

desenvolvimento dos convênios.  

As demais citações dos analistas da Finep abordaram a atuação inadequada dos órgãos 

de controle externo e do CNPq. A atuação deste último foi comentada pelo valor baixo 

estabelecido para as bolsas de pesquisa. Tais valores muito abaixo do que o especialista pode 

receber no mercado, dificulta sobremaneira a composição da equipe executora dos projetos. 

Também a demora para a liberação das bolsas de pesquisa foi comentada como um ponto que 

acarreta grandes dificuldades no início dos projetos. As instituições contratam o projeto com a 

financiadora e restam aguardando longo tempo pela decisão do CNPq, contabilizando atrasos 

na definição da equipe do projeto e consequentemente para o início do projeto. Cabe também 

a reflexão de que a Finep repassa recursos ao CNPq para que este se encarregue da 

administração das bolsas dos convênios. Uma melhor interação entre estas duas instituições, 

que são vinculadas ao mesmo Ministério, seria benvinda. 

Por fim, ao analista citaram fatores externos diversos que influenciam direta ou 

indiretamente os convênios. Entre os fatores citados estão: ausência de fluxo de recursos 

contínuos do Orçamento da União, impedindo planejamento adequado do desembolso e 

criando atrasos na liberação dos recursos; e fatores políticos diversos que influenciam as 

decisões na Finep e também nas instituições de pesquisas públicas por vezes causando 

impactos indiretos para os convênios. 

 

d) Referências às questões relacionadas à Finep 

 

Os analistas da Financiadora fizeram também uma reflexão sobre questões que, sob a 

ótica deste grupo, não são tratadas de forma adequada no âmbito interno da Empresa e 

também podem potencialmente causar dificuldades ao desenvolvimento dos convênios.  
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Para simplificar a interpretação das citações, foram consolidadas as respostas em três 

tópicos. Várias citações criticando pontos diversos não relacionados diretamente como 

potencialmente impactantes para acompanhamento dos convênios foram descartadas. 

Os tópicos considerados foram  

i. Gestão inadequada: questões relacionadas a decisões (ou a ausência delas) a 

cargo da gestão estratégica da empresa, que potencializam a ocorrência de 

fatores que impactarão direta ou indiretamente o acompanhamento dos 

convênios. 

ii. Procedimentos inadequados: são as normas, rotinas ou procedimentos já 

estabelecidos que prejudiquem a atuação do analista no acompanhamento de 

convênios e que têm potencial para influenciar o tempo de resposta ao cliente. 

As questões relacionadas à falta de instrumentos adequados também foram 

contabilizadas neste item. 

iii. Interação da empresa: está relacionado à falta de integração entre as diversas 

áreas que atuam na contratação, acompanhamento e fiscalização dos convênios 

e cujo efeito pode influenciar na qualidade e no tempo de resposta ao cliente.  

 

Cabe destacar a dificuldade para classificar o conteúdo das citações, uma vez que 

muitas questões ficaram no limiar entre “gestão inadequada” e “procedimentos inadequados” 

ou também “falhas na interação interna” podendo também em alguns momentos ser percebida 

como “gestão inadequada”. 

 

Tabela 21 - Citações feitas pelos analistas para relacionados à Finep 

Citações quanto a questões relacionadas à Finep 

Descrição 
 

Citações % 

Gestão inadequada  12 44,4% 

Procedimentos inadequados  11 40,7% 

Interação interna na empresa  4 14,8% 

Total de citações registradas 27 100,0% 

 

No âmbito interno, a maior parte das citações dos analistas se concentrou nos quesitos 

relacionados à gestão inadequada da Finep para as operações não reembolsáveis e 

procedimentos inadequados para realização das operações de acompanhamento.  

Os comentários a cerca da gestão inadequada da Finep versaram sobre: (1) pouco 

tempo disponibilizado ao proponente, entre o lançamento de um edital de chamada pública e a 

data de apresentação das propostas, prejudicando a elaboração de projetos de qualidade; (2) 
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ausência de acompanhamento dos impactos das ações após o encerramento dos convênios – 

inviabilizando o planejamento adequado das ações futuras da Finep; (3) falta de planejamento 

adequado para liberação dos recursos destinados aos convênios – por consequência muito 

atraso nas liberações de parcelas para os convenentes; (4) distribuição inadequada de projetos 

entre os departamentos – provocando sobrecarga de trabalho em algumas áreas em relação a 

outras; (5) ênfase da área financeira na análise das prestações de contas de convênios 

encerrados em detrimento dos ativos – prejudicando a possibilidade de ações corretivas ao 

longo do projeto; (6) mudanças constantes da temática das ações da Finep na área não 

reembolsável, impossibilitando ou dificultando que o analista se especialize em temas 

específicos – dificuldades do analista em adquirir conhecimento progressivo em temas 

específicos, melhorando a qualidade técnica das avaliações dos projetos. 

As criticas feitas pelos analistas à gestão da Finep foram pulverizadas em vários 

comentários com diversos teores, entretanto os dois primeiros tópicos citados no parágrafo 

anterior foram os mais mencionados pelos analistas. 

Os comentários para “procedimentos inadequados” abordaram: (1) falta de 

procedimentos padronizados e regras claras para o cliente externo – as dúvidas geradas no 

cliente se traduzem em ações equivocadas provocando retrabalho interno para a Finep; (2) 

burocracia excessiva em alguns procedimentos, por exemplo, liberação de parcelas – ocasiona 

demora de resposta ao cliente; (3) avaliações técnicas fora do sistema – aumento considerável 

de trabalho “braçal” para os analistas, que tem que produzir informações e pareceres em 

planilhas eletrônicas ou em editores de texto, e posteriormente inserir as informações tópico-

por-tópico nos sistemas da Empresa; (4) procedimentos de análise projetos em chamadas 

públicas não preveem prazo adequado para ajustes nos projetos em função de cortes de 

recursos estabelecidos a partir das etapas de avaliação de mérito – projetos mal estruturados 

na contratação demandam excessivas alterações posteriores. 

Por fim, os demais comentários dos analistas tiveram por foco a interação interna entre 

as áreas que atuam com convênios no vários momentos do projeto: etapa de análise e 

contratação, etapa de acompanhamento e a etapa de encerramento com análise da prestação de 

contas e relatório técnico final. Outra questão abordada no quesito interação foi a falta de 

divulgação dos resultados das auditorias e das recomendações dos órgãos de controle. 
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3.4.3 Análise comparativa das respostas de pesquisadores e analistas para a Pergunta 
Aberta 
 

a) Pergunta Aberta 

 

Para a pergunta aberta onde os respondentes tiveram liberdade de expor suas 

impressões quanto às questões que impactam o desenvolvimento de projetos de pesquisas 

apoiados por convênios, os dois grupos não tiveram percepções tão próximas: 

 

Para facilitar a análise das perguntas, dividiram-se os conjuntos das citações feitas 

pelos grupos em dois tópicos: citações relacionadas a fatores externos à Finep e citações 

relacionadas à Finep. 

 

b.1) Fatores externos à Finep 

 

Pesquisadores 

 

A Legislação foi a questão mais criticada pelos pesquisadores (56% das citações). Para 

os acadêmicos há uma necessidade premente de alteração do marco legal, principalmente nas 

questões relacionadas a compras de bens e serviços e à importação de equipamentos ou 

materiais de uso nas pesquisas. Há quase uma unanimidade de entendimento entre os 

pesquisadores de que sem a alteração profunda no marco legal a realização de pesquisas com 

uso de recursos público é demasiadamente desgastante e os resultados aquém do que se 

poderia alcançar. Em segundo lugar, no conjunto de citações dos pesquisadores foi atuação 

inadequada dos gestores financeiros e administrativos dos projetos (18%) e a interação entre 

os diversos atores relacionados no desenvolvimento do projeto de pesquisas (13%). De forma 

um pouco mais residual, também foram citados os órgãos de controle (6%) e outros fatores 

externos aos projetos (5%). 

 

Analistas da Finep 

 

Refletindo a percepção já observada nas perguntas objetivas, para os analistas a 

atuação do coordenador do projeto é o ponto mais impactante correspondendo a 34% das 

citações. Os pontos mais destacados nas citações foi o descumprimento recorrente das normas 
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e dos prazos estabelecidos no convênio, excessivos pedidos de alteração dos projetos e dos 

prazos de execução, projetos mal estruturados na origem e pesquisadores coordenando 

diversos projetos ao mesmo tempo impactando a capacidade de acompanhamento dos 

mesmos.  

A legislação foi o segundo fator mais citado pelos analistas (22%) e também há uma 

forte percepção neste grupo de que o marco legal não é adequado para o financiamento de 

pesquisas. Também aqui a legislação de licitação e os entraves burocráticos para importação 

de itens para a pesquisas foram os pontos mais citados.  

Em terceiro lugar os analistas citaram fatores externos ao projeto (14%) e em quarto 

lugar, a atuação inadequada das fundações de apoio (12%). Para os fatores externos várias 

questões foram apontadas pelos analistas, entre elas: ausência de fonte de recursos 

permanentes, impossibilitando o planejamento adequado para liberações; baixo valor das 

bolsas do CNPq e atraso na liberação das mesmas, sujeição da Finep e das ICTs a fatores 

políticos vigentes; pressão política das ICTs para aprovação de solicitações de análise negadas 

pelo aspecto técnico.  

Por fim, foram citados em menor número de vezes: a interação dentre atores que 

atuam ou influenciam o desenvolvimento dos projetos de pesquisas (10%), a atuação dos 

órgãos de controle (8%). 

 

Tabela 22 - Percepção comparativa entre os respondentes para fatores externos à Finep 

 

56%
18%

13%
6%

5% 2%

Percepção dos pesquisadores 
Citações relacionadas a fatores externos à Finep

Legislação inadequada

Atuação indadequada do gestores financeiros

Interação entre atores

Atuação Inadequada do Controle

Outros fatores externos

Atuação Inadequada dos coordenadores



80 
 

 
 

b.2) Questões relacionadas à atuação da Finep 

 

Pesquisadores 

 

Em relação à Finep, os pesquisadores dividiram suas principais preocupações entre a 

complexidade dos procedimentos da Finep (28% das citações) e a demora nas respostas às 

solicitações (27% das citações).  O procedimento de alteração de itens do convênio foi o mais 

citado em termos de complexidade, demora para conclusão da análise e resposta ao 

coordenador do projeto.  Em seguida, questões relacionadas à submissão de propostas foram 

as mais citadas (18%). Foram feitas críticas à complexidade dos editais, aos critérios de 

análise das propostas não compreendidas pelos pesquisadores, pouco tempo previsto nos 

editais para elaboração de propostas e falta de um cronograma de lançamento de chamadas 

com antecedência.  

Outra questão bastante citada foi a dificuldade de interação com a Finep (11%), 

seguida de atuação inadequada dos analistas da Finep e por fim demora e alto nível de 

exigências para contratação de projetos (5%) e críticas à Gestão da Finep (3%) 

 

Analistas 

 

As questões relativas à gestão inadequada (44%) e procedimentos inadequados (42%) 

dividiram a preocupação principal dos analistas, tidos por quesitos mais impactantes 

internamente para o desenvolvimento dos convênios.  A dificuldade de interação interna entre 

as áreas da empresa recebeu 15% das citações. Não foram consideradas as críticas não 

relacionadas às dificuldades na execução dos convênios. 

 

34%

22%
12%

10%

10%
8% 4%

Percepção dos Analistas
Citações relacionadas a fatores externos à Finep

Atuação inadequada dos coordenadores

Legislação inadequada

Atuação Inadequada dos gestores financeiros

Outros fatores externos

Interação entre os atores

Atuação inadequada do Controle

Atuação inadequada do CNPq
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Tabela 23 - Percepção comparativa entre os respondentes para fatores relacionados à Finep 

 

 
 

3.4.4 Análise das sugestões para melhorias feitas por pesquisadores e analistas 
 

a) Sugestões dos Pesquisadores 

 

A segunda pergunta aberta do Questionário propunha a apresentação de sugestões de 

melhorias conforme abaixo: 

 

Indique iniciativas ou proposições que, sob o seu ponto de vista, poderiam agilizar e 

tornar mais eficiente o desenvolvimento de convênios contratados com a Finep: Comente se 

estas proposições também podem ser aplicadas a outras instituições públicas que financiam 

atividades de pesquisas científicas. 

 

O quadro abaixo tenta refletir as sugestões apresentadas pelos pesquisadores 

 

28%

27%

18%

11%

8%
5% 3%

Percepção dos Pesquisadores 
Citações relacionadas à atuação da Finep

Complexidade dos procedimentos da Finep

Demora na resposta às solicitações

Críticas ao procedimento de submissão de propostas

Interação / Comunicação inadequada da Finep

Atuação Inadequada dos analistas da Finep

Problemas relacionados à contratação

Críticas à diretriz da Empresa

44%

41%

15%

Percepção dos Analistas
Citações relacionadas à atuação da Finep

Críticas à gestão inadequada

Procedimentos inadequados

Interação interna entre áreas inadequada
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Tabela 24 - Sugestões dos pesquisadores  

Sugestões de melhorias no âmbito do financiamento de pesquisas com recursos públicos  
para universidades e outras instituições públicas de pesquisa 

Percepção dos Pesquisadores 

Descrição Citações % 

Legislação (Marco legal adaptado para as atividades de pesquisas)     69 31,22% 

Comunicação integração     16 7,24% 

Flexibilização, simplificação e agilização de procedimentos Finep     69 31,22% 

Sugestões para editais e análise de propostas     7 3,17% 

Transparência     5 2,26% 

Melhoria de instrumentos     6 2,71% 

Treinamento     19 8,60% 

Atuação de analistas     11 4,98% 

Punição por desvios     5 2,26% 

Outras melhorias     14 6,33% 

Total de citações registradas 221 100,00% 

 

Como previsível em função das respostas gerais do Questionário, o marco legal e a 

burocracia foram o principal alvo das sugestões dos pesquisadores.  As citações dividiram-se 

entre flexibilização da legislação e adaptação às necessidades das atividades de pesquisas e a 

simplificação dos procedimentos da Finep – estas duas questões somaram mais de 62% das 

citações. Apenas a lei de licitações recebeu 12,67% das citações recomendando algum tipo de 

flexibilização.  

Há também citações (7,4%) que propõem a melhoria da comunicação entre os atores 

que desenvolvem pesquisas com recursos públicos. Destas, 75% indicaram alguma 

proposição para melhorar a interação entre o pesquisador e a Finep. O Treinamento dos 

coordenadores técnicos (8,6%) foi um quesito bem comentado dentro das sugestões. A Finep 

já organiza seminários voltados para treinamento dos gestores financeiros dos convênios, que 

são organizados pela área de Prestação de Contas, entretanto não há nenhuma iniciativa com 

foco nos coordenadores de projeto. Várias sugestões vindas dos analistas também propunham 

ações neste sentido. Este é um ponto que valeria a pena uma reflexão, pois se há queixas de 

que os coordenadores não atendem aos procedimentos, provavelmente alguma ação voltada 

para este grupo seria benvinda. 

As demais sugestões ficaram pulverizadas entre diversas questões tratadas com menos 

ênfase pelos pesquisadores, conforme indicado no quadro acima. Cabe ressaltar que dentre 

elas há algumas citações dos pesquisadores que sugerem aumentar a autonomia dos 

coordenadores de projeto tratando os casos de abuso com mais rigor. Os analistas também 
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fizeram sugestões neste sentido. Há uma percepção vinda das respostas dos pesquisadores de 

que há um sentimento de incômodo com, segundo a ótica do grupo, as excessivas restrições 

na autonomia para tomar decisões quanto aos rumos do projeto de pesquisa. Para estes, as 

regras deveriam ser claras e objetivas para que não restassem dúvidas, cabendo punições para 

os casos de desvios deliberados. A discussão surge no contexto de que muitas vezes as regras 

são extremamente complexas e um descuido os leva ao risco de não aprovação das contas dos 

convênios tendo por consequência devolução de recursos e sujeição a questionamentos dos 

órgãos de controle.  

A atuação dos analistas foi pouco comentada, mas vale conhecer as sugestões. Foram 

algumas das proposições: aumento da frequência de visita aos projetos para acompanhar de 

perto a evolução das atividades; estabelecer apenas um analista financeiro e um operacional 

para todo o período do projeto (as alterações costumam criar dificuldades de entendimento 

para quem assume o acompanhamento de projetos em andamento); tratamento das 

especificidades com razoabilidade, entendendo a dinâmica das pesquisas científicas; melhor 

capacitação dos analistas e aumento do efetivo de analistas. Para esta ultima questão talvez 

uma melhor distribuição da carteira de projetos entre os departamentos já seria uma boa 

alternativa. 

 

b)  Sugestões dos Analistas 

As sugestões dos analistas foram consolidadas conforme a Tabela 25.  

Tabela 25 – Sugestão dos analistas 

Sugestões do Analista para Melhoria da Atuação da Finep 

Resumo Citações % 

Melhoria dos procedimentos internos com foco em simplificação 19 30,65% 

Melhorias na interação com o cliente 
 

18 29,03% 

Melhoria dos instrumentos de análise  e acompanhamento (TI) 8 12,90% 

Melhorias na comunicação e interação internas 
 

5 8,06% 

Aperfeiçoamento dos instrumentos para penalização de desvios 5 8,06% 

Revisão da legislação 4 6,45% 

Melhor planejamento das ações 
  

3 4,84% 

Total de citações registradas 62 100,00% 

 

Enquanto os pesquisadores se dividiram na ênfase da mudança de marco legal e 

simplificação dos procedimentos da Financiadora, os analistas da Finep deram um maior peso 

nas melhorias dos procedimentos internos e na interação com o cliente. Sendo assim, a 
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“simplificação dos procedimentos internos” e a “melhoria dos instrumentos”, responderam 

por mais 42% do total das sugestões deste grupo. O que se pode inferir é que na visão dos 

analistas, mesmo que a legislação seja complexa (a revisão da legislação mereceu apenas 

6,45% das citações) e cause dificuldades, ainda há muito a ser melhorado no âmbito dos 

procedimentos internos da Finep.  

A melhor interação com o pesquisador foi pulverizada em várias sugestões, dentre 

elas: treinamento para os coordenadores de convênios, a elaboração de manual técnico 

voltado para orientação dos coordenadores; criação de regras claras e transparentes divulgadas 

de forma acessível aos clientes externos como também internamente à Empresa; cobrar maior 

atuação das fundações de apoio como meio de desonerar os coordenadores. 

Uma parcela dos analistas também propôs uma ampliação da autonomia dos coordenadores 

combinada com regras punitivas mais severas e efetivas para casos de desvio. Também alguns 

sugeriram um maior planejamento para lançamento das chamadas públicas, contextualizado 

pela necessidade de disponibilizar ao proponente interessado, prazos mais adequados para 

elaboração de projetos melhor estruturados. As sugestões para melhoria da interação interna 

da Finep foram: melhor definição das atribuições das áreas técnicas, financeiras e jurídicas na 

contratação e acompanhamento de convênios; efetiva interação das áreas jurídicas, financeiras 

e técnicas desde a elaboração da chamada evitando conflitos entre estas áreas. 

 

Resumo das percepções: 

 

As sugestões de analistas e pesquisadores tiveram o foco na simplificação dos 

processos com enfoques diferentes. Para os pesquisadores, a legislação – principalmente a que 

rege licitação e importação – e os procedimento da Financiadora merecem revisões 

adequando as necessidades das atividades de pesquisas científicas e tecnológicas. Para os 

analistas da Finep as melhorias nos procedimentos internos, dos instrumentos de análise e 

acompanhamento e na interação com o coordenador e partícipes dos convênios foram as mais 

destacadas. Cabe observar que enquanto os analistas fazem uma reflexão de sua própria 

atuação e da atuação da Empresa Financiadora, para os pesquisadores a solução é 

eminentemente externa ao seu ambiente. Ainda que estejam mais sujeitos aos regramentos das 

diversas instituições com quem interagem e também a uma legislação complexa, os 

pesquisadores também têm falhado na execução de seus projetos. São inúmeros os casos de 

execução do projeto em desacordo com o Plano de Trabalho, relatórios mal elaborados e 

desatenção aos prazos dos convênios. Também no âmbito dos coordenadores de projetos, há 
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espaço para discussão de melhores práticas para gerenciamento e planejamento dos projetos 

que estão sob sua orientação. 

Observadas de forma macro, as sugestões indicam a necessidade de mudanças 

prementes para o apoio ao desenvolvimento de pesquisas científicas nas instituições públicas 

de pesquisas. Por exemplo, a sujeição das aquisições para atividades de pesquisas às mesmas 

regras das demais aquisições públicas parece um contrassenso. As instituições têm dificuldade 

em adquirir os itens financiados pelos convênios e por consequência, também dificuldade em 

executar seus projetos. Em muitos casos, isso se reflete em riscos de não atendimentos aos 

prazos e de não alcance dos objetivos. É evidente que toda a solução não se restringe à espera 

por ações dos atores externos (legisladores, administradores públicos, órgãos de controle e 

outros) que influenciam a atividade de financiamento de pesquisa. Procedimentos necessitam 

ser repensados e mesmo as instituições de pesquisas podem e devem buscar alternativas. No 

Capítulo 4, propomos como alternativa, a implantação de escritórios de gerenciamento de 

projetos dentro das instituições de pesquisa, como forma de aperfeiçoar o planejamento e 

desenvolvimento dos projetos de pesquisa. 
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4 Discussões 

 

4.1 Análise comparada com a pesquisa de Ribeiro et al. (2010) 

 

Neste tópico, pretende-se comparar a percepção dos dois atores analisados neste 

trabalho, analistas e pesquisadores, com os resultados obtidos na pesquisa realizada por 

Ribeiro et al. (2010), intitulada “Identificação e caracterização de dificuldades na execução 

de projetos de P&D financiados pela Finep”. A pesquisa teve por objetivo identificar as 

principais dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores para desenvolvimento das atividades 

inerentes aos projetos de pesquisa científica em convênios com a Finep, em função dos 

entraves burocráticos. Além disso, foram discutidas questões gerenciais no âmbito das 

instituições de ensino e pesquisa que necessitam de financiamento público para seus projetos. 

As fontes de dados utilizadas na pesquisa foram os relatórios técnicos, correspondências e 

outras informações extraídas da intranet da Finep, a partir da carteira de projetos de três 

unidades da estrutura organizacional da Empresa, que fazem acompanhamento de projetos 

junto a universidades e instituições de pesquisas.   Os projetos considerados foram aqueles 

financiados com recursos não reembolsáveis, na modalidade convênio, entre os anos de 2004 

e 2006. Os resultados foram obtidos a partir da análise dos dados, com auxilio de analistas da 

Finep. 

A pesquisa relacionou quinze dificuldades mais recorrentes e impactantes no âmbito 

do desenvolvimento dos projetos de pesquisa com a Finep: má elaboração de projetos; atraso 

na liberação de recursos por parte da Finep; atraso na importação; atraso na licitação; atraso 

nas obras; entraves burocráticos; paralisações de ordem institucional (greves); dificuldades 

para elaboração de pedidos de remanejamento financeiro; frequentes pedidos de 

remanejamento financeiro; dificuldades de elaboração de relatórios técnicos; dificuldade de 

quantificação de dados; modificação das metas aprovadas; dificuldade de interação entre as 

instituições; alterações de equipe executora; falta de experiência do coordenador em gestão de 

projetos. 

Preliminarmente, cabe citar que o trabalho, que neste momento é referenciado, não 

informou em alguns momentos, quais os critérios adotados para quantificação das ocorrências 

registradas, o que dificultou algumas das análises comparativas.  

Cabe ainda destacar os enfoques que estão sendo dados no presente trabalho e na 

pesquisa realizada por Ribeiro et al. (2010). Enquanto aqui o foco é a percepção de dois atores 
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que atuam no desenvolvimento de projetos que apoiam pesquisas científicas, a partir de 

perguntas estabelecidas em um Questionário, aquela utiliza a contagem de ocorrência das 

dificuldades registradas a partir dos relatórios técnicos elaborados pelos coordenadores dos 

projetos. As questões que ora foram apresentadas para analistas e pesquisadores registraram 

respostas que – conforme foi orientado no Questionário - deveriam expressar a opinião do 

respondente com relação ao potencial (com base em frequência e relevância) que cada item 

teria para impactar prazos e resultados dos projetos. O foco de Ribeiro et al. (2010) foi a 

constatação das ocorrências verificadas a partir da análise dos relatórios técnicos.  

O que pretendemos agora é confrontar a percepção com o registro de fatos e destacar 

pontos de convergência e divergência para ao fim indicar os itens que mereceriam atenção dos 

atores políticos com capacidade de modificá-los, de forma a adequá-los às necessidades e 

especificidades dos projetos voltados a pesquisas científicas e tecnológicas. 

Foi comentado anteriormente que o trabalho de Ribeiro et al. (2010) serviu de base 

para a formulação das questões que foram propostas no Questionário, entretanto os pontos 

abordados tiveram diferentes enfoques. O desafio é comparar as questões similares de ambos 

os trabalhos a fim de extrair conclusões que contribuam para melhorar os processos dos 

financiamentos que apoiam projetos de pesquisas no Brasil, o que será feito a partir das 

dificuldades apontadas na pesquisa de Ribeiro et al. (2010). 

 

Má elaboração de projetos  

 

Nas afirmações apresentadas nas Partes 1 e 2 do Questionário utilizado no presente 

trabalho, o item “projetos mal elaborados ou mal estruturados” foi considerado pelos analistas 

da Finep de muita relevância quanto aos impactos nos resultados e prazos dos projetos. 

Entretanto para os pesquisadores a questão foi pouco enfatizada, sendo para eles um dos itens 

menos destacados como causadores de dificuldades. A ocorrência percebida na pesquisa de 

Ribeiro et al. (2010) foi baixa, equivalendo a 10,6% dos projetos observados, o que parece 

corroborar com a pouca relevância dada pelos pesquisadores. 

Entretanto cabe analisar com mais atenção este quesito. A pesquisa de Ribeiro et al. 

(2010) informa que a quantificação foi baseada na análise feita pelo comitê avaliador dos 

projetos, mas não há uma indicação clara de qual comentário dos consultores foram 

determinantes para quantificar os projetos como mal elaborados e quais critérios 

determinaram a seleção. Há que se acrescentar que, em muitas das vezes, a má estruturação 

dos projetos só é percebida na fase de execução do projeto. Dessa forma, há dúvidas se tais 
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questões não contaminaram a contagem feita pelos pesquisadores e indicaram valores menos 

significativos do que os reais. 

Há que se discutir também a diferença de percepção entre analistas e pesquisadores. 

Apesar de o Questionário ter proposto a indicação do nível de concordância dos respondentes 

para dificuldades que potencialmente impactassem o projeto como um todo, há dúvidas se os 

dois grupos de respondentes não pontuaram o quesito com maior foco no impacto causado em 

suas próprias atividades do que no desenvolvimento do projeto propriamente dito. 

Dessa forma para os pesquisadores, um projeto mal estruturado pode ser readequado 

ao longo da sua execução, e isso pode não ter sido percebido como um problema para este 

grupo de respondentes. No entanto, a má estruturação dos projetos pode acarretar uma maior 

demanda de solicitações de remanejamento de itens e equipe executora do projeto e no 

extremo, a necessidade de prorrogações de prazos para o convênio. Já para os analistas isso 

significa maior volume de análises que a partir de uma determinada medida pode influenciar 

de forma importante no tempo de resposta aos pedidos, causando atrasos no projeto – e isso 

foi indicado como relevante para esses pesquisadores.   Por conduzirem vários projetos ao 

mesmo tempo e por acompanhá-los por longo tempo, infere-se que os analistas sejam mais 

sensíveis à questão e percebam com mais clareza os seus efeitos negativos. A alta pontuação 

média registrada pelos analistas da Finep para o problema dos projetos mal elaborados pode 

indicar que esta questão tem maior ocorrência do que aquela totalizada no trabalho de Ribeiro 

et al. (2010) e tem uma maior possibilidade de causar prejuízos ao desenvolvimento dos 

convênios. 

 

Falta de experiência do coordenador em gestão de projetos 

 

A falta de experiência dos coordenadores de convênios pode ser um dos fatores que 

levam à ocorrência de projetos mal estruturados. Foi um item com pontuação média para os 

analistas e com pouca relevância para os pesquisadores nas questões objetivas do 

Questionário no presente trabalho. Também apresentou baixa ocorrência (13,2 %) na pesquisa 

de Ribeiro et al. (2010).  

Cabem neste ponto alguns comentários. Ao avaliar um projeto da Finep, o consultor 

avalia também o coordenador do projeto assim como a sua equipe executora. Neste contexto 

são avaliados: a produção científica no tema do projeto, titulação, classificação como bolsistas 

do CNPq, entre outras questões. Em processos concorrenciais de seleção de projetos, a falta 



89 
 

de experiência de pesquisadores em muitos casos é fator determinante para não recomendação 

de aprovação do projeto.  

Por esta perspectiva, há poucas possibilidades de que os coordenadores dos projetos 

escolhidos não tenham uma relativa experiência na condução de pesquisas científicas. O 

mesmo não se pode falar da capacidade administrativa destes atores. Ou seja, além da equipe 

executora técnica, estes pesquisadores têm que lidar também com gestores financeiros, 

procedimentos de compras, de importação e de contratação de serviços. Coordenar todas estas 

atividades exige um conhecimento razoável da legislação de licitação (ainda que não seja o 

próprio a executar as contratações), das instâncias burocráticas envolvidas nos processo de 

importação, além dos normativos para execução de convênios e regras específicas das 

financiadoras públicas. A dificuldade aumenta consideravelmente quando há obras dentro das 

atividades dos convênios o que implica na necessidade da elaboração de projetos básicos, 

licenciamentos e fiscalização da obra.  

A gestão destas atividades requer experiência em gestão administrativa dos projetos e 

tempo disponível. Dependendo do tamanho do projeto e dos recursos envolvidos o 

pesquisador que o coordenará terá que exercer, além das atribuições técnicas, algumas 

atividades administrativas e financeiras, sem qualificação e instrumentos para tal. Muitas 

vezes não terá nenhum interesse ou disposição para assumir tais funções, que são muito 

distantes das atividades acadêmicas e de pesquisa. A falta de experiência para lidar com todas 

estas questões expõe o projeto a riscos de atrasos e de não alcance dos objetivos.  

Neste contexto, poucos são os pesquisadores que têm todo este instrumental para dar 

conta dos projetos que coordenam.  Também para este quesito não há indicações de quais os 

critérios para determinação da experiência dos coordenadores estabelecidos por Ribeiro et al. 

(2010) e há possibilidade que a ocorrência seja bem maior do que a informada.  

 

Frequentes pedidos de remanejamento financeiro 

 

As dificuldades causadas pela apresentação de pedidos de remanejamento com 

excessiva frequência foi o ponto mais enfatizado pelos analistas da Finep nas questões 

objetivas do Questionário. Em contrapartida, para os pesquisadores o item foi tido como 

pouco relevante em comparação com os demais itens. Como já comentado anteriormente, 

também neste item, o impacto nas atividades dos respondentes foi mais influente nas 

respostas do que o impacto causado nos resultados e prazos dos convênios.  A análise destas 

solicitações impactam as áreas operacionais e financeiras da Finep e quando feitas de forma 
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recorrente provocam demora na conclusão das análises e prejudicam o andamento de outros 

fluxos como os de liberação de parcelas e de prorrogação de prazos Se por um lado os 

pesquisadores não veem como um grande problema os pedidos frequentes de 

remanejamentos, por outro enfatizaram bastante a demora da resposta da Finep para as 

solicitações de forma geral, sendo que aqui se inverteram as percepções, pois os analistas não 

enfatizaram esta questão como das mais relevantes.  

Os pedidos frequentes para remanejamento podem ter origem em fatores estruturais 

(projetos mal estruturados) ou de gestão (gestão inadequada dos projetos), ou ainda o próprio 

caráter inovador e de incerteza de um projeto de pesquisa.  Os dois primeiros fatores são 

ocasionados em boa parte das vezes por inexperiência técnica ou administrativa dos 

coordenadores. Os fatores de gestão podem também ter mais de uma origem.  Pedidos 

frequentes podem ser originados em função de erros de encaminhamento, ou seja, os pedidos 

são encaminhados com preenchimento incorreto e, portanto, não aprovados gerando assim 

novos pedidos. Também há ocorrência de sucessivos pedidos em função da falta de 

planejamento do coordenador. Ou seja, a falta de visão global do projeto dificulta a 

identificação das alterações necessárias como um todo, recorrendo a um novo pedido de 

remanejamento a cada nova necessidade verificada.  

O trabalho de Ribeiro et al. (2010) registrou a ocorrência de remanejamentos 

frequentes em 29,9% das amostras analisadas, ou seja, para quase um terço dos projetos 

analisados todas as questões discutidas neste tópico se repetem.  

 

Dificuldades para elaboração de pedidos de remanejamento financeiro; Alterações de 

equipe executora; Modificação das metas aprovadas 

 

A proposta é comentar os três tópicos em conjunto uma vez que, no presente trabalho, 

os assuntos remetem aos procedimentos burocráticos para modificação dos Planos de 

Trabalho dos projetos. Em Ribeiro et al. (2010) o enfoque foi outro. Apenas foi feita a 

quantificação da ocorrência de alterações de equipe executora (em 38,8% dos convênios) e de 

alteração das metas (em 13,7% dos convênios) comentando a possibilidade de problemas na 

gestão do projeto. A dificuldade de realizar remanejamentos foi contabilizada também por 

Ribeiro et al. (2010), entretanto sem esclarecer os critérios adotados para determinar a 

dificuldade. Como a abordagem dos dois trabalhos não é coincidente, optou-se por comentar 

neste momento a dificuldade das solicitações para alterações do projeto. 
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Na Parte 2 do Questionário, os respondentes puderam avaliar a complexidade e prazos 

longos de respostas para alterações do projeto de forma geral10.  Este fator foi muito 

enfatizado principalmente pelos pesquisadores e já comentado na seção pertinente.  

Nas respostas livres, as queixas dos pesquisadores criticando a complexidade do 

procedimento de remanejamento equivaleram a 12% das citações (para fatores relacionados à 

Finep).  As citações para alteração de equipe executora e alteração de metas foram residuais e 

estiveram no foco dos pesquisadores respondentes. Por este motivo priorizou-se fazer uma 

abordagem mais detalhada para as questões relacionadas ao remanejamento de itens dos 

convênios, ou seja, alteração da Relação de Itens financiados. 

Estas reclamações, vindas dos pesquisadores, fazem sentido, pois até pouco tempo os 

procedimentos para apresentação e avaliação dos pedidos de remanejamentos eram muito 

trabalhosos e demorados. A convenente preenchia formulários, digitando linha-a-linha todos 

os itens do convênio e indicando aqueles que pretendia alterar, os que necessitava excluir ou 

incluir. Para os analistas da Finep a verificação era trabalhosa e um percentual elevado do 

tempo de análise era dedicado à verificação de erros de preenchimentos e confrontação das 

alterações propostas com a relação de itens vigente.  Ao fim da análise de mérito o processo 

era encaminhado para outra área que digitava cada alteração no sistema.  

Convênios chegam a conter centenas de itens relacionados, o que levava a uma 

demora demasiada da análise e em caso de aprovação, a uma demora também significativa da 

digitação das alterações aprovadas no sistema.  A falta de instrumentos adequados levava o 

tempo de resposta a níveis muito além do razoável.  A situação tornava-se ainda mais grave 

para os casos em que ocorria o preenchimento inadequado dos relatórios do pedido, pois o 

analista teria que fazer a análise completa mais de uma vez para a mesma solicitação. Para o 

convenente, não estava em jogo apenas a complexidade do procedimento de remanejamento, 

mas também o instrumento inadequado – por meio de formulários – que implicavam em um 

grande volume de documentos a preencher e com risco de falhas de contabilização e 

digitação. Além disso, o processo precisava ser encaminhado pelo correio para a Finep.  

Dessa forma, a quantidade de erros apenas na análise de verificação das contas e 

preenchimento era frequente e motivo da rejeição de boa parte dos pedidos. 

Na Finep este quadro começou a mudar para os convênios e termos de cooperação11, 

com a implementação de um sistema Web denominado Portal do Cliente, lançado em março 

                                                 
10 A Questão: Complexidade dos procedimentos e/ou prazos longos de resposta para solicitações feitas à Finep 
(remanejamento de itens, alteração de equipe executora, alteração de metas e atividades do plano de trabalho 
etc.). 
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de 2012, mas disponibilizado para uso obrigatório apenas em novembro de 2013. Por meio 

deste sistema o cliente pode apresentar os pedidos de alteração dos itens dos convênios on line 

e o procedimento ganhou celeridade. A análise é toda feita no sistema e uma vez aprovada o 

sistema atualiza imediatamente a relação de itens do convênio enviando uma mensagem ao 

cliente. 

O Portal do Cliente, também já contempla o procedimento para alteração de equipe 

executora. No conjunto, a iniciativa já é percebida pelos analistas da Finep e pelos clientes de 

convênios como um instrumento que deu outra dimensão de tempo de resposta e de qualidade 

às solicitações. 

Como comentário final para este quesito, as respostas dos pesquisadores e analistas 

ainda foram bastante incisivas na ênfase à complexidade e tempo de resposta para 

remanejamento financeiro e alteração de equipe, mesmo já com o Portal no ar desde 2012. É 

possível explicar essa aparente contradição em função do desconhecimento do sistema, que 

não era obrigatório até novembro de 2013. Mesmo para os analistas da Finep o uso do 

sistema, ainda em fase de implantação não foi exigido até esta época. Apenas a partir de 2014, 

as áreas operacionais receberam capacitação para interagir e operar a pleno as demandas via 

sistema. Entretanto, várias citações nas respostas livres do Questionário já indicaram o 

reconhecimento da agilidade das respostas, percebidas a partir do uso do sistema.  

 

Atraso na liberação de recursos por parte da Finep 

 

A mesma questão foi apresentada na Parte 2 do Questionário e também foi enfatizada 

por analistas (67,74% de concordância) e pesquisadores (79,98% de concordância). Como era 

de se esperar, desta vez os pesquisadores apontaram o problema com um pouco mais de 

destaque que os analistas, pois os impactos são mais sentidos por aqueles do que por estes. O 

atraso na liberação das parcelas tem consequências múltiplas para o andamento dos projetos, 

provocando atrasos que geram problemas na organização da equipe executora, principalmente 

em relação aos bolsistas, pois as bolsas administradas pelo CNPq têm prazo determinado. 

Ainda que seja possível prorrogar o projeto, em muitos casos o período das bolsas se esgota 

antes que as atividades do projeto estejam concluídas. Outra consequência é a paralisação dos 

processos de licitação e de importação de itens. Tais atividades, que já são complexas e 

                                                                                                                                                         
11 Modalidade de convênio entre duas instituições públicas federais. 
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demoradas, podem ficar paralisadas pela falta de recursos disponibilizados nos prazos 

estabelecidos no convênio. 

Ribeiro et al. (2010) indicaram, neste quesito, uma ocorrência relativamente baixa, ou 

seja, 10,6% dos projetos analisados. Este percentual não reflete a ênfase dada pelo 

pesquisador ao assunto nas questões objetivas da Parte 2 do Questionário e também nos 

comentários para a pergunta aberta. 

Ainda para este quesito Ribeiro et al. (2010) não deixaram claro quais os parâmetros 

utilizados para considerar um projeto com atraso na liberação de recursos. A única 

informação disponível é que os atrasos foram constatados a partir de dados disponíveis da 

intranet da Finep.  Neste ponto cabem algumas perguntas:  

 

i. A verificação se deu apenas com base na comparação entre o cronograma de 
desembolso do projeto e a efetiva liberação dos recursos? 

ii. Foi feita uma análise do tempo decorrido entre o pedido à Finep, feito pelo 
coordenador do projeto e o efetivo depósito dos valores na conta da instituição 
convenente?  

Ambas as informações podem ser constatadas na intranet, entretanto, a resposta para 

cada uma destas perguntas traz diversas variáveis que potencialmente poderiam impactar o 

tempo de liberação. Dentre outras questões cabem, por exemplo, as perguntas baixo: 

i. A instituição fez a solicitação dos recursos em tempo hábil para que houvesse a 
possibilidade de pagamento das parcelas do convênio dentro do prazo estipulado no 
cronograma de desembolso? 

ii. A instituição, ao pedir a liberação dos recursos, apresentou relatório técnico ou 
demonstrou de alguma forma o bom andamento do projeto com relação ao progresso 
das metas e atividades previstas no Plano de Trabalho? 

iii. A instituição convenente estava adimplente no Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Tesouro (SIAFI), ou teve algum outro impedimento legal que impediu a 
transferência tempestiva dos recursos? 

iv. A instituição solicitou recursos dentro dos prazos limites estabelecidos nos 
normativos? 

v. A convenente apresentou tempestivamente as prestações de contas parciais exigidas 
para liberação de algumas parcelas do convênio? 

vi. Caso tenha apresentado, estas prestações de contas foram consideradas regulares? 

A resposta a cada uma destas perguntas poderá trazer elementos que indiquem se os 

atrasos de fato ocorreram. Caso tenham ocorrido, identificará se a Financiadora deu causa, ou 

se ocorreram por falhas no gerenciamento técnico do projeto, a cargo do próprio coordenador, 
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ou na gestão financeira (fundações de apoio ou setores internos das próprias instituições de 

pesquisa). 

Além dos atrasos causados por responsabilidade da Finep ou dos partícipes do 

convênio, outro fator de origem externa pode causar problemas para o atendimento aos prazos 

do cronograma financeiro. Trata-se do fluxo financeiro de recebimento de recursos do 

Tesouro para a Finep. A irregularidade do recebimento pela Finep dos recursos já previstos no 

Orçamento Anual da União, também é fator decisivo na contabilização dos prazos. 

Por fim, também não se pode descartar que o trâmite interno da Finep também pode 

contribuir para demora além do razoável da liberação dos recursos dos convênios, e dar causa 

ao não cumprimento dos prazos do cronograma de desembolso. 

Concluindo, dependendo da forma como foi feita a identificação das ocorrências por 

Ribeiro et al. (2010), os percentuais de convênios com parcelas em atraso poderiam ter 

assumido diversas dimensões. E por outro lado, mesmo reconhecendo que naquele momento 

não tenha sido foco daquele trabalho, a análise das causas que deram motivos aos atrasos é 

relevante. A partir das discussões da análise deste quesito, acredita-se que várias medidas 

possam ser estudadas e implementadas para: (1) simplificação dos procedimentos de liberação 

de recursos (Finep); (2) melhorias na gestão dos projetos de forma a permitir a apresentação -

tempestiva e pertinente – de pedidos para de liberação de recursos (coordenadores e gestores 

financeiros dos convênios); e (3) monitoramento e controle do fluxo de recebimento dos 

recursos do Tesouro (Finep/MCTI). 

 

Atraso licitação, atraso na importação, atraso em obras; entraves burocráticos 

 

Tal qual já realizado por Ribeiro et al. (2010), também aqui se optou em tratar estes 

assuntos de forma conjunta. Os enfoques também foram diversos nos dois trabalhos. 

Enquanto aquele contabilizou o problema a partir da contabilização do atraso percebido, neste 

foi focada a legislação e a complexidade dos procedimentos que impactam cada um dos 

quesitos.  Assim, a Parte 2 do Questionário apresentou as questões com potencial para causar 

dificuldades para os convênios, tais como: (1) a dificuldade de compreensão e de atendimento 

da legislação que rege o desenvolvimento de obras – considerando a elaboração de projetos 

básicos, o desenvolvimento das obras e o licenciamento nos órgãos competentes; (2) a 

complexidade dos procedimentos de licitação de bens e serviços; (3) as dificuldades dos 

trâmites para importação de materiais e equipamentos.  
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Obras: Os convênios podem apoiar pequenas reformas de laboratórios até mesmo unidades 

de pesquisas completas.  Assim; coordenadores de projetos podem ter que conduzir pequenos 

serviços de engenharia, como também obras complexas como biotérios, laboratórios com 

características específicas, salas limpas etc. A contratação de obras é precedida da exigência 

de projetos básicos cuja obrigatoriedade é estabelecida pela Lei nº 8.666/93, a mesma que 

trata dos procedimentos para compras e contratações. Para todas as etapas do 

desenvolvimento de obras – desde a elaboração dos projetos e submissão aos órgãos 

competentes até o desenvolvimento da obra propriamente – há uma série de regramentos 

legais e infralegais que devem ser observados.  A administração das obras traz grandes 

dificuldades para os coordenadores dos projetos de pesquisa. Assim, não por acaso, na Parte 2 

do Questionário, o item foi um dos mais destacados pelos pesquisadores como causadores de 

impactos para os prazos e resultados dos projetos. A pesquisa de Ribeiro et al. (2010) 

corroborou esta percepção dos pesquisadores, e registrou a ocorrência de atrasos em 62,4% 

dos convênios analisados. 

 

Procedimentos de aquisição de itens (licitação): A aquisição de itens apoiados nos 

convênios segue um regramento específico como necessidade de: (1) cotação em no mínimo 

três fornecedores, para garantir compras a valor de mercado; (2) apresentação de justificativas 

para cotações onde há dificuldade para atrair fornecedores; (3) observância de aquisição dos 

itens conforme valores declarados no Plano de Trabalho dos projetos. As relações de itens 

estabelecidas nos convênios por vezes totalizam centenas de produtos e serviços que serão 

necessários para as atividades desenvolvidas ao longo do projeto. O esforço para compra toma 

boa parte do tempo dos pesquisadores. Quando os convênios são contratados com fundações 

de apoio estas costumam se encarregar dos procedimentos licitatórios. Entretanto, em algumas 

destas instituições os procedimentos burocráticos são tão restritivos que acabam trazendo 

novas dificuldades para os coordenadores de projetos.  

 

Os procedimentos de importação: Os projetos de forma geral têm previsão para itens 

importados, tais com reagentes, equipamentos específicos, peças de reposição e matérias 

primas em geral. Os procedimentos licitatórios são complexos e demandam muito tempo.  O 

descuido com o cronograma de importação pode causar danos irreversíveis aos prazos do 

projeto. 
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Conforme comentado, a execução de obras, a aquisição de itens e a importação de 

produtos têm uma legislação tão complexa quanto extensa. A compreensão de todas as 

minúcias normativas está longe do alcance de pesquisadores e fora da sua esfera de interesse. 

Não por acaso a complexidade do conjunto deste regramento legal foi a mais enfatizada pelos 

pesquisadores respondentes como impactantes para os prazos e resultados dos convênios.  

Com níveis de concordância que variaram de 66% a 81%12, os pesquisadores destacaram as 

dificuldades que têm para enfrentar estas questões. Nos comentários livres do Questionário, 

56% das citações dos pesquisadores e 22% das citações dos analistas, para fatores externos à 

Finep, foram relacionadas a criticas à legislação, com foco principal na inadequação das leis 

de licitação e obras e dos procedimentos de importação.  As percepções dos respondentes 

foram concretizadas na pesquisa de Ribeiro et al. (2010) que contabilizou alto índice de 

ocorrência de atrasos para estas três questões citadas: (1) atrasos decorrentes de licitações em 

39,8% dos projetos analisados; (2) atrasos das importações impactaram em 38,9% dos 

projetos; e (3) atrasos ocasionados por obras atingiram 62,4% dos convênios.  

Ribeiro et al. (2010) destacaram a ocorrência de atrasos por entraves burocráticos em 

66,2% dos convênios analisados, entendido estes entraves como procedimentos burocráticos e 

cumpridos pela coordenação do projeto para instituições às quais tenham a obrigação de 

formalizar algum documento. Considerando que a obrigatoriedade de formalização de 

documentos a outras instituições pode ocorrer no âmbito das licitações, importações ou 

desenvolvimento de obras, então pode-se depreender que parte dos entraves burocráticos 

poderia ser creditada tanto aos procedimentos licitatórios, quanto ao desenvolvimento de 

obras ou para regras de importação, e até mesmo a solicitações à Finep. Sendo assim, os 

índices de ocorrência observados naquele trabalho podem ser ainda maiores para os três 

procedimentos, dependendo da metodologia adotada para contabilização. 

As percepções registradas no trabalho atual e também os dados obtidos no trabalho 

anterior, descortinaram uma clara indicação de que há necessidade de adaptação destas regras 

para os projetos que desenvolvem pesquisas científicas. Entretanto, a elaboração e aprovação 

de um novo marco legal para ciência, tecnologia e inovação é um desafio que vai muito além 

das possibilidades dos pesquisadores e deverá ser assumido por uma Politica de Estado. Neste 

contexto a ENCTI 2012 propõe estudos para uma revisão do marco legal para CT&I. Pode ser 

o caminho para a resolução dos problemas abordados principalmente neste tópico. 

 

                                                 
12 Ver tabelas no Apêndice no final. 
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Dificuldades de elaboração de relatórios técnicos 

 

Nas questões objetivas da Parte 2 do Questionário, este foi um dos quesitos menos 

enfatizados tanto pelos pesquisadores quanto pelos analistas da Finep. E para estes últimos 

houve mesmo discordância de que relatórios técnicos impactariam os projetos. Na 

contabilização de Ribeiro et al. (2010) a dificuldade de elaboração dos relatórios ocorreu em 

17,9% da amostragem analisada.  

Apesar da pouca ênfase percebida nas questões objetivas do Questionário e também 

das ocorrências pouco significativas na análise da pesquisa de Ribeiro et al. (2010), os 

relatórios técnicos exigidos pela Finep receberam, para as resposta abertas, algumas citações 

que merecem algum comentário. Dentre elas a falta de padrão da Financiadora para estes 

documentos e também a ênfase do foco da análise em critérios quantitativos em detrimento da 

avaliação do alcance dos objetivos do projeto. Estes comentários (8,06 % das citações 

relacionadas à Finep) podem ter algum fundamento. As críticas também apontavam para 

avaliações feitas sem o conhecimento técnico adequado do analista para análise dos resultados 

obtidos. 

O que se pode afirmar é que as áreas operacionais da Finep que lidam com convênios, 

de fato, não têm um padrão claramente definido de modelo para seus relatórios técnicos. 

Assim, fica a cargo de cada departamento operacional a definição do seu formato.  Dessa 

forma alguns analistas podem encaminhar relatórios mais simplificados e outros exigirem um 

detalhamento maior das atividades.  

A análise dos relatórios é feita de forma geral com base nas metas e atividades 

detalhadas no Plano de Trabalho do Convênio. Em face da diversidade dos assuntos 

abordados pelas pesquisas, é difícil para o analista se especializar em um tema. Sendo assim, 

a avaliação de questões específicas é uma vulnerabilidade da análise que pode ser contornada 

com auxílio de pareceres de consultores ad hoc. Os consultores convidados são especialistas 

nos temas abordados nas pesquisas e podem colaborar com uma avaliação técnica mais 

aprofundada, indicando inconsistências ou sugerindo novas diretrizes para o trabalho. 

 

Paralisações de ordem institucional (greves); Dificuldade de interação entre as 

instituições 

 

Estas duas questões foram pouco enfatizadas nas respostas do Questionário e também 

por Ribeiro et al. (2010). Não há outros dados para acrescentar.  
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4.2 Escritórios de Gestão de Projetos para apoio ao gerenciamento das pesquisas 

científicas 

 

Entre as questões propostas para conhecer o perfil dos pesquisadores respondentes, 

duas abordavam a existência e a importância de feitas para pesquisadores. 

 

i. A sua instituição disponibiliza estrutura de gestão de projetos para dar apoio aos 

pesquisadores? 

Opções de Resposta: Sim / Não 

 

ii. Qual nível de importância você atribui aos escritórios de gerenciamento de projetos 

(EGP) nas instituições de pesquisas? 

Opções de Resposta: (1) Muito importante, (2) Importante, (3) Pouco importante, 

mas necessário, (4) Desnecessário (5) Indesejável 

 

Para a primeira pergunta, um pouco menos da metade dos respondentes declararam 

que a instituição tem algum tipo de apoio à gestão dos projetos. 

 

Gráfico 15 – Pesquisadores cuja instituição 
disponibiliza estrutura de gestão de projetos 

 

 

As respostas à segunda questão refletiram o grau de importância sob a ótica dos 

pesquisadores quanto à existência de um núcleo de apoio administrativo à gestão técnica. O 

Gráfico 16 demonstra que mais de 70% dos pesquisadores consideram “muito importante” a 

existência de um escritório de apoio para o gerenciamento dos projetos de pesquisas. Se 

somado a este grupo, aqueles que optaram pela resposta “Importante”, percebe-se que o EGP 

é relevante para mais de 90% dos pesquisadores respondentes. 
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Gráfico 16 - Nível de importância atribuído aos escritórios de 
gerenciamento de projetos nas instituições de pesquisas. 

 

 

Com base nas duas perguntas, verifica-se que há carência dentro das instituições por 

este tipo de apoio aos pesquisadores que coordenam projetos de pesquisas, uma vez que 

menos da metade informou contar com alguma estrutura administrativa de gestão de projetos 

dando suporte às atividades de pesquisas. No entanto, há dúvidas se as estruturas de apoio 

administrativo cujos respondentes declararam existir em suas instituições, assumem de fato 

todas as funções inerentes a um EGP atuante, ou se são apenas setores encarregados da gestão 

financeira dos projetos. Há uma possibilidade de parte dos respondentes ter identificado a 

estrutura de apoio administrativo nas fundações de apoio, parceiras de projetos de pesquisas, 

ou nos órgãos internos de gerenciamento financeiro. Estes atores exercem parte do papel de 

um EGP, mas estão longe de desempenhar todas as funções inerentes a uma adequada gestão 

de projetos. A suspeita deste possível entendimento equivocado dos pesquisadores tem por 

base as respostas para as questões objetivas do Questionário, do grupo que indicou contar 

com estrutura de apoio administrativo, comparadas com as respostas do grupo sem este apoio.  

 

Gráfico 17 - Média das respostas do grupo que conta com apoio à gestão de projetos comparada à média do 
grupo sem apoio à gestão de projetos. 
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O Gráfico 17 demonstra que há uma maior dificuldade retratada pelo grupo sem apoio 

à gestão de projetos para enfrentamento das diversas questões apresentadas. No entanto, a 

percepção entre os dois grupos não é destacadamente diferente.  E traz a dúvida de se estes 

setores de apoio à gestão de projetos apontados pelos pesquisadores atuam de forma adequada 

e trazem resultados significativos para a gestão dos projetos de pesquisa. 

E a partir destes questionamentos, coube uma reflexão sobre quais as prerrogativas e 

qual a forma de atuação esperada para um EGP. 

 

Definição do Escritório de Gerenciamento de Projetos e vantagens potenciais de sua 

implementação 

 

Não há uma definição precisa para EGPs sendo um termo que é vagamente definido 

e que pode significar diferentes coisas em diferentes instituições (CRAWFORD, 2006, p. 

xii), mas podem ser entendidos como o locus dos projetos no âmbito organizacional 

(Rodrigues et al., 2010, p. 276).  Ou seja, o EGP poderá ser dimensionado em função das 

necessidades de uma instituição. O escritório de projetos (...) se adapta a qualquer 

estrutura organizacional e torna-se referência para uma atuação prolongada e efetiva 

(SATO, 2004, p.147). Dessa forma tanto poderá ser constituído para gerenciamento de um 

único projeto de uma determinada área da organização como poderá abranger a gestão de 

vários projetos em várias áreas.  

 

“O PMO consiste em uma estrutura voltada para a aplicação dos conceitos 
de gerenciamento de projetos dentro de uma organização, podendo assumir 
diferentes funções junto a ela: desde um simples setor para o auxílio no controle de 
projetos, até um departamento da empresa pelo qual passam todos os projetos 
gerenciados pela organização.” (Patah & Carvalho, 2009, p.302). 

 
 

A função dos EGPs é manter sob controle os fatores que propiciarão o alcance dos 

resultados de um projeto dentro dos prazos e mantida a qualidade da entrega. Sendo assim, a 

equipe do EGP é concebida para atuar em colaboração com o gestor técnico do projeto dando 

suporte às questões administrativas e burocráticas envolvidas no desenvolvimento das 

atividades, por meio da utilização de métodos e processos de planejamento, 

acompanhamento e controle (Rodrigues et al., 2006, p. 276). De uma forma geral, um EGP 

pode ser entendido da seguinte forma: 
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“Originalmente, não cabe ao EGP gerenciar os projetos (Bernstein, 2000, 
Robertson, 2004), uma vez que o EGP não é uma unidade que se propõe a substituir 
tanto dirigentes como gerentes de projeto, no entanto, ele auxilia os gerentes de 
projetos na tomada de decisão (CLELAND & IRELAND, 2002). Aqui reside a 
importância ímpar do EGP: a função operacional. Em outras palavras, o EGP ‘faz 
acontecer’ (Miranda, 2003). O papel primário de um EGP é o de desenvolver e 
manter processos e metodologias pertinentes à administração de projetos e 
incorporar lições aprendidas (FLEMING & KOPPELMAN, 1998 e THORN, 
2003)”. (DIMANDE & ANDRADE, 2006, p. 4).  

 

Também para as instituições de pesquisa os EGPs podem representar uma importante 

colaboração, não substituindo e nem concorrendo com o pesquisador coordenador de um 

projeto, mas o desonerando das atividades administrativas para as quais não foi capacitado a 

exercer. Desta forma, o EGP assume a responsabilidade de garantir que o gerenciamento de 

projetos pode se desenrolar sem ser constrangido por barreiras burocráticas (CRAWFORD, 

2006, p. xii). No contexto de um convênio, para viabilização das atividades eminentemente 

inerentes à investigação científica, uma série de fatores e atores interagirá com a equipe 

técnica do projeto, trazendo dificuldades à sua gestão, e que se não forem adequadamente 

administradas colocarão em riso os resultados do projeto.  

A aquisição de itens no âmbito nacional, a importação de materiais e equipamentos, a 

organização dos dados técnicos e financeiros para subsidiar a composição de relatórios 

técnicos e prestações de contas, são entre outras, atividades com graus de complexidades 

variadas que exigem também capacitações específicas para realizá-las. A interlocução com 

atores externos, como as agências de fomento e o CNPq (para liberação de bolsas de pesquisa 

e importação de equipamentos), traz a necessidade de capacitação em procedimentos 

específicos, cuja compreensão determinará o esforço maior ou menor para alcance dos 

objetivos dos projetos. Se o pesquisador não tem segurança nas regras para proposição de uma 

alteração do projeto junto ao órgão financiador, provavelmente o fará de forma inadequada 

potencializando riscos de rejeição dos pedidos e de retrabalho da equipe.  

Também a interação com os atores internos, como as fundações de apoio ou setores 

internos das instituições requer cuidados e atenção. Necessidades de autorizações, de 

respostas às auditorias internas, de acesso a laboratórios ou demais instalações internas, são 

alguns dos fatores que também consumirão algum tempo do coordenador do projeto. As 

perdas acumuladas ao longo do tempo implicarão em riscos aos prazos do projeto e à 

necessidade de submissão de pedidos de prorrogação de prazos. 

Cabe lembrar que a extensão de prazos de um projeto, ainda que autorizada pela 

instituição concedente dos recursos, traz consigo outras questões importantes. Por exemplo, 

projetos cujos recursos contemplam bolsistas aprovados pelo CNPq, se estendidos em 
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demasia, correm risco de perdê-los antes do encerramento de todas as atividades. As bolsas 

têm prazo limitado aos recursos para ela aprovados. Normalmente o planejamento é feito para 

que as bolsas durem o tempo originalmente proposto para o projeto, e prorrogações sucessivas 

inviabilizam a continuidade dos bolsistas, criando uma lacuna importante na equipe executora 

de apoio ao pesquisador. 

Um EGP também é uma instância de “acúmulo” de boas práticas em planejamento, 

estimativa, avaliação de risco, contenção de escopo, as habilidades rastreamento, tempo e 

projeto de relatórios, manutenção e suporte métodos e normas (CRAWFORD, 2006, p.7). O 

desenvolvimento dos projetos é submetido a dificuldades que as equipes vão aprendendo a 

enfrentar. Ao término do projeto toda esta experiência se não documentada estará perdida. E 

em um próximo projeto, o pesquisador e sua nova equipe acabarão enfrentando questões 

semelhantes, reiniciando o aprendizado da marca “zero”.  

Todos os aspectos administrativos, de planejamento e de organização envolvidos num 

projeto de pesquisas transcendem aquilo que o coordenador técnico de um projeto tem 

capacidade ou perfil para administrar. O pesquisador está voltado precipuamente para a sua 

área de conhecimento, tem foco na atividade investigativa e pouco ou nenhum interesse em se 

debruçar em uma infinidade de regras e procedimentos burocráticos que envolvem o 

financiamento de pesquisas com recurso públicos não reembolsáveis. 

 

“Os pesquisadores e envolvidos com atividades de P&D em geral são especialistas 
técnicos altamente treinados e, frequentemente, com pouca preocupação com 
questões referentes a prazo e custo, pois colocam o avanço do estado-da-arte como 
prioridade e, muitas vezes, de forma obsessiva.” (SATO, 2004, p. 5). 

 

A implantação de um EGP necessita também da mudança cultural do pesquisador que 

coordena o projeto. Para que possa priorizar as atividades de investigação científica deverá 

estar apto para trabalhar em conjunto com a equipe do EGP. Isto não significa, como já 

mencionado anteriormente, perder a liderança do projeto de pesquisas, mas trabalhar em 

sintonia com outros atores que terão a responsabilidade de “fazer acontecer” o projeto. 

Os analistas da Finep fizeram algumas menções, nas respostas abertas do Questionário 

ao constante descumprimento de prazos e procedimentos dos pesquisadores na condução dos 

convênios. Ainda que a crítica seja procedente, como pôde ser comprovado pelos resultados 

das análises das prestações de contas, cabe colocar em discussão alternativas que desonerem o 

pesquisador de funções que não são afeitas à sua atividade principal, a investigação científica. 

Sato (2004) faz um estudo da implantação de um EGP no Instituto LACTEC de Santa 
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Catarina, demonstrando que existe viabilidade de uso dos EGPs em Instituições de Pesquisa. 

Estudos para viabilizar a implantação de EGPs em universidades e centros de pesquisas serão 

benvindos.  

Por fim, não é desnecessário lembrar que os recursos disponibilizados para Ciência e 

Tecnologia são escassos.  O FNDCT, uma das maiores fontes de financiamento não 

reembolsável para pesquisas, perdeu em 2014 o orçamento do CT Petro (algo em torno de R$ 

1,5 bilhão) que será destinado a ações nas áreas de Educação e Saúde. O ex-ministro Mauro 

Raupp em pronunciamento no segundo semestre de 2013, confirmou a manutenção do 

orçamento do FNDCT de 2013 para o ano de 2014, com o aporte de recursos da União para 

cobrir a diferença dos recursos do CT-Petro. Entretanto, ressalvou que as previsões para 2015 

são de um cenário de incertezas e há possibilidades de redução significativa do orçamento do 

Fundo (ABIPTI, 2013). 

Com menos financiamento para pesquisas, grupos com maior capacidade de 

apresentar e gerenciar projetos serão beneficiados. Os custos de pesquisas científicas são altos 

e com um maior contingenciamento das fontes públicas de recurso, maior será a necessidade 

de otimização dos recursos. É lícito supor que os grupos de pesquisas mais organizados 

estarão mais habilitados a aprovar seus projetos nos certames concorrenciais públicos e 

desenvolvê-los com maior perspectiva de sucesso. As instituições de pesquisa que lançarem 

mão das boas práticas acumuladas ao longo dos anos na gestão de projetos se beneficiarão 

garantindo a continuidade do fluxo de recursos.  
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5 Conclusão 

 

O objetivo deste trabalho foi conhecer as principais questões que impactam o 

desenvolvimento de convênios com a Finep a partir da percepção de pesquisadores e analistas 

da própria financiadora.  Como bases para a pesquisa foram utilizadas as percepções colhidas 

a partir de Questionário semiestruturado, de pesquisadores que já tenham coordenado projeto 

com a Finep e de analistas da própria Financiadora. 

A partir das respostas das questões objetivas e das perguntas abertas, foram colhidas 

várias percepções e comentários que podem fornecer uma diretriz para futuras investigações 

mais aprofundadas no tema.  

O perfil dos pesquisadores respondentes, em larga maioria, conta com profissionais 

com a titulação de doutor ou pós-doutor e com mais de quinze anos exercendo a atividade de 

pesquisas, o que os qualifica para emitir opiniões abalizadas sobre as questões que impactam 

o desenvolvimento dos projetos. O exame mais detalhado das atividades acumuladas por estes 

acadêmicos expôs um rol de atribuições e encargos que coloca em dúvida a capacidade do 

exercício de tantas funções simultâneas de forma eficiente. A docência e todas as atividades a 

ela inerentes – atividades de classe e extraclasse – funções gerenciais, participações e 

coordenações de projetos de pesquisas, participações em bancas e congressos, dão a dimensão 

dos encargos assumidos por muitos destes profissionais.  Quanto maior proeminência em sua 

área de atuação, menor será a sua disponibilidade de tempo. Para este perfil de pesquisadores 

deverá ser pensado um ambiente adequado para que desenvolvam a capacidade criativa.  A 

primeira evidência percebida foi o acúmulo de convênios coordenados simultaneamente para 

cada pesquisador. Em alguns casos até doze convênios.  E a primeira questão surgida: é 

possível fazer a gestão adequada de tantos convênios por uma única pessoa?  A segunda 

evidência: os pesquisadores que exercem a coordenação simultânea de um número maior de 

convênios, em sua maioria, também exercem funções gerenciais em suas instituições. Isso 

remete também a uma segunda pergunta: Com tantas atribuições, qual o tempo disponível 

deste pesquisador para exercer a atividade criativa de pesquisa e investigação?  

Para obter uma maior riqueza das respostas dos pesquisadores, estes foram 

segmentados em função: da instituição a que estão vinculados (universidades e outras 

instituições de pesquisa), da sobrecarga de atribuições que assumem (com mais encargos e 

com menos encargos), da região geográfica que atuam.  
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Quanto aos analistas da Finep, que também contribuíram respondendo ao 

Questionário, o perfil foi delineado no momento da escolha dos potenciais participantes, 

dentre aqueles pertencentes às áreas da empresa que lidam com a avaliação, acompanhamento 

e prestação de contas dos convênios.  Pelo volume de convênios que em média têm nas suas 

carteiras, os analistas têm experiência adequada para discutir questões mais específicas dos 

procedimentos internos da Finep e propor sugestões com melhor foco. 

Da junção das opiniões e comentários de analistas da Finep e pesquisadores, esperava-

se a construção de um quadro apurado das dificuldades que rondam o desenvolvimento das 

atividades de pesquisas, tomando por base as visões privilegiadas destes dois atores, cada qual 

considerando o enfoque do seu ambiente de trabalho. 

As primeiras avaliações – a partir das questões objetivas da Parte 1 do Questionário – 

focaram, além da percepção mútua entre os respondentes, a percepção para os outros dois 

atores que também atuam ou influenciam as atividades dos convênios: os gestores financeiros 

– em sua maioria as fundações de apoio – e os órgãos de controle.   

As fundações de apoio, comparativamente, foram percebidas de forma mais crítica 

pelos analistas nas Partes 1 e 2 do Questionário, entretanto foram os pesquisadores que mais 

enfatizaram a atuação inadequada destas instituições nos comentários das perguntas abertas. 

São atores importantes para o desenvolvimento dos convênios, responsáveis pela gestão 

financeira, mas que não têm um padrão homogêneo de organização e de atuação. As respostas 

captaram esta dúvida. Dentre os perfis de pesquisadores analisados, aqueles com mais 

sobrecargas de atribuições também foram os que mais pontuaram negativamente os demais 

atores, incluindo a atuação das fundações de apoio. Nas perguntas objetivas da Parte 2 do 

Questionário, os pesquisadores da região Norte registraram os índices mais expressivos de 

rejeição à atuação das fundações de apoio. Este destaque negativo expressivo incentiva a 

proposição de investigações que venham a descortinar o que possa estar diferenciando a 

atuação das fundações de apoio do Norte, em relação às suas congêneres do resto do país. 

Os órgãos de controle foram percebidos de forma ambígua pelos respondentes. Na 

Parte 1 do Questionário, os analistas sempre pontuaram melhor a atuação dos órgãos de 

controle comparativamente aos demais atores. Para os pesquisadores, estas instituições na 

maioria dos casos recebeu a maior pontuação negativa quando comparadas com os demais. Já 

nas questões objetivas na Parte 2 do Questionário tanto pesquisadores como analistas da 

Finep deram destaque à atuação do Controle como um dos fatores que geram dificuldades 

para os convênios.  Entretanto, nos comentários extraídos das respostas às perguntas abertas, 

as instituições de controle receberam poucas críticas de ambos os grupos de respondentes, 
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indicando que não estão entre as maiores preocupações destes atores. A aparente controvérsia 

dos respondentes para a atuação e influência dos órgãos de controle talvez possa ser 

respondida pela pouca interação percebida dos analistas e pesquisadores com auditores do 

Controle. Perto de 23% dos analistas e 29% dos pesquisadores jamais receberam 

questionamentos da auditoria externa. Para apenas 21% dos pesquisadores e 26% dos 

analistas há dificuldades de responder às exigências e questões trazidas pelo Controle. Assim, 

uma provável pouca interação entre estes atores possa ter provocado percepções imprecisas 

para a atuação dos auditores do controle externo. 

A percepção mútua entre analistas e pesquisadores merece alguns comentários. Nas 

perguntas objetivas da Parte 1 do Questionário, os analistas entenderam que 

comparativamente aos demais atores, os coordenadores de convênios têm menor 

conhecimento da legislação e têm uma atuação mais inadequada, podendo influenciar a 

ocorrência de atrasos ou riscos de não alcançar os objetivos do projeto. Nas perguntas 

objetivas Parte 2 também as questões relacionadas à atuação dos coordenadores de convênios 

(projetos mal elaborados e frequentes pedidos de remanejamento / alteração de equipe) foram 

as mais destacadas desta seção como de risco para os prazos e objetivos dos projetos de 

pesquisa. E continuando na mesma linha, nas respostas abertas, os analistas destacaram os 

coordenadores com o maior índice de citações críticas para os fatores externos à Finep. Então, 

para os analistas, a atuação dos pesquisadores coordenadores de projetos de pesquisas tem 

impacto significativo nos resultados e prazos dos projetos.  

Os pesquisadores não tiveram uma crítica tão incisiva em relação aos analistas. 

Comparativamente aos demais atores, na Parte 1 do Questionário, os pesquisadores 

pontuaram melhor os analistas quanto ao entendimento da legislação; quanto à forma de 

atuação os analistas, foram mais bem pontuados que os órgãos de controle e não tão bem 

como as fundações de apoio.  Na parte 2 do Questionário, as questões relacionadas aos 

procedimentos da Finep foram vistas pelos pesquisadores como fatores de dificuldade para o 

desenvolvimento dos convênios, recebendo uma pontuação apenas inferior às questões 

relacionadas à legislação.  Nos comentários livres, a preocupação dos pesquisadores foi mais 

direcionada à legislação, com ênfase para as leis de licitação e para os procedimentos para 

importação. Para os fatores relacionados à Finep, foram enfatizadas as críticas aos 

procedimentos internos e à demora nas respostas das solicitações.  

A percepção de analistas e pesquisadores para as questões que poderiam causar 

dificuldades à execução dos convênios (Parte 2 do Questionário) se aproximou da 
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concordância nos aspectos ligados à legislação e aos órgãos de controle, quesitos para os 

quais ambos deram ênfase como impactantes.   

Quanto à percepção mútua, os analistas deram maior ênfase que os pesquisadores para 

os aspectos relacionados à atuação dos coordenadores. Dessa forma, projetos mal 

estruturados, constantes pedidos de alteração e o pouco conhecimento das normas e 

procedimentos pelos coordenadores, foram tidos como de grande impacto para os convênios.  

Em contrapartida, os pesquisadores foram mais enfáticos em apontar a inadequação dos 

procedimentos da Finep, principalmente a demora para liberação de recursos e prazos longos 

de resposta da Finep para as solicitações.  Há motivos para considerar que os respondentes 

avaliaram as questões da Parte 2 sob o enfoque daquilo que teria mais impacto em suas 

próprias atividades e não para o projeto como um todo, como foi pedido na proposição para 

estas questões. Esclarecendo, a má elaboração de projetos, assim como o não entendimento 

das normas de convênio pelos coordenadores são fatores que poderão implicar em maior 

frequência de pedidos de alterações no projeto – o que significa mais trabalho nas caixas dos 

analistas. Por outro lado, para os pesquisadores, um projeto mal estruturado poderá ser 

readequado ao longo do tempo, não significando necessariamente um problema. Entretanto 

para adequar o projeto, o pesquisador fará diversos pedidos de alteração do plano de trabalho 

e remanejamento de itens que demorarão mais tempo para serem processados na Finep – neste 

momento sim, a demora da resposta causa um impacto direto para as atividades dos gestores 

do projeto. 

A parte estas considerações, tanto analistas da Finep quanto pesquisadores, nos 

comentários livres tiveram concordância em questões relevantes. A legislação inadequada 

(principalmente leis de licitação e procedimentos de importação) mereceu destaque para 

ambos os atores. É um indicativo de que seria desejável que as aquisições de itens – tanto 

nacionais como importados – para os projetos de pesquisa tivessem um tratamento 

diferenciado que permitisse agilidade ao processo e não causassem transtornos para as 

atividades dos pesquisadores. Sob o aspecto da atuação da Finep, também com base nos 

comentários dos respondentes, é desejável que os procedimentos sejam revistos e 

sistematizados de forma a reduzir o tempo de resposta aos convenentes. Para fatores 

relacionados à Finep, nas respostas abertas do Questionário, 55% das queixas dos 

pesquisadores foram relacionadas aos procedimentos inadequados e à demora nas respostas às 

solicitações. Os analistas na mesma direção direcionaram 85% das citações para assuntos 

relacionados à gestão inadequada ou procedimentos inadequados.  A concordância nestes 

aspectos é alta e os participantes têm pleno conhecimento do cenário em que atuam, razão 
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pela qual as proposições destes atores deveriam ser cuidadosamente consideradas pela alta 

gestão da Finep. 

A disponibilização pela Finep do Sistema Portal do Cliente, para atendimento de 

solicitações de alteração de itens e de equipe executora, no âmbito dos convênios, já mostrou 

resultados que comprovam que instrumentos adequados dão celeridade ao processo. A 

obrigatoriedade de uso do sistema apenas no final de 2013 não foi ainda completamente 

percebida pelos pesquisadores.  Mas o ganho de tempo é real.  A solicitação, a análise e a 

decisão tramitando apenas on line, simplificam os procedimentos dando uma nova dimensão 

ao acompanhamento dos convênios. Não há necessidade de cartas por parte do cliente, nem 

memorandos internos ou cartas para trâmite e respostas do resultado da análise.  O aumento 

da velocidade da tramitação dos fluxos de remanejamento pode ser percebido na análise do 

Gráfico 18. 

 

Gráfico 18 – Evolução do tempo médio para conclusão de solicitações de remanejamento 

 

 

A coluna vertical informa o número de dias em média para conclusão do fluxo de 

remanejamento. A coluna horizontal indica os anos em que as médias foram registradas. Por 

exemplo, no ano de 2003, em média um remanejamento era concluído em 120 dias. 

A linha vermelha (2003 – 2014) demonstra a evolução do procedimento tradicional, 

com encaminhamento dos formulários impressos pelo correio. A linha verde representa a 

evolução do tempo de resposta da solicitação encaminhada pelo Portal do Cliente.  

Pela leitura do Gráfico 18, percebe-se a redução do tempo médio decorrido entre a 

apresentação do pedido e a decisão para solicitações de remanejamento. O início do 

funcionamento do Portal do Cliente em 2012 já influencia uma tendência de redução do 

tempo médio para análise dos remanejamentos encaminhados na forma impressa. A tendência 

se confirma no ano de 2013, e torna-se evidente a vantagem das solicitações encaminhadas 
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pelo sistema Web. Na sua fase de implantação, em 2012, os pedidos via Web eram 

processados, em média, 10 dias mais rápido que o procedimento tradicional. Em 2014, o 

tempo médio de resposta da Finep para pedidos de remanejamento chegou a 12,5 dias, e ainda 

há possibilidade para melhorias com a capacitação contínua de analistas e convenentes.  Não 

foi possível obter dados comparativos para alteração de equipe executora, entretanto o tempo 

médio de resposta não deve ser muito diferente do registrado para os remanejamentos. 

Espera-se, que com a continuidade das funcionalidades do Portal, haja no futuro 

ganhos relevantes também nos procedimentos para alterações de planos de trabalho, análises 

de prestações de contas e de relatório técnicos, liberação de parcelas, análises para 

prorrogações de prazo. Será um avanço importante que trará ganhos significativos para o 

desenvolvimento dos convênios apoiados pela Finep. 

A comparação dos dados com a pesquisa de Ribeiro et al. (2010) trouxe algumas 

confirmações relevantes, ainda que tenham sido percebidas dúvidas importantes quanto aos 

critérios de quantificação utilizados naquele trabalho. A partir do levantamento de relatórios 

técnicos de três departamentos da estrutura organizacional da Finep, foram quantificadas 

pelos pesquisadores, quinze questões mais recorrentes, com potencial de causar dificuldades 

ao desenvolvimento dos convênios.  As cinco questões com maior ocorrência, identificadas 

neste trabalho, baseado em projetos contratados entre 2004 e 2006, foram de alguma forma 

percebidas também agora pelos pesquisadores e analistas: (1) entraves burocráticos (62,2%); 

(2) atraso nas obras (62,4%); (3) atraso na importação (39,8%); (4) atraso na licitação 

(38,9%); e (5) alterações nas equipes executoras (38,8%). A percepção atual dos respondentes 

a partir dos comentários das respostas abertas poderia ser relacionada com os resultados de 

Ribeiro et al. (2010) da seguinte forma:  

i. Legislação inadequada: 56% das citações dos pesquisadores e 22% das 

citações dos analistas – itens (2) (3) (4) 

ii. Procedimentos inadequados: 28% das citações dos pesquisadores e 41% das 

citações dos analistas – Itens (1) e (5) 

É relevante perceber que, ainda que os resultados da pesquisa de Ribeiro et al. (2010) 

tenha subsidiado a modelagem do Questionário do presente trabalho, abordagens foram 

realizadas de forma diferenciada e a relação entre os resultados deve ser vista pelas 

semelhanças dos assuntos. No entanto, ainda que a partir de uma visão macro, foram notados 

vários pontos de concordância entre as duas pesquisas. 

Foi percebida a ausência de autocrítica dos pesquisadores para a sua própria atuação. 

Nas citações extraídas dos comentários livres destes, o montante das críticas ao ambiente 



110 
 

externo foram próximas da totalidade. As citações apontavam problemas, que de fato têm 

pertinência e muitos pontos foram ratificados pela percepção dos analistas da Finep.  Mas 

que, no entanto, também têm um quinhão de responsabilidade dos coordenadores dos 

projetos. 

Proporcionalmente, os analistas foram mais críticos aos procedimentos praticados na 

Empresa (41% das citações relacionadas à Finep) do que os próprios pesquisadores (28% das 

citações relacionadas à Finep). E ainda que com a disponibilização pela Finep de um novo 

sistema para agilizar os procedimentos, percebe-se que ainda há muito que melhorar.  

Entretanto, o Questionário evidenciou problemas também da parte das instituições de 

pesquisa que contratam convênios com a Finep. A constatação do excesso de convênios 

coordenados simultaneamente por um mesmo pesquisador levou à dúvida da capacidade deste 

ator para fazer o gerenciamento adequado de tantos projetos.  É fato que a legislação é 

complexa e em muitos casos traz dificuldades para execução dos projetos. Como também é 

fato que o financiamento de pesquisas com recursos públicos requer uma série de 

procedimentos em atenção à legislação vigente, o que torna os procedimentos relacionados ao 

acompanhamento de convênios muito burocratizados. Mais questões também devem ser 

discutidas quanto à atuação dos pesquisadores que coordenam projetos e as instituições 

contratantes. Na percepção dos analistas a atuação dos pesquisadores também é origem de 

problemas, entre outros por apresentação de projetos mal estruturados ou mal elaborados e 

frequentes pedidos de alteração que podem sugerir, entre vários aspectos, problemas 

estruturais nos projetos.  

A abordagem feita neste trabalho para os escritórios de gestão projetos pode se 

configurar em uma alternativa importante para melhoria também do desempenho nas 

instituições de pesquisa. Os pesquisadores apontaram esta iniciativa com importante ou muito 

importante em 92% dos respondentes. O conceito de EGPs é um tema recente no âmbito das 

instituições de pesquisa, mas já há estudos neste sentido13. Ainda que possam ocorrer 

melhorias ou flexibilidades na legislação e nos procedimentos das financiadoras públicas, as 

instituições de pesquisa necessitam de recursos para seus projetos, visando manter equipes de 

qualidade, laboratórios atualizados e contar com verbas para manterem-se inseridas na 

fronteira da ciência.  Os recursos estão mais escassos e a concorrência por verbas para 

pesquisa a cada dia torna-se mais acirrada. Os EGPs podem auxiliar na preparação dos 

projetos, e também no desenvolvimento, atuando como parceiro do pesquisador e liberando-o 

                                                 
13 Sato (2004). 
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de tarefas administrativas e financeiras que estão fora da sua alçada de conhecimento e 

interesse. Dessa forma, o tempo para a atividade criativa seria ampliado trazendo como 

consequência a melhoria dos resultados das pesquisas. 

O que se percebe a partir das investigações feitas no contexto deste trabalho, é que a 

pesquisa no país carece de fluxos contínuos de recursos. E o país carece do resultado das 

pesquisas científicas e tecnológicas para dar o salto esperado para estar entre os países 

desenvolvidos. A tarefa não é trivial e demanda esforços imensos. A Estratégia Nacional de 

CT&I 2012 vem em continuidade ao Plano de Ação em Ciência e Tecnologia e Inovação 

2007-2010 (PACTI), trazendo a perspectiva da ciência, tecnologia e inovação como eixo 

estruturante para o desenvolvimento do Brasil. Dentre os eixos de sustentação da ENCTI 

2012 está o “Aperfeiçoamento dos Instrumentos da Política de CT&I”. Uma das linhas de 

ação propostas é exatamente o aperfeiçoamento do marco regulatório de fomento a inovação. 

 

“A consistência do sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação depende de 
um adequado suporte legal, coerente entre si e que não enseje interpretações dúbias 
que venham a dificultar a ação dos diferentes agentes do sistema.” (ENCTI, 2012, p. 
52). 

 

Neste contexto há um reconhecimento de que o “conjunto de leis editadas em 

diferentes épocas e com diferentes alcances” (ENCTI, 2012, p.53) causam problemas de 

aplicação impactando os projetos de pesquisas em CT&I. A falta de sintonia do conjunto das 

leis propicia a construção de entendimentos diversos entre os atores que atuam em pesquisas. 

Os órgãos de controle externo também têm dificuldades em cobrar a aplicação adequada da 

legislação considerando a especificidade das atividades de pesquisa. Parte do problema 

poderia ser creditada a aplicação de bom senso nas análises e exigências dos auditores. 

Entretanto, é inegável que o arcabouço legal do País não é de entendimento trivial e na dúvida 

– e por medo das consequências – os atores assumem posições mais conservadoras.   

Legislações específicas para CT&I são desejáveis e ansiosamente esperadas por 

aqueles que desenvolvem os projetos de pesquisa. O Governo Federal vem articulando com as 

entidades representativas do setor empresarial e da academia na busca de soluções que 

promovam o aperfeiçoamento da legislação. A Estratégia Nacional de CTI 2012 se apresenta 

como o fórum adequado para conduzir “as ações e articulações necessárias ao 

aperfeiçoamento do marco legal, de modo a propiciar ambiente cada vez mais atraente e 

motivador para a condução das atividades de desenvolvimento científico e tecnológico e de 

inovação”. (ENCTI, 2012, p.53). 
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Os desafios não serão poucos, mas a discussão parece já estar em andamento, 

concretizando-se em uma janela de oportunidade para que segmentos representativos da 

academia apresentem suas proposições e lutem para que um novo ambiente de CT&I venha a 

se estabelecer. O sucesso desta empreitada passa necessariamente por uma revisão do papel 

dos principais atores que atuam ou influenciam no desenvolvimento de pesquisas científicas e 

tecnológicas no Brasil.  
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Apêndice: Dados Estatísticos e Questionários Aplicados 

 

Percepção comparativa dos pesquisadores quanto ao 
atendimento das solicitações com presteza realizadas  

pelos demais atores 
Atendem com Presteza? 

Atores 
avaliados 

Pesquisadores / 
Segmentação 

n Média 
Desvio 
Padrão 

Moda 
Nunca ou- 
Raramente 

Às vezes 
Frequentemente 

ou  Sempre 

As 
Fundações 
de Apoio 
atendem 

com 
presteza? 

Todos os 
participantes 

224 3,50 1,00 3 12,9% 36,2% 50,9% 

Pesquisadores com 
mais encargos 

50 3,70 1,00 4 14,0% 26,0% 60,0% 

Pesquisadores com 
menos encargos 

96 3,40 0,90 3 10,4% 41,7% 47,9% 

Pesquisadores de 
universidades  

154 3,48 0,92 4 14,9% 35,1% 50,0% 

Pesquisadores de 
outras instituições 

70 3,63 0,88 3 8,6% 38,6% 52,9% 

A Finep 
atende 

com 
presteza? 

Todos os 
participantes 

224 3,30 1,00 3 21,4% 33,5% 45,1% 

Pesquisadores com 
mais encargos 

50 3,20 0,90 3 18,0% 44,0% 38,0% 

Pesquisadores com 
menos encargos 

96 3,40 1,00 3 18,8% 35,4% 45,8% 

Pesquisadores de 
universidades  

154 3,34 0,98 3 21,4% 35,7% 42,9% 

Pesquisadores de 
outras instituições 

70 3,34 0,80 4 20,0% 30,0% 50,0% 
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Fatores atribuídos aos COORDENADORES DE PROJETOS (ou sob sua responsabilidade) em convênios com a Finep: 

Questões com 
potencial para 

causar dificuldades 
aos convênios 

Cod Grupos de Respondentes n Média 
Desvio 
Padrão 

Moda 
Discordo 
(1 ou 2) 

Indiferente 
(3) 

Concordo 
(4 ou 5) 

Projetos mal 
elaborados e mal 
estruturados 

Coord_01 

1 Todos os pesquisadores 224 3,03 1,42 4 40,2% 13,8% 46,0% 

2 Pesquisadores vinculados a 
universidades 

154 2,82 1,40 4 45,5% 14,3% 40,3% 

3 Pesquisadores vinc. a outras 
instituições 

70 3,46 1,37 5 28,6% 12,9% 58,6% 

4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,17 1,33 4 35,4% 14,6% 50,0% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 2,84 1,51 1 46,0% 12,0% 42,0% 

6 Analistas da Finep 31 4,03 1,17 5 16,1% 6,5% 77,4% 

Falta de experiência 
dos coordenadores 
em gestão de 
projetos 

Coord_02 

1 Todos os pesquisadores 224 3,29 1,29 4 31,7% 12,9% 55,4% 

2 Pesquisadores vinculados a 
universidades 

154 3,12 1,25 4 37,0% 14,9% 48,1% 

3 Pesquisadores vinc. a outras 
instituições 

70 3,63 1,30 4 20,0% 8,6% 71,4% 

4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,41 1,17 4 26,0% 12,5% 61,5% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 3,12 1,31 4 40,0% 12,0% 48,0% 

6 Analistas da Finep 31 3,58 1,06 4 16,1% 25,8% 58,1% 

Apresentação de 
frequentes pedidos 
de alteração da 
relação de itens e 
da equipe 
executora dos 
convênios 

Coord_03 

1 Todos os pesquisadores 224 3,20 1,25 4 31,3% 22,3% 46,4% 

2 Pesquisadores vinculados a 
universidades 

154 3,05 1,25 4 34,4% 26,0% 39,6% 

3 Pesquisadores vinc. a outras 
instituições 

70 3,51 1,18 4 24,3% 14,3% 61,4% 

4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,13 1,17 4 31,3% 28,1% 40,6% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 3,24 1,39 4 36,0% 14,0% 50,0% 

6 Analistas da Finep 31 4,35 0,91 5 6,5% 9,7% 83,9% 

Inexperiência do 
coordenador para 
desenvolvimento 
dos projetos básicos 
de obras 

Coord_04 

1 Todos os pesquisadores 224 3,60 1,20 4 18,3% 22,8% 58,9% 

2 Pesquisadores vinculados a 
universidades 

154 3,54 1,17 4 19,5% 22,7% 57,8% 

3 Pesquisadores vinc. a outras 
instituições 

70 3,72 1,25 5 15,7% 22,9% 61,4% 

4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,73 1,08 4 12,5% 22,9% 64,6% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 3,54 1,27 4 22,0% 18,0% 60,0% 

6 Analistas da Finep 31 3,61 1,02 4 12,9% 29,0% 58,1% 

Inexperiência do 
coordenador no 
acompanhamento 
de obras previstas 
nos projetos 

Coord_05 

1 Todos os pesquisadores 224 3,47 1,23 4 21,0% 24,1% 54,9% 

2 Pesquisadores vinculados a 
universidades 

154 3,40 1,23 4 22,7% 24,0% 53,2% 

3 Pesquisadores vinc. a outras 
instituições 

70 3,61 1,22 4 17,1% 24,3% 58,6% 

4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,59 1,09 4 14,6% 25,0% 60,4% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 3,52 1,30 4 22,0% 18,0% 60,0% 

6 Analistas da Finep 31 3,68 1,01 4 12,9% 22,6% 64,5% 

Desconhecimento 
do coordenador 
quanto às  normas 
legais e infralegais 
que regem o 
desenvolvimento de 
convênios 

Coord_06 

1 Todos os pesquisadores 224 3,60 1,23 4 22,8% 12,9% 64,3% 

2 Pesquisadores vinculados a 
universidades 

154 3,51 1,26 4 27,3% 11,0% 61,7% 

3 Pesquisadores vinc. a outras 
instituições 

70 3,82 1,15 4 12,9% 17,1% 70,0% 

4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,78 1,13 4 15,6% 14,6% 69,8% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 3,60 1,44 5 28,0% 6,0% 66,0% 

6 Analistas da Finep 31 3,94 1,03 4 16,1% 6,5% 77,4% 
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Fatores atribuídos a AGENTES EXTERNOS ao convênio 

Questões com 
potencial para 

causar 
dificuldades  

aos convênios 

Cod Grupos de Respondentes n Média 
Desvio 
Padrão 

Moda 
Discordo 
(1 ou 2) 

Indiferente 
(3) 

Concordo 
(4 ou 5) 

Paralisações de 
ordem 
institucional 
(greves) 

FatEx_01 

1 Todos os pesquisadores 224 3,00 1,30 3 31,3% 34,8% 33,9% 

2 Pesquisadores vinculados a 
universidades 

154 3,07 1,28 3 29,2% 35,7% 35,1% 

3 Pesquisadores vinc. a outras 
instituições 

70 2,89 1,31 3 35,7% 32,9% 31,4% 

4 Pesquisadores com menos 
encargos 

96 3,21 1,21 3 25,0% 34,4% 40,6% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 2,84 1,32 3 34,0% 38,0% 28,0% 

6 Analistas da Finep 31 2,87 1,06 3 29,0% 48,4% 22,6% 

Complexidade 
da legislação 
que rege os 
processos 
licitatórios 

FatEx_02 

1 Todos os pesquisadores 224 4,22 1,05 5 8,9% 9,4% 81,7% 

2 Pesquisadores vinculados a 
universidades 

154 4,12 1,12 5 11,0% 10,4% 78,6% 

3 Pesquisadores vinc. a outras 
instituições 

70 4,45 0,86 5 4,3% 7,1% 88,6% 

4 Pesquisadores com menos 
encargos 

96 4,20 0,99 5 8,3% 9,4% 82,3% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 4,38 0,98 5 6,0% 6,0% 88,0% 

6 Analistas da Finep 31 4,16 0,93 5 9,7% 6,5% 83,9% 

Complexidade 
dos 
procedimentos 
de importação 
(CNPq, aduana 
etc.) 

FatEx_03 

1 Todos os pesquisadores 224 4,14 1,04 5 6,7% 17,0% 76,3% 

2 Pesquisadores vinculados a 
universidades 

154 4,09 1,08 5 7,8% 16,9% 75,3% 

3 Pesquisadores vinc. a outras 
instituições 

70 4,27 0,94 5 4,3% 17,1% 78,6% 

4 Pesquisadores com menos 
encargos 

96 4,17 0,94 5 4,2% 18,8% 77,1% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 4,12 1,14 5 10,0% 12,0% 78,0% 

6 Analistas da Finep 30 4,17 0,87 4 6,7% 10,0% 83,3% 

Complexidade 
da legislação 
que rege a 
elaboração de 
projetos 
básicos para 
obras apoiadas 
pelos convênios 

FatEx_04 

1 Todos os pesquisadores 224 4,00 1,11 5 9,8% 19,6% 70,5% 

2 Pesquisadores vinculados a 
universidades 

154 3,97 1,14 5 11,0% 17,5% 71,4% 

3 Pesquisadores vinc. a outras 
instituições 

70 4,10 1,04 5 7,1% 24,3% 68,6% 

4 Pesquisadores com menos 
encargos 

96 3,99 1,03 5 6,3% 25,0% 68,8% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 4,30 1,04 5 8,0% 8,0% 84,0% 

6 Analistas da Finep 31 3,61 0,92 3 9,7% 38,7% 51,6% 

Complexidade 
da legislação 
que rege a 
execução das 
obras 
financiadas 
pelos convênios 

FatEx_05 

1 Todos os pesquisadores 224 4,04 1,06 5 8,0% 21,0% 71,0% 

2 Pesquisadores vinculados a 
universidades 

154 4,03 1,09 5 9,1% 19,5% 71,4% 

3 Pesquisadores vinc. a outras 
instituições 

70 4,10 1,00 5 5,7% 24,3% 70,0% 

4 Pesquisadores com menos 
encargos 

96 4,01 0,95 5 5,2% 26,0% 68,8% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 4,34 1,05 5 8,0% 8,0% 84,0% 

6 Analistas da Finep 31 3,71 1,04 3 12,9% 32,3% 54,8% 

Dificuldades 
com 
licenciamentos 
e aprovação de 
obras apoiadas 
nos convênios 
junto aos 
órgãos públicos 

FatEx_06 

1 Todos os pesquisadores 224 4,00 1,14 5 10,7% 23,2% 66,1% 

2 Pesquisadores vinculados a 
universidades 

154 3,96 1,18 5 12,3% 22,7% 64,9% 

3 Pesquisadores vinc. a outras 
instituições 

70 4,10 1,04 5 7,1% 24,3% 68,6% 

4 Pesquisadores com menos 
encargos 

96 3,98 1,02 5 6,3% 31,3% 62,5% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 4,22 1,12 5 8,0% 18,0% 74,0% 

6 Analistas da Finep 31 4,03 0,87 4 6,5% 16,1% 77,4% 
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Fatores atribuídos à Finep 

Questões com 
potencial para 

causar 
dificuldades  

aos convênios 

Cod Grupos de Respondentes n Média 
Desvio 
Padrão 

Moda 
Discordo 
(1 ou 2) 

Indiferente 
(3) 

Concordo 
(4 ou 5) 

Prazos 
inadequados 
para elaboração 
de propostas no 
âmbito das 
chamadas 
públicas 
dificultando a 
boa elaboração 
de projetos 

Finep_0
1 

1 Todos os pesquisadores 224 3,32 1,34 4 31,3% 16,1% 52,7% 

2 Pesquisadores vinculados a universidades 154 3,18 1,40 4 37,0% 14,3% 48,7% 

3 Pesquisadores vinc. a outras instituições 70 3,59 1,15 4 18,6% 20,0% 61,4% 

4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,32 1,34 4 32,3% 12,5% 55,2% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 3,24 1,29 2 36,0% 18,0% 46,0% 

6 Analistas da Finep 31 3,48 1,43 5 29,0% 12,9% 58,1% 

Editais das 
chamadas 
públicas muito 
complexos e de 
difícil 
entendimento 
prejudicando a 
elaboração de 
projetos 

Finep_0
2 

1 Todos os pesquisadores 224 3,16 1,37 4 36,6% 18,3% 45,1% 

2 Pesquisadores vinculados a universidades 154 3,09 1,34 2 39,6% 16,9% 43,5% 

3 Pesquisadores vinc. a outras instituições 70 3,30 1,42 5 30,0% 21,4% 48,6% 

4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,35 1,38 5 31,3% 17,7% 51,0% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 2,88 1,31 2 44,0% 18,0% 38,0% 

6 Analistas da Finep 31 3,19 1,17 4 32,3% 22,6% 45,2% 

Complexidade 
e/ou prazos 
longos para 
conclusão dos 
procedimentos 
da Finep para 
liberação de 
recursos dos 
convênios 

Finep_0
3 

1 Todos os pesquisadores 224 3,87 1,24 5 17,0% 12,1% 71,0% 

2 Pesquisadores vinculados a universidades 154 3,77 1,32 5 20,1% 13,0% 66,9% 

3 Pesquisadores vinc. a outras instituições 70 4,07 1,02 4 10,0% 10,0% 80,0% 

4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,74 1,28 5 19,8% 14,6% 65,6% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 3,98 1,26 5 18,0% 8,0% 74,0% 

6 Analistas da Finep 31 3,74 1,18 4 16,1% 16,1% 67,7% 

Complexidade 
dos 
procedimentos 
e/ou prazos 
longos de 
resposta para 
solicitações de 
alterações do 
projeto  

Finep_0
4 

1 Todos os pesquisadores 224 3,96 1,16 5 16,1% 9,4% 74,6% 

2 Pesquisadores vinculados a universidades 154 3,89 1,20 5 16,9% 10,4% 72,7% 

3 Pesquisadores vinc. a outras instituições 70 4,11 1,04 5 14,3% 7,1% 78,6% 

4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,93 1,17 5 16,7% 9,4% 74,0% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 3,94 1,16 5 20,0% 10,0% 70,0% 

6 Analistas da Finep 31 3,23 1,15 4 35,5% 16,1% 48,4% 

Complexidade 
de 
preenchimento 
dos relatórios 
de prestação de 
contas 

Finep_0
5 

1 Todos os pesquisadores 224 3,56 1,18 4 18,8% 24,1% 57,1% 

2 Pesquisadores vinculados a universidades 154 3,47 1,26 4 22,1% 24,7% 53,2% 

3 Pesquisadores vinc. a outras instituições 70 3,76 0,96 4 11,4% 22,9% 65,7% 

4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,46 1,16 4 19,8% 28,1% 52,1% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 3,60 1,28 4 20,0% 20,0% 60,0% 

6 Analistas da Finep 31 3,13 1,20 4 35,5% 16,1% 48,4% 

Complexidade 
de 
preenchimento 
dos relatórios 
técnicos 

Finep_0
6 

1 Todos os pesquisadores 224 3,06 1,30 4 34,4% 23,2% 42,4% 

2 Pesquisadores vinculados a universidades 154 3,07 1,36 4 36,4% 20,1% 43,5% 

3 Pesquisadores vinc. a outras instituições 70 3,06 1,18 4 30,0% 30,0% 40,0% 

4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,06 1,27 3 32,3% 28,1% 39,6% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 3,14 1,33 4 32,0% 24,0% 44,0% 

6 Analistas da Finep 31 2,48 1,34 2 61,3% 16,1% 22,6% 
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Fatores atribuídos aos GESTORES FINANCEIROS dos convênios (ordenadores de despesas e técnicos de acompanhamento financeiro de 
convênios das fundações de apoio e demais instituições convenentes) 

Questões com 
potencial para 

causar 
dificuldades  

aos convênios 

Cod Grupos de Respondentes n Média 
Desvio 
Padrão 

Moda 
Discordo 
(1 ou 2) 

Indiferente 
(3) 

Concordo 
(4 ou 5) 

Gestores 
financeiros com 
pouca ou  
nenhuma 
experiência em 
convênios com 
a Finep 

Gest_01 

1 Todos os pesquisadores 224 3,29 1,38 4 33,5% 15,2% 51,3% 

2 Pesquisadores vinculados a universidades 154 3,18 1,38 4 36,4% 13,6% 50,0% 

3 Pesquisadores vinc. a outras instituições 70 3,52 1,34 5 27,1% 18,6% 54,3% 

4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,28 1,35 4 33,3% 15,6% 51,0% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 3,44 1,27 4 22,0% 22,0% 56,0% 

6 Analistas da Finep 31 3,39 1,09 4 25,8% 19,4% 54,8% 

Desconhecimen
to dos gestores 
financeiros 
quanto às  
normas legais e 
infralegais que 
regem o 
desenvolviment
o de convênios 

Gest_02 

1 Todos os pesquisadores 224 3,17 1,39 4 35,7% 16,5% 47,8% 

2 Pesquisadores vinculados a universidades 154 3,03 1,38 4 39,6% 16,2% 44,2% 

3 Pesquisadores vinc. a outras instituições 70 3,51 1,35 5 27,1% 17,1% 55,7% 

4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,16 1,37 4 36,5% 15,6% 47,9% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 3,26 1,34 4 30,0% 22,0% 48,0% 

6 Analistas da Finep 31 3,48 1,26 4 32,3% 9,7% 58,1% 

Falta de 
experiência   
dos  gestores 
financeiros em 
procedimentos 
licitatórios para 
aquisição/contr
atação de 
materiais 
equipamentos 
e serviços 

Gest_03 

1 Todos os pesquisadores 224 3,20 1,41 5 36,2% 17,0% 46,9% 

2 Pesquisadores vinculados a universidades 154 3,05 1,41 4 40,3% 16,9% 42,9% 

3 Pesquisadores vinc. a outras instituições 70 3,54 1,34 5 27,1% 17,1% 55,7% 

4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,17 1,37 5 35,4% 20,8% 43,8% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 3,24 1,42 5 34,0% 18,0% 48,0% 

6 Analistas da Finep 31 3,42 1,12 4 25,8% 19,4% 54,8% 

Falta de 
experiência   
dos  gestores 
financeiros em 
procedimentos 
de importação 
de materiais e 
equipamentos 

Gest_04 

1 Todos os pesquisadores 224 3,41 1,39 5 29,0% 17,4% 53,6% 

2 Pesquisadores vinculados a universidades 154 3,24 1,40 5 33,8% 18,8% 47,4% 

3 Pesquisadores vinc. a outras instituições 70 3,79 1,29 5 18,6% 14,3% 67,1% 

4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,34 1,35 5 28,1% 24,0% 47,9% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 3,56 1,36 5 24,0% 16,0% 60,0% 

6 Analistas da Finep 31 3,61 1,17 4 22,6% 16,1% 61,3% 

 

 

 

 

  



120 
 

Fatores de INTERAÇÃO ENTRE OS ATORES ENVOLVIDOS (ou que influenciam) no desenvolvimento dos convênios com a Finep (analistas 
da Finep, gestores financeiros das fundações de apoio e de outras instituições convenentes, coordenadores de projetos, auditores dos 

órgãos de controle) 

Questões com 
potencial para 

causar 
dificuldades  

aos convênios 

Cod Grupos de Respondentes n Média 
Desvio 
Padrão 

Mod
a 

Discordo 
(1 ou 2) 

Indiferent
e (3) 

Concord
o (4 ou 

5) 

Dificuldades 
de interação 
entre as áreas 
operacionais e 
financeiras da 
Finep 

Int_Areas 6 Analistas 31 3,68 1,14 4 19,4% 6,5% 74,2% 

Dificuldades 
de interação 
com os 
coordenadore
s dos projetos 

Int_Coor
d 

6 Analistas 31 3,00 1,10 3 32,3% 32,3% 35,5% 

Dificuldades 
de interação 
com as 
fundações de 
apoio ou 
setores 
responsáveis 
pela gestão 
financeira dos 
convênios 

Int_FAps 

1 Todos os pesquisadores 224 3,19 1,29 4 30,8% 22,3% 46,9% 

2 Pesquisadores vinculados a 
universidades 

154 3,15 1,32 4 34,4% 17,5% 48,1% 

3 Pesquisadores vinc. a outras 
instituições 

70 3,31 1,22 3 22,9% 32,9% 44,3% 

4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,25 1,23 4 27,1% 26,0% 46,9% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 3,28 1,27 4 32,0% 16,0% 52,0% 

6 Analistas da Finep 31 3,32 1,05 4 25,8% 22,6% 51,6% 

[Dificuldades 
de interação 
com a 
concedente 
dos recursos] 

Int_Finep 

1 Todos os pesquisadores 224 3,33 1,25 4 28,1% 19,2% 52,7% 

2 Pesquisadores vinculados a 
universidades 

154 3,30 1,29 4 30,5% 14,3% 55,2% 

3 Pesquisadores vinc. a outras 
instituições 

70 3,39 1,15 3 22,9% 30,0% 47,1% 

4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,42 1,19 4 24,0% 19,8% 56,3% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 3,40 1,25 4 28,0% 18,0% 54,0% 

Dificuldades 
de interação 
com órgãos de 
controle (TCU, 
CGU) 

Int_OCtr 

1 Todos os pesquisadores 224 3,76 1,08 3 8,0% 34,8% 57,1% 

2 Pesquisadores vinculados a 
universidades 

154 3,70 1,11 3 9,1% 36,4% 54,5% 

3 Pesquisadores vinc. a outras 
instituições 

70 3,89 1,01 5 5,7% 31,4% 62,9% 

4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,69 1,05 3 8,3% 38,5% 53,1% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 3,98 1,12 5 8,0% 28,0% 64,0% 

6 Analistas da Finep 31 3,87 0,99 5 9,7% 25,8% 64,5% 

Dificuldade de 
Interação com 
outros 
partícipes do 
projeto 
(equipe 
executora e 
instituições 
relacionadas) 

Int_Partc 

1 Todos os pesquisadores 224 2,94 1,22 3 38,8% 25,4% 35,7% 

2 Pesquisadores vinculados a 
universidades 

154 2,84 1,21 2 42,2% 24,0% 33,8% 

3 Pesquisadores vinc. a outras 
instituições 

70 3,17 1,21 3 31,4% 28,6% 40,0% 

4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,11 1,11 3 29,2% 32,3% 38,5% 

5 Pesquisadores com mais encargos 50 2,90 1,32 2 46,0% 16,0% 38,0% 

6 Analistas da Finep 31 3,42 1,09 4 22,6% 25,8% 51,6% 
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Fatores atribuídos aos ÓRGÃOS DE CONTROLE (CGU, TCU, MP etc). 

Questões com 
potencial para 

causar dificuldades  
aos convênios 

Cod Grupos de Respondentes n Média 
Desvio 
Padrão 

Moda 
Discordo 
(1 ou 2) 

Indiferente 
(3) 

Concordo 
(4 ou 5) 

Exigências 
inadequadas feitas 

por auditores, 
devido à falta de 

conhecimento das 
normas da 

financiadora 
concedente dos 

recursos do 
convênio 

OCext_01 1 todos os pesquisadores 224 3,59 1,13 3 11,2% 38,8% 50,0% 

OCext_01 2 Pesq. Vinc. Universidade 154 3,49 1,18 3 14,3% 37,7% 48,1% 

OCext_01 3 Pesq. Vinc. Outros 70 3,79 0,97 3 4,3% 41,4% 54,3% 

OCext_01 4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,57 1,07 3 8,3% 46,9% 44,8% 

OCext_01 5 Pesquisadores com mais encargos 50 3,86 1,18 5 12,0% 18,0% 70,0% 

OCext_01 6 Analistas 31 3,65 1,08 4 16,1% 22,6% 61,3% 

Interpretações 
subjetivas dos 
auditores para 

aspectos da 
legislação 

OCExt_02 1 todos os pesquisadores 224 3,80 1,15 5 9,4% 33,9% 56,7% 

OCExt_02 2 Pesq. Vinc. Universidade 154 3,72 1,21 5 12,3% 32,5% 55,2% 

OCExt_02 3 Pesq. Vinc. Outros 70 3,99 0,99 5 2,9% 37,1% 60,0% 

OCExt_02 4 Pesquisadores com menos encargos 96 3,75 1,09 3 7,3% 43,8% 49,0% 

OCExt_02 5 Pesquisadores com mais encargos 50 4,12 1,16 5 10,0% 14,0% 76,0% 

OCExt_02 6 Analistas 31 3,81 1,14 4 12,9% 16,1% 71,0% 
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Questionário 1 
 

Percepção dos pesquisadores quanto às dificuldades no desenvolvimento de 
convênios apoiados com recursos públicos, especialmente aqueles contratados 
com a FINEP 

 

O questionário a seguir visa identificar as principais dificuldades percebidas no 
desenvolvimento de pesquisas científicas apoiadas por convênios contratados com 
financiadoras públicas, em especial a FINEP. 

As respostas irão subsidiar a dissertação de final de curso de Mestrado em 
Administração Pública - FGV/EBAPE de Marcel Lavallé, que vai abordar os entraves e 
dificuldades enfrentados pelos principais atores envolvidos com pesquisas científicas 
financiadas com recursos públicos e as alternativas para agilização deste processo. 

As opiniões e demais comentários coletados por meio deste questionário serão 
tratados de forma agregada e sem divulgação dos participantes, portanto, o anonimato é 
assegurado. 

O tempo estimado de preenchimento é de 10 minutos. Pedimos a gentileza de 
responder (e enviar) este questionário até o dia 28 de fevereiro, para que possamos 
aproveitar as suas impressões em nossa pesquisa. Sou antecipadamente grato pela 
atenção dispensada  

Há 28 perguntas neste questionário. 
 
 

DADOS GERAIS 
 

1 Nome da Instituição a que está vinculado: * 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 
 
 

2 CNPJ da Instituição? (Opcional)  Formato (00.000.000/0000-00) 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 
 

3 Estado onde a Instituição está situada: * 
 
 

4 Qual a sua titulação? * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Bacharel 
o Mestre 
o Doutor (ou Pos Doutor) 

 
5 Tempo que exerce a função de pesquisador: * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Até 5 anos 
o de 5 a 10 anos 
o de 10 a 15 anos 
o de 15 a 20 anos 
o mais de 20 anos 

 
6 Exerce atualmente cargos de gerência na instituição a que está vinculado? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Sim 
o Não 
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7 Exerce atualmente a coordenação de projetos apoiados por convênios com a FINEP? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Sim 
o Não 

 
8 Exerce atualmente a coordenação de projetos apoiados por convênio com outras 
instituições públicas de fomento à pesquisa (ex.: CNPq, FAPESP, FAPERJ, etc)? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Sim 
o Não 

 
9 Quantos projetos de pesquisa você coordena atualmente? * 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 
 

10 Para elaboração de um projeto de pesquisas e posteriormente para execução das 
atividades técnicas do projeto, a sua instituição disponibiliza estrutura de gestão de 
projetos para dar apoio aos pesquisadores? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Sim 
o Não 

 
11 Qual nível de importância você atribui aos escritórios de gerenciamento de projetos 
nas instituições de pesquisas, principalmente para apoiar pesquisadores nas atividades 
de coordenação e prestação de contas? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Muito importante 
o Importante 
o Pouco importante, mas necessário 
o Desnecessário 
o Indesejável 

 
 

PERGUNTAS OBJETIVAS - PARTE 1  
 
Percepção quanto à atuação dos responsáveis pela gestão financeira dos 

convênios (Técnicos das fundações de apoio ou de outros setores que 
gerenciam convênios) 

 
12 A atuação das fundações de apoio (ou de setores da própria instituição executora que 
gerenciam convênios), no desenvolvimento das atividades administrativas e financeiras, 
de alguma forma é inadequada e cria dificuldades para o desenvolvimento das atividades 
técnicas do projeto a cargo dos coordenadores? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Discordo plenamente 
o Discordo moderadamente 
o Discordo levemente 
o Não concordo nem discordo 
o Concordo levemente 
o Concordo moderadamente 
o Concordo plenamente 

 
13 As fundações de apoio (ou setores da própria instituição executora que gerenciam 
convênios) atendem com presteza às solicitações feitas pelos coordenadores do projeto, 
no âmbito do desenvolvimento de convênios? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
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o Nunca 
o Raramente 
o Às vezes 
o Frequentemente 
o Sempre 

 
14 As fundações de apoio (ou setores da própria instituição executora que gerenciam 
convênios) têm procedimentos burocráticos restritivos que vão além do estabelecido na 
legislação? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Discordo plenamente 
o Discordo moderadamente 
o Discordo levemente 
o Não concordo nem discordo 
o Concordo levemente 
o Concordo moderadamente 
o Concordo plenamente 

 
Percepção quanto à atuação FINEP na fiscalização da execução dos 

convênios 
 

15 A atuação da FINEP, como concedente de recursos públicos para pesquisas científicas, 
de alguma forma é inadequada e cria dificuldades para o desenvolvimento das atividades 
de pesquisas científicas dos projetos apoiados por esta financiadora? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Discordo plenamente 
o Discordo moderadamente 
o Discordo levemente 
o Não concordo nem discordo 
o Concordo levemente 
o Concordo moderadamente 
o Concordo plenamente 

 
16 A FINEP atende com presteza às solicitações feitas pelos coordenadores técnicos dos 
convênios, no âmbito do desenvolvimento dos projetos de pesquisa? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Nunca 
o Raramente 
o Às vezes 
o Frequentemente 
o Sempre 

 
17 Os analistas da FINEP fazem exigências que vão além do estabelecido na legislação 
(normas legais e infra legais) que regula e/ou impacta a contratação de convênios (ex.: 
INFNDCT 01/2010, lei 8666/93, Manual de Convênios FINEP etc.)? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Discordo plenamente 
o Discordo moderadamente 
o Discordo levemente 
o Não concordo nem discordo 
o Concordo levemente 
o Concordo moderadamente 
o Concordo plenamente 
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Percepção quanto à atuação dos órgãos de controle externo (TCU, CGU e 
outros) 

 
18 As auditorias realizadas pelos órgãos de controle externo são inadequadas e de 
alguma forma criam dificuldades para o desenvolvimento das atividades de pesquisas 
científicas apoiadas com recursos públicos (convênios, termos de cooperação etc.). * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Discordo plenamente 
o Discordo moderadamente 
o Discordo levemente 
o Não concordo nem discordo 
o Concordo levemente 
o Concordo moderadamente 
o Concordo plenamente 

 
19 Você encontra dificuldades para atender às exigências ou responder a 
questionamentos feitos pelos auditores dos órgãos de controle externo (TCU, CGU, MP 
etc.)? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Nunca 
o Raramente 
o Às vezes 
o Frequentemente 
o Sempre 
o Não recebi ainda questionamentos dos órgãos de controle externo 

 
20 Os auditores dos órgãos de controle externo fazem exigências que vão além do 
estabelecido na legislação (normas legais e infra legais) que regula e/ou impacta a 
contratação de convênios (ex.: IN.FNDCT 01/2010, lei 8666/93, Manual de Convênios 
FINEP etc.)? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Discordo plenamente 
o Discordo levemente 
o Discordo moderadamente 
o Não concordo nem discordo 
o Concordo levemente 
o Concordo moderadamente 
o Concordo plenamente 

 
 
 

PERGUNTAS OBJETIVAS - PARTE 2 
 

O conjunto de questões a seguir objetiva medir fatores que impactam o 
desenvolvimento de convênios causando atrasos nos prazos e/ou dificultando o 
alcance dos resultados, de forma RELEVANTE E FREQUENTE. 

 
Neste contexto, indique seu grau de concordância (se as questões têm impacto 

relevante e frequente)para cada uma das questões descritas abaixo, sendo: 
 
1. Discordo Totalmente / 2. Discordo Parcialmente / 3. Indiferente – Não 

Concordo e nem Discordo / 4.Concordo Parcialmente / 5. Concordo Totalmente 
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21 Fatores atribuídos aos COORDENADORES DE PROJETOS (ou sob sua responsabilidade) 
em convênios com a FINEP.* 

 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

Projetos mal elaborados e mal estruturados 

Falta de experiência dos coordenadores em gestão de projetos 

Apresentação de frequentes pedidos de alteração da relação de itens e da equipe 
executora dos convênios 

Inexperiência do coordenador para desenvolvimento dos projetos básicos de obras 

Inexperiência do coordenador no acompanhamento de obras previstas nos projetos 

Desconhecimento do coordenador quanto às normas legais e infralegais que regem 
o desenvolvimento de convênios 

 
22 Fatores atribuídos aos GESTORES FINANCEIROS dos convênios (ordenadores de 
despesas e técnicos de acompanhamento financeiro de convênios das fundações de apoio 
e demais instituições convenentes) * 

 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

Gestores financeiros com pouca ou nenhuma experiência em convênios com a FINEP 

Desconhecimento dos gestores financeiros quanto às normas legais e infralegais que 
regem o desenvolvimento de convênios 

Falta de experiência dos gestores financeiros em procedimentos licitatórios para 
aquisição/contratação de materiais equipamentos e serviços 

Falta de experiência dos gestores financeiros em procedimentos de importação de 
materiais e equipamentos 

 
23 Fatores atribuídos à FINEP. * 

 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

Prazos inadequados estabelecidos pela FINEP para elaboração de propostas no 
âmbito das chamadas públicas dificultando a boa elaboração de projetos 

Editais das chamadas públicas da FINEP muito complexos e de difícil entendimento 
prejudicando a elaboração de projetos 

Complexidade e/ou prazos longos para conclusão dos procedimentos da FINEP para 
liberação de recursos dos convênios 

Complexidade dos procedimentos e/ou prazos longos de resposta para solicitações 
feitas à FINEP (remanejamento de itens, alteração de equipe executora, alteração 
de metas e atividades do plano de trabalho etc.) 

Complexidade de preenchimento dos relatórios de prestação de contas 

Complexidade de preenchimento dos relatórios técnicos 
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24 Fatores atribuídos aos ÓRGÃOS DE CONTROLE (CGU, TCU, etc). * 
 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

Exigências inadequadas feitas por auditores, devido à falta de conhecimento das 
normas da financiadora concedente dos recursos do convênio 

Interpretações subjetivas dos auditores para aspectos da legislação 

 
25 Fatores atribuídos a AGENTES EXTERNOS ao convênio * 

 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

Paralizações de ordem institucional (greves) 

Complexidade da legislação que rege os processos licitatórios 

Complexidade dos procedimentos de importação (CNPq, aduana etc.) 

Complexidade da legislação que rege a elaboração de projetos básicos para obras 
apoiadas pelos convênios 

Complexidade da legislação que rege a execução das obras financiadas pelos 
convênios 

Dificuldades com licenciamentos e aprovação de obras apoiadas nos convênios junto 
aos órgãos públicos 

 
 

26 Fatores de INTERAÇÃO ENTRE OS ATORES ENVOLVIDOS (ou que influenciam) no 
desenvolvimento dos convênios com a FINEP (analistas da FINEP, gestores financeiros 
das fundações de apoio e de outras instituições convenentes, coordenadores de projetos, 
auditores dos órgãos de controle). * 

 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

Dificuldades de interação com órgãos de controle (TCU, CGU) 

Dificuldades de interação com a concedente dos recursos 

Dificuldade de Interação com outros partícipes do projeto (equipe executora e 
instituições relacionadas) 

Dificuldades de interação com as fundações de apoio ou setores responsáveis pela 
gestão financeira dos convênios 

 
 
PERGUNTAS ABERTAS 

 
27 Comente em linhas gerais, qual a sua percepção quanto às dificuldades para o 

desenvolvimento de pesquisas científicas em convênios apoiados com recursos da FINEP. 
Comente também quanto às dificuldades enfrentadas nas atividades de pesquisa 

científica apoiadas pelas demais agências públicas de fomento à pesquisa (CNPQ, 
FAPESP, FAPERJ etc.). * 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
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28 Indique iniciativas ou proposições que, sob o seu ponto de vista, poderiam 
agilizar e tornar mais eficiente o desenvolvimento de convênios contratados com a 
FINEP: 

Comente se estas proposições também podem ser aplicadas a outras instituições 
públicas que financiam atividades de pesquisas científicas. * 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
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Questionário 2 
 

Percepção dos analistas da FINEP quanto às dificuldades enfrentadas no 
desenvolvimento de convênios contratados com a FINEP 

 
O questionário a seguir visa identificar as principais dificuldades percebidas no 

desenvolvimento de pesquisas científicas apoiadas por convênios contratados com 
financiadoras públicas, em especial a FINEP. 

As respostas irão subsidiar a dissertação de final de curso de Mestrado em 
Administração Pública - FGV/EBAPE de Marcel Lavallé, que vai abordar os entraves e 
dificuldades enfrentados pelos principais atores envolvidos com pesquisas científicas 
financiadas com recursos públicos e as alternativas para agilização deste processo. 

As opiniões e demais comentários coletados por meio deste questionário serão 
tratados de forma agregada e sem divulgação dos participantes, portanto, o anonimato é 
assegurado. 

O tempo estimado de preenchimento é de 10 minutos. Pedimos a gentileza de 
responder (e enviar) este questionário até o dia 28 de fevereiro, para que possamos 
aproveitar as suas impressões em nossa pesquisa. Sou antecipadamente grato pela 
atenção dispensada: 

Há 17 perguntas neste questionário. 
 
 

PERGUNTAS OBJETIVAS - PARTE 1  
 

Percepção quanto à atuação dos coordenadores de projeto na gestão de 
convênios 

 
1 A forma de atuação dos pesquisadores (coordenadores dos convênios), no 
desenvolvimento das atividades técnicas, não leva em conta os procedimentos de 
execução financeira e, portanto, cria dificuldades para o acompanhamento de convênios 
feito pelos analistas da FINEP. * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Discordo plenamente 
o Discordo moderadamente 
o Discordo levemente 
o Não concordo nem discordo 
o Concordo levemente 
o Concordo moderadamente 
o Concordo plenamente 

 
2 Os coordenadores dos projetos atendem com presteza às solicitações feitas pelos 
analistas da FINEP? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Nunca 
o Raramente 
o Às vezes 
o Frequentemente 
o Sempre 

 
3 Os coordenadores de projetos desconhecem as normas e as formalidades para 
desenvolvimento dos convênios. * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Discordo plenamente 
o Discordo moderadamente 
o Discordo levemente 
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o Não concordo nem discordo 
o Concordo levemente 
o Concordo moderadamente 
o Concordo plenamente 

 
Percepção quanto à atuação dos responsáveis pela gestão financeira dos 
convênios (Técnicos das fundações de apoio ou de outros setores que 
gerenciam convênios) 

 
4 A atuação das fundações de apoio (ou de setores da própria instituição executora que 
gerenciam convênios) no desenvolvimento das atividades financeiras de alguma forma é 
inadequada e cria dificuldades para o acompanhamento de convênios feito pelos dos 
analistas da FINEP. * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Discordo plenamente 
o Discordo moderadamente 
o Discordo levemente 
o Não concordo nem discordo 
o Concordo levemente 
o Concordo moderadamente 
o Concordo plenamente 

 
5 As fundações de apoio (ou setores da própria instituição executora que gerenciam 
convênios) atendem com presteza às solicitações feitas pelos analistas da FINEP, no 
âmbito do desenvolvimento de convênios? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Nunca 
o Raramente 
o Às vezes 
o Frequentemente 
o Sempre 

 
6 As fundações de apoio (ou setores da própria instituição executora que gerenciam 
convênios) têm procedimentos burocráticos restritivos que vão além do estabelecido na 
legislação. * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Discordo plenamente 
o Discordo moderadamente 
o Discordo levemente 
o Não concordo nem discordo 
o Concordo levemente 
o Concordo moderadamente 
o Concordo plenamente 

 
Percepção quanto à atuação dos órgãos de controle externo (TCU, CGU e 
outros) 
 
7 As auditorias realizadas pelos órgãos de controle externo são inadequadas e de alguma 
forma criam dificuldades para o acompanhamento de convênios feito pelos analistas da 
FINEP? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Discordo plenamente 
o Discordo moderadamente 
o Discordo levemente 
o Não concordo nem discordo 
o Concordo levemente 
o Concordo moderadamente 
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o Concordo plenamente 
 

8 Você encontra dificuldades para atender às exigências ou responder a questionamentos 
feitos pelos auditores dos órgãos de controle externo? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Nunca 
o Raramente 
o Às vezes 
o Frequentemente 
o Sempre 
o Não recebi ainda questionamentos dos órgãos de controle externo 

 
9 Os auditores dos órgãos de controle externo fazem exigências que vão além do 
estabelecido na legislação (normas legais e infra legais) que regula e/ou impacta a 
contratação de convênios (ex.: IN.FNDCT 01/2010, lei 8666/93, Manual de Convênios 
FINEP, etc). * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
o Discordo plenamente 
o Discordo levemente 
o Discordo moderadamente 
o Não concordo nem discordo 
o Concordo levemente 
o Concordo moderadamente 
o Concordo plenamente 

 
 

PERGUNTAS OBJETIVAS - PARTE 2 
 

O conjunto de questões a seguir objetiva medir fatores que impactam o 
desenvolvimento de convênios causando atrasos nos prazos e/ou dificultando o 
alcance dos resultados, de forma RELEVANTE E FREQUENTE. 

 
Neste contexto, indique seu grau de concordância (se as questões têm impacto relevante 
e frequente)para cada uma das questões descritas abaixo, sendo: 

 
1. Discordo Totalmente / 2. Discordo Parcialmente / 3. Indiferente – Não 
Concordo e nem Discordo / 4.Concordo Parcialmente / 5. Concordo Totalmente 

 
10 Fatores atribuídos aos COORDENADORES DE PROJETOS (ou sob sua responsabilidade) 
em convênios com a FINEP.* 

 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 1 2 3 4 5 

Projetos mal elaborados e mal estruturados ○ ○ ○ ○ ○ 

Falta de experiência dos coordenadores em gestão de projetos ○ ○ ○ ○ ○ 

Apresentação de frequentes pedidos de alteração da relação de itens e da equipe 
executora dos convênios ○ ○ ○ ○ ○ 

Inexperiência do coordenador para desenvolvimento dos projetos básicos de obras ○ ○ ○ ○ ○ 

Inexperiência do coordenador no acompanhamento de obras previstas nos projetos ○ ○ ○ ○ ○ 

Desconhecimento do coordenador quanto às normas legais e infralegais que regem 
o desenvolvimento de convênios ○ ○ ○ ○ ○ 
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11 Fatores atribuídos aos GESTORES FINANCEIROS dos convênios (ordenadores de 
despesas e técnicos de acompanhamento financeiro de convênios das fundações de apoio 
e demais instituições convenentes) * 

 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 1 2 3 4 5 

Gestores financeiros com pouca ou nenhuma experiência em convênios com a FINEP ○ ○ ○ ○ ○ 

Desconhecimento dos gestores financeiros quanto às normas legais e infralegais que 
regem o desenvolvimento de convênios ○ ○ ○ ○ ○ 

Falta de experiência dos gestores financeiros em procedimentos licitatórios para 
aquisição/contratação de materiais equipamentos e serviços ○ ○ ○ ○ ○ 

Falta de experiência dos gestores financeiros em procedimentos de importação de 
materiais e equipamentos ○ ○ ○ ○ ○ 

 
12 Fatores atribuídos à FINEP. * 

 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 1 2 3 4 5 

Prazos inadequados estabelecidos pela FINEP para elaboração de propostas no 
âmbito das chamadas públicas dificultando a boa elaboração de projetos ○ ○ ○ ○ ○ 

Editais das chamadas públicas da FINEP muito complexos e de difícil entendimento 
prejudicando a elaboração de projetos ○ ○ ○ ○ ○ 

Complexidade e/ou prazos longos para conclusão dos procedimentos da FINEP para 
liberação de recursos dos convênios ○ ○ ○ ○ ○ 

Complexidade dos procedimentos e/ou prazos longos de resposta para solicitações 
feitas à FINEP (remanejamento de itens, alteração de equipe executora, alteração 
de metas e atividades do plano de trabalho etc.) 

○ ○ ○ ○ ○ 

Complexidade de preenchimento dos relatórios de prestação de contas ○ ○ ○ ○ ○ 

Complexidade de preenchimento dos relatórios técnicos ○ ○ ○ ○ ○ 

 
13 Fatores atribuídos aos ÓRGÃOS DE CONTROLE (CGU, TCU, etc). * 
 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 1 2 3 4 5 

Exigências inadequadas feitas por auditores, devido à falta de conhecimento das 
normas da financiadora concedente dos recursos do convênio ○ ○ ○ ○ ○ 

Interpretações subjetivas dos auditores para aspectos da legislação ○ ○ ○ ○ ○ 

 
14 Fatores atribuídos a AGENTES EXTERNOS ao convênio * 

 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 1 2 3 4 5 

Paralizações de ordem institucional (greves) ○ ○ ○ ○ ○ 

Complexidade da legislação que rege os processos licitatórios ○ ○ ○ ○ ○ 

Complexidade dos procedimentos de importação (CNPq, aduana, etc ) ○ ○ ○ ○ ○ 

Complexidade da legislação que rege a elaboração de projetos básicos para obras 
apoiadas pelos convênios ○ ○ ○ ○ ○ 
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Complexidade da legislação que rege a execução das obras financiadas pelos 
convênios ○ ○ ○ ○ ○ 

Dificuldades com licenciamentos e aprovação de obras apoiadas nos convênios junto 
aos órgãos públicos ○ ○ ○ ○ ○ 

 
15 Fatores de INTERAÇÃO ENTRE OS ATORES ENVOLVIDOS (ou que influenciam) no 
desenvolvimento dos convênios com a FINEP (analistas da FINEP, gestores financeiros 
das fundações de apoio e de outras instituições convenentes, coordenadores de projetos, 
auditores dos órgãos de controle). * 

 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 1 2 3 4 5 

Dificuldades de interação com os coordenadores dos projetos ○ ○ ○ ○ ○ 

Dificuldades de interação com órgãos de controle (TCU, CGU) ○ ○ ○ ○ ○ 

Dificuldade de Interação com outros partícipes do projeto (equipe executora e 
instituições relacionadas) ○ ○ ○ ○ ○ 

Dificuldades de interação com as fundações de apoio ou setores responsáveis pela 
gestão financeira dos convênios ○ ○ ○ ○ ○ 

Dificuldades de interação entre as áreas operacionais e financeiras da FINEP ○ ○ ○ ○ ○ 

 
 
 
PERGUNTAS ABERTAS 
 
16 Comente em linhas gerais, qual a sua percepção quanto às dificuldades para o 
desenvolvimento de pesquisas científicas em convênios apoiados com recursos da FINEP:  

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 
 

17 Indique iniciativas ou proposições que, sob o seu ponto de vista, poderiam agilizar e 
tornar mais eficiente o desenvolvimento de convênios contratados com a FINEP: *  

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 
 
 
 
 


