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A FAPESP

 Missão: desenvolvimento da C&T em SP

 Avaliação mérito (26 mil em 2017) 

– Tempo para decisão ~ 72 dias

 Desembolso em 2017: R$ 1,1 bilhão

– Bolsas Vigentes em 2017

• Exterior: 1,8 mil 

• no Brasil: 4,2 mil Iniciação Científica, 1,9 mil Mestrado, 3,8 mil PhD, 2,4 mil Post-docs

– Pesquisa Acadêmica

• CEPID/11 anos, Temáticos/5 anos, Jovem Pesquisador/4 anos, Regular/2 anos

– Pesquisa Colaborativa Institutos-Universidade-Indústria (PITE): Microsoft, Vale, 

Petrobrás, Embraer, Boeing, etc.

• Centro de Pesquisa em Engenharia/10 anos, PITE Regular: 2-5 anos

– Pequena Empresa Inovativa (PIPE): cerca de 1.500 empresas (254 em 2017)
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What we are looking for in S&T in São 

Paulo: impact in three dimensions

 Social impact
– Ideas that increase well being, assist or inform public

policy, increase the benefit from public goods

 Economic impact
– Ideas that lead to new businesses

– Ideas that increase economic competitiveness

– Ideas that originate new industry sectors

 Intellectual impact
– Ideas that originate more ideas

– Ideas that make humankind wiser

– Ideas strongly cited in the literature
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Desembolso da FAPESP

por objetivos estratégicos, 2017
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Solicitações e Contratação
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FAPESP: quantidade anual de 

solicitações e de concessões



FAPESP: taxa de sucesso das 

solicitações analisadas



Taxas de sucesso em agências

estrangeiras

Solic. Conc. Tx Suc.

NSF, USA 49.620 12.007 24%

BBSRC, UK (exclui bolsas) 1.964 511 26%

NERC, UK (exclui bolsas) 1.541 370 24%

EPSRC, UK 2.425 784 32%

MRC, UK 1.470 336 23%

AHRC, UK 612 202 33%

ESRC, UK 1.599 277 17%

[1] NSB 2016, “Report to the National Science Board on the National Science Foundation’s Merit Review Process, 2015”, 

https://www.nsf.gov/nsb/publications/2016/nsb201641.pdf
[2] Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), “Annual Report and Accounts 2015 – 2016”, 

http://www.bbsrc.ac.uk/documents/1516-bbsrc-annual-report-accounts-pdf/
[3] Natural Environment Research Council, “Annual Report and Accounts 2015-2016”, 

http://www.nerc.ac.uk/latest/publications/strategycorporate/annualreport/annualreport/
[4] EPSRC, “Research Proposal Funding Rates 2015-2016”, https://www.epsrc.ac.uk/newsevents/pubs/201516/
[5] MRC, “Annual report and accounts 2014-15”,    https://www.mrc.ac.uk/research/funded-research/success-rates/all-published-success-rate-

data/tag/2014-15/?searchSectionID=D34455DD-39F4-4F8C-915DC454CA3174CE&sortBy=created&sortDirection=default
[6] Arts & Humanities Research Council, Annual Report & Accounts 2011-12, http://www.ahrc.ac.uk/News-and-Events/Publications/Pages/Annual-

report-and-accounts.asp x
[7] Economic and Social Research Council, “Vital Statistics 2011-12”, http://www.esrc.ac.uk/publications/annual-report/index.aspx. 

https://www.nsf.gov/nsb/publications/2016/nsb201641.pdf
http://www.bbsrc.ac.uk/documents/1516-bbsrc-annual-report-accounts-pdf/
http://www.nerc.ac.uk/latest/publications/strategycorporate/annualreport/annualreport/
https://www.epsrc.ac.uk/newsevents/pubs/201516/
https://www.mrc.ac.uk/research/funded-research/success-rates/all-published-success-rate-data/tag/2014-15/?searchSectionID=D34455DD-39F4-4F8C-915DC454CA3174CE&sortBy=created&sortDirection=default
http://www.ahrc.ac.uk/News-and-Events/Publications/Pages/Annual-report-and-accounts.asp
http://www.esrc.ac.uk/publications/annual-report/index.aspx


Bolsas
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Auxílios
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Estratégias de Pesquisa
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Modalidades de Auxílios
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Auxílio à Pesquisa - Regular

 O Auxílio à Pesquisa - Regular 

oferece financiamento para projetos 

de pesquisa individuais a serem 

desenvolvidos sob a 

responsabilidade de um Pesquisador 

Responsável com título de doutor ou 

qualificação equivalente avaliada por 

sua súmula curricular, vinculado a 

entidades de ensino superior e 

pesquisa, públicas ou privadas, no 

Estado de São Paulo.
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Auxílio à Pesquisa – Projeto Temático

 A modalidade Auxílio à 

Pesquisa - Projeto Temático 

destina-se a apoiar propostas 

de pesquisa com objetivos 

ousados, que justifiquem a 

duração de até cinco anos e as 

condições especialmente 

favorecidas de apoio e 

financiamento, incluindo a 

possibilidade de concessão de 

solicitações complementares 

vinculadas ao projeto.
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CEPID: Centros de Excelência
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Center for Cell-based 

Therapy, USP RP
Human Genome and Stem 

Cell Research Center

17 Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão: pesquisa de 

grande ousadia na fronteira do conhecimento – 11 anos



Special Programs (virtual centers)

 BIOTA FAPESP: biodiversity research (1998)

– 10+ univ./res. inst.; 300 PIs; 300 grants; 1,300+ students

 BIOEN: bioenergy (2009; bioethanol)

– 10+ univ. /res. inst.; 300 PIs; 230 grants; 500+ students

 PFPMCG: Global Climate Change (2009)

– 10+ univ./res. inst.; 170 PIs; 150 grants; 250+ students

 e-Science and Data Science (2015)

– 08+ univ/res. inst; 20 Pis; 15 grants; 40+ students
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BIOTA: Caracterização da Biodiversidade, 

Conservação, Restauração e Uso Sustentável
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Perspectives, April 6 , 2009
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BIOEN tem impacto no debate 
internacional sobre bioenergia

Pesquisa em Bioenergia BIOEN –
FAPESP



Pesquisa Básica aplicada a 

problemas reais
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Pesquisa para inovação 

tecnológica

 PIPE – Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa
– Pesquisa em pequenas empresas (até 250 empregados)

 PITE – Parceria para Inovação Tecnológica
– Projetos de pesquisa desenvolvidos em parceria entre 

instituições de pesquisa paulistas e empresas

 CPE – Centro de Pesquisa em Engenharia
– Programas de pesquisa voltados para desafios de médio e 

longo prazos com alto impacto científico e tecnológico
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PIPE: um projeto p/ dia útil - 2017

Apoiar a pesquisa tecnológica, com potencial de 

mercado, em pequenas empresas de São Paulo

Mais de 1,9 mil projetos de 1.219 empresas em mais 

de 125 cidades paulistas – 254 empresas em 2017
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Parceria para Inovação Tecnológica: 

PITE lançado em 1995

 Objetivo

– Apoiar projetos de pesquisa em universidades ou institutos em 

cooperação com a empresa

 Parceria universidades/institutos - empresas

– Temas propostos pela empresa

– Comitê gestor paritário Fapesp – Empresa

– Recursos da Fapesp com contrapartida das Empresas

 Embraer, Natura, Ouro Fino, Oxiteno, Microsoft Research, 

Telefonica, Dedini, PadTec, Ci&T, Braskem, Whirlpool, 

Sabesp, Vale, ETH, Agilent, Biolab, GSK...



Pesquisa Conjunta FAPESP-Empresa

Biologia Molecular Avançada
para Saúde e Agricultura

Laboratório para Materiais
Avançados:

IPT – Embraer – Fapesp - BNDES
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Centro de Pesquisa em Engenharia

 Novo instrumento de apoio a pesquisa em parceria 

com empresas

 Desafios de médio e longo prazos (até dez anos)

 Pesquisa com alto impacto potencial, científico e 

tecnológico, em temas escolhidos pela empresa

 Co-financiamento e co-gestão do Centro

– Contrato de 10 anos; partilha de custos 

FAPESP:Empresa:Universidade – 1:1:2

– Vice-diretor é um pesquisador da empresa atuando como 

professor visitante na universidade



Agenda FAPESP de Pesquisa 

Estratégica

 A Agenda de Pesquisa Estratégica objetiva definir temas que 

devam receber atenção especial da fundação, sem obstar à 

pesquisa motivada pela curiosidade. Por decisão do Conselho 

Superior, ficou definido que, ao longo dos próximos 5 anos o 

percentual de recursos destinados à pesquisa em temas 

considerados estratégicos deve passar dos 4% verificados em 

2018 para 10% em 2023. Para implementar esse incremento, 

faz-se necessário estabelecer a coleção de temas a serem 

investigados. Essa coleção é flexível, no sentido em que 

requer atualização anual, considerando-se as mudanças de 

conjuntura, o avanço do conhecimento e o surgimento de 

novas oportunidades ou desafios. 
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