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RESUMO 

PEREIRA, Felipe dos Santos. Comparação internacional de programas de 

subvenção a atividades de PD&I em biocombustíveis . Rio de Janeiro, 2013. 

Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) - Escola 

de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013. 

A inovação é um fator de competitividade fundamental das economias 

modernas. Em muitos países, o desenvolvimento tecnológico é objeto de políticas 

oficiais que visam a sua promoção. Dentre os instrumentos de política pública 

disponíveis, encontra-se o apoio direto com recursos públicos a projetos de pesquisa e 

desenvolvimento executados no âmbito das firmas. Tais instrumentos, denominado 

comumente por grants ou subvenção econômica, exigem capacidade do poder público 

para especificar o foco temático de apoio, bem como para selecionar os projetos de 

interesse e acompanhá-los. A efetividade de programas públicos desta natureza 

depende do modo como as instituições públicas responsáveis pela administração dos 

recursos realizam suas escolhas, o que é um reflexo dos processos instaurados 

internamente nestas organizações. Este estudo aponta, a partir de referências teóricas 

e empíricas, que há visões divergentes acerca da efetividade de programas públicos de 

apoio a inovação na modalidade direta. Em seguida, caracteriza três casos recentes de 

apoio desta natureza: o Biomass Program, nos EUA, o PAISS, no Brasil, e o NER300, 

na Comunidade Europeia. Com base em um quadro analítico focado na visão dos 

principais processos de formulação, seleção e acompanhamento, os programas foram 

comparados entre si, dando ênfase no nível de aprofundamento tecnológico 

empreendido pelo agente público e embutido nestes processos. Verifica-se que o efeito 

de disparo de corridas tecnológicas está relacionado com maior empenho de conteúdo 

tecnológico e de engenharia aos processos, por parte da administração pública. 

Palavras-chave: inovação, política tecnológica, subsídios, subvenção econômica, 

efetividade. 
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ABSTRACT 

PEREIRA, Felipe dos Santos. Comparação internacional de programas de 

subvenção a atividades de PD&I em biocombustíveis . Rio de Janeiro, 2013. 

Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) - Escola 

de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013. 

Innovation is a key factor of competitiveness in modern economies. In 

many countries, technological development is subject of official policies to promote it. 

Direct public support for research and development projects performed within firms is 

one of the policy instruments available. These instruments, commonly known by grants, 

require ability of government to specify the thematic focus of support as well as to select 

projects of interest and follow them. The effectiveness of public programs of this nature 

depends on how the public institutions responsible for resource management execute 

their choices, which is a reflection of the internal processes that take place in these 

organizations. This study points, from theoretical and empirical references, that there are 

divergent views about the effectiveness of public programs supporting innovation in the 

direct mode. Then, it describes three recent cases: Biomass Program in U.S., PAISS in 

Brazil, and NER300 in the European Community. Based on an analytical framework 

focused on the main processes of formulation, selection and monitoring, these programs 

are compared, emphasizing the level of technological deepening these processes 

embed. It appears that the effect of triggering technological races is associated with a 

greater commitment to technological and engineering content from the government side. 

Keywords: innovation, technology policy, subsidies, grants, effectiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 

Embora a obtenção de biocombustíveis e produtos químicos a partir de 

biomassa tenha precedentes históricos, observa-se um movimento recente no sentido 

de substituir produtos atualmente derivados do petróleo (combustíveis líquidos e 

petroquímicos) por fontes renováveis de matérias-primas, notadamente a biomassa 

vegetal. Este movimento é motivado pela elevação nos preços das fontes tradicionais 

(matéria-prima fóssil), por uma maior consciência mundial com as questões de 

sustentabilidade ambiental e, especialmente, pelas políticas públicas de apoio 

governamental, implantadas nos EUA e na Europa, visando a redução de emissões de 

gases de efeito estufa (GEE) (BASTOS, 2012). 

Devido à elevada base instalada global na indústria vigente, e às 

incertezas tecnológicas e de mercado que existem para o desenvolvimento de uma 

nova indústria, como o caso da transição de combustíveis fósseis e petroquímicos por 

uma indústria baseada em fontes renováveis, observa-se um esforço público destinado 

a criar incentivos aos agentes de mercado (BASTOS, 2012; NYKO, et al., 2010). Tais 

políticas incluem basicamente dois tipos de mecanismos que influenciam nas mudanças 

tecnológicas: os de promoção da demanda (demand-pull) e os de alavancagem da 

ciência e da tecnologia (technology-push) (NEMET, 2009). 

Dentre estes possíveis incentivos, há os de natureza fiscal, que se 

baseiam em reduções de impostos a fim de diminuir a carga tributária incidente sobre 

empresas inovadoras, os de formação de mercado, que buscam estimular a demanda 

pelas inovações e assim reduzir as incertezas de mercado, e o apoio direto do governo 

via subvenção econômica (SILVA et al.   2012).  

No setor de biocombustíveis, as políticas públicas adotadas nos EUA e na 

Europa dispararam uma verdadeira corrida tecnológica nas últimas décadas, capaz de 

criar inúmeras empresas de base tecnológica com propostas absolutamente inéditas do 

ponto de vista (i) do processo de conversão de biomassa em combustíveis, (ii) do tipo 

de cultura agrícola e solução logística para garantir alta disponibilidade da matéria-

prima, e (iii) das propostas de novas moléculas (ex: butanol, farneseno hidrogenado, 
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etc.) capazes de atender aos critérios de alto conteúdo energético e eficiência de 

queima sem necessidade de substituição da infraestrutura de distribuição (combustíveis 

avançados).  

Diante deste ambiente de apoio governamental e riqueza de soluções 

propostas por empresas de base tecnológica, fundos privados de investimento de 

venture capital (ex: Naxos Sicar, Burril&Co, Malaysian Life Sciences Capital Fund) 

incluíram em suas carteiras projetos relacionados ao tema, com aportes relevantes de 

recursos, dando maior fôlego para as etapas de demonstração comercial das 

tecnologias propostas. Ou seja, observa-se, nos EUA e na Europa, um 

transbordamento da política pública de apoio ao setor, com notório efeito de arraste de 

investidores privados. 

Ocorre que grande parte das tecnologias desenvolvidas para conversão 

de biomassa em biocombustíveis também pode ser usada para conversão da biomassa 

em produtos químicos. Como os produtos químicos possuem maior valor agregado e 

em geral exigem menor escala de produção que os biocombustíveis, as unidades de 

demonstração da tecnologia desenvolvida objetivando o mercado químico exigem 

menor investimento e passam a ser de especial interesse das empresas inovadoras, 

apesar do desenvolvimento inicial ter objetivado o mercado de biocombustíveis. O 

mercado químico é, portanto, uma opção considerada por empreendedores das 

soluções inovadoras para comprovar suas tecnologias inéditas, quando estas já 

atingiram bons indicadores de desempenho em escala laboratorial e precisam ser 

testadas em escala de demonstração (ou unidade industrial pioneira). 

No Brasil, a Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM) tem se 

pronunciado publicamente sobre as limitações dos incentivos diretos, via subvenção, à 

inovação tecnológica, especialmente em eventos que discutem as potencialidades 

brasileiras no campo da química de fontes renováveis1. O argumento da associação é 

                                            

1 Em 8 de Novembro de 2012, no Seminário de Tecnologia ABIQUIM, painel de 
convidados incluiu apresentação do professor João Furtado, que aponta estudo com os mecanismos de 
redução de risco disponíveis nos EUA, com ênfase no programa de subvenção (grants) a empresas, 
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de que a indústria química nacional está em desvantagem, diante de seus pares 

americanos e europeus, para competir no quesito desenvolvimento tecnológico, apesar 

da vantagem comparativa natural do Brasil em disponibilidade de biomassa, pelo fato 

de não dispor de instrumentos de compartilhamento de riscos análogos aos que 

existem nos EUA e Europa. 

Com efeito, os programas de subvenção econômica no Brasil, 

operacionalizados pela Agência Brasileira de Inovação (FINEP), mobilizam recursos 

com magnitude muito inferior aos programas análogos nos EUA e na Europa, além de 

restringir o uso do recurso apenas a atividades de custeio. Notadamente, as fases pré-

competitivas de escalonamento industrial para construção de unidades piloto e de 

demonstração da viabilidade comercial, no âmbito da empresa, tão essenciais na 

corrida tecnológica dos biocombustíveis e da química renovável, são onerosas e de alto 

risco, e não encontram no Brasil as mesmas benesses públicas observadas nos 

ousados programas de governo nos EUA e Europa, ao menos no que se refere aos 

programas de apoio direto via subvenção econômica. 

Apesar deste reconhecimento, será que o mero incremento orçamentário 

das agências públicas brasileiras responsáveis pela administração da subvenção 

econômica é um fator suficiente para se alcançar a efetividade desejada? A eliminação 

de barreiras quanto ao uso do recurso, ampliando sua alocação para despesas de 

capital e permitindo o apoio público direto à construção de ativos privados destinados a 

testes piloto e de demonstração, por si só, traria ganhos de competitividade, no quesito 

tecnológico? A mobilização de recursos públicos adicionais traria alguma mudança na 

trajetória de empresas brasileiras? 

Estudos prévios revelam que não há um consenso sobre a efetividade de 

programas de subsídios públicos diretos a atividades de P&D no âmbito da firma. As 

evidências de efetividade de subsídios diretos são modestas e controversas. David et 

al. (2000) investigaram extensa revisão na literatura, e concluíram que em um terço de 

                                                                                                                                            

operacionalizado pelo Departamento de Energia (DOE), bem como análise comparativa que indica 
timidez dos programas correlatos no Brasil. 
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todos os programas avaliados há efeito de simples substituição do orçamento privado 

por recursos públicos, sem alavancagem real de projetos com retorno social. Métodos 

de avaliação com diferentes propostas econométricas têm sido propostos, mas há uma 

lacuna no que se refere à sistemática de avaliação (GONZÁLEZ, 2008), ainda muito 

pouco difundidas.  

No entanto, a maioria dos autores concorda que a efetividade dos 

programas de apoio público direto depende, dentre outros fatores, das competências e 

habilidades de burocratas do governo em formular programas, selecionar projetos e 

acompanhá-los (CLAUSEN, 2009). Ou seja, o simples incremento de recursos públicos 

destinados ao apoio direto a projetos de alto risco não configura uma condição 

suficiente de efetividade, qual seja: a realização de projetos que não seriam feitos caso 

o recurso público não estivesse disponível e que tragam, se bem sucedidos, alto 

retorno social. Gretz et al. (2010, p. 3) afirmam que políticas de incentivos tributários e 

recursos diretos de subvenção têm papéis distintos e complementares. Políticas 

tributárias devem ser usadas para aumentar os investimentos em P&D, enquanto que a 

subvenção direta deve ser usada para mudar a composição do P&D privado. 

As perguntas investigadas no presente estudo são, portanto: i) quais as 

habilidades e competências necessárias aos agentes públicos responsáveis pela 

formulação de programas e seleção dos projetos?; ii) quais as habilidades encontradas 

nos agentes públicos brasileiros e nos seus paralelos nos EUA e na Europa?; iii) em 

que extensão estas habilidades impactam na qualidade dos projetos de inovação 

apoiados, e na capacidade de induzir uma corrida tecnológica no âmbito das firmas?; e, 

sobretudo, iv) quais os processos internos aos agentes públicos capazes de influenciar 

tais habilidades? 

A pesquisa se propõe a estudar os processos de formulação e execução 

de mecanismos de incentivos financeiros diretos  (subvenção econômica ou grants) 

destinados à fase de pesquisa pré-competitiva no âmbito das empresas , usando 

como casos as experiências recentes da corrida tecnológica em busca dos 

combustíveis avançados e outros bioprodutos nos EUA, Europa e Brasil.  
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Nos EUA, o principal programa de apoio financeiro direto é patrocinado e 

operacionalizado pelo Departamento de Energia (DOE), que reverteu recursos públicos 

da ordem de bilhões de dólares nos últimos dez anos para apoio a empresas privadas 

que realizam atividades de P&D nas fases de laboratório, piloto e demonstração, com 

objetivo de converter eficientemente biomassa em biocombustíveis (NYKO et al., 2010).  

A notoriedade do programa americano não se restringe apenas ao 

montante de recursos alocados. Uma característica peculiar do sistema americano de 

apoio governamental direto, e de interesse no presente trabalho, é o papel 

desempenhado por centros de pesquisa públicos, destacadamente o National 

Renewable Energy Laboratory (NREL). O Laboratório é líder mundial no 

desenvolvimento de tecnologias ligadas a energias renováveis, que inclui a biomassa 

como forte opção. No entanto, além de executar pesquisa própria com recursos diretos 

do DOE, o NREL também realiza pesquisas em parceria com empresas, o que lhe 

permite captar recursos adicionais e se manter no “estado da arte” das apostas 

tecnológicas e das conquistas de fronteira alcançadas pelo setor privado. O mais 

relevante para o escopo deste trabalho, porém, é a sua atuação fundamental na 

formulação e na execução de políticas públicas ligadas a concessão de grants para 

empresas interessadas em desenvolver tecnologias ligadas a sua área de atuação. Seu 

corpo técnico altamente qualificado tem participação ativa na definição do conteúdo dos 

programas de apoio a empresas por parte dos órgão do governo americano, 

especificamente o DOE. Deste modo, o processo de formulação de tais políticas nos 

EUA dispõe de uma equipe permanente com profundo conhecimento dos obstáculos 

que, se superados, podem levar à comercialidade de cada tecnologia. Em outras 

palavras, a participação do NREL permite elaborar, com muita consciência dos gargalos 

tecnológicos a serem vencidos, encomendas tecnológicas com objetivos e metas claras 

impostas aos postulantes privados. Esta mesma equipe têm também participação ativa 

nos processos de seleção e acompanhamento dos projetos privados, receptores de 

grants, com competências para indicar continuidade ou interrupção do apoio, 

dependendo do cumprimento aos objetivos e metas previamente estabelecidos.  
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Na Europa, diversos instrumentos de política pública que objetivam 

incentivar a produção e o uso de tecnologias limpas vêm sendo implantados e 

aprimorados.  

Pelo lado da demanda, as políticas mais notáveis são o Renewable 

Energy Directive (RED), que em 2009 inclui a terminologia "next generation biofuels", o 

Biofuels Directive 2003/30, que ampliou as metas de utilização de biocombustíveis de 

2% em 2005 para 5,75% em 2010, o EU Climate Energy Package (2009) que 

estabeleceu o mandato 20% de energia renovável até 2020, sendo que 10% referem-se 

a metas de energia consumida no setor de transportes, e finalmente o Fuel Quality 

Directive (2009) (PANOUTSOU,  2013).  

Os mandatos se aplicam a todos os países membros. Apenas os 

biocombustíveis que se enquadram nos critérios de sustentabilidade definidos no RED 

2009/28/EC podem ser contabilizados nas metas. Tais critérios incluem a redução de 

gases de efeito estufa em pelo menos 35%, comparado com sua referência fóssil, 

sendo este indicador alavancado para 50% e 60%, em novas instalações industriais a 

partir de 2017 e 2018, respectivamente. 

Pelo lado da promoção às tecnologias de produção (oferta), destacam-se 

o NER300 e as iniciativas que integram o Strategic Energy Technology Plan (SET-

Plan). Com relação aos biocombustíveis, o SET-Plan se desdobra principalmente em 2 

frentes (PANOUTSOU, 2013): o European Biofuels Technology Platform (EBTP) e o 

European Industrial Bioenergy Initiative (EIBI). No primeiro caso, o objetivo é suportar, 

através de infra-estrutura de P&D e equipe especializada, os diversos interessados em 

desenvolver tecnologias ligadas a energias renováveis. Já o EIBI tem como objetivo a 

construção de parcerias público-privadas (PPPs) para alavancar a geração de energia 

sustentável na Europa. Sua principal atividade reside em selecionar e financiar projetos 

de demonstração e/ou de referência. Seu orçamento prevê alocação de 6 a 8 bilhões 

de Euros em cerca de 20 projetos, no período de 10 anos (EUROPEAN BIOFUELS 

TECHNOLOGY PLATFORM, 2013). O EIBI tem foco nas tecnologias de conversão de 

biomassa em combustíveis líquidos. 
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Já o NER300 baseia-se no “Emission Trade System (EU ETS)” ou “cap 

and trade”, mecanismo destinado a ajudar os estados membro da Comunidade 

Europeia a cumprir suas metas de emissão de gases de efeito estufa (GEE) no contexto 

do Protocolo de Kyoto. Em sua concepção original, em 2003, o EU ETS confere 

vantagem competitiva a processos de baixa emissão sobre processos com maior 

intensidade de carbono, através da criação de um mercado de carbono. Em 2008, 

agentes econômicos com atividades industriais previamente estabelecidas passam a 

aderir ao mercado de carbono de modo a cumprir seus limites máximos de emissão de 

GEE.  

O mecanismo foi aprimorado em 2010 e passou a prever, com recursos 

de leilões das novas autorizações de cotas de emissão de GEE (ou New Entrants 

Reserve - NER), incentivo financeiro direto via grants a unidades de demonstração, com 

foco em unidades de demonstração de tecnologias inovadoras para Geração de 

Energia Renovável (RES) e para Captura e Armazenamento de Carbono (CCS). No 

total, foram reservados para o programa de grants os recursos financeiros oriundos do 

leilão de permissões de 300 milhões de toneladas de CO2 equivalente, o que levaria a 

um orçamento de 2 a 9 bilhões de Euros, dependendo do valor unitário (EUR/ t CO2 

equivalente) praticado no mercado de carbono. Este novo instrumento foi batizado, 

portanto, de “NER300”, acrônimo para os 300 milhões de toneladas de CO2 

equivalentes para os “New Entrant Reserve”, no âmbito do EU ETS. 

Diferentemente do programa americano, o NER300 não conta com uma 

instituição de pesquisa para sua execução, embora sua formulação no âmbito da 

Comissão Europeia tenha sido amplamente debatida com a comunidade científica, 

levando a uma lista bem estabelecida de tecnologias apoiáveis (European Comission, 

2010), bem como de critérios objetivos, de custo de investimento e de operação dos 

projetos, como parte do processo seletivo. Embora o programa tenha sido formulado no 

âmbito da Comissão Europeia, sua execução foi delegada ao European Investment 

Bank (EIB), instituição financeira, de natureza pública, fundada em 1958 e sediada em 

Luxemburgo. Seus acionistas são os estados membros da Comunidade Europeia. A 

instituição atualmente pertence ao EIB Group, criado em 2000, um dos principais 
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agente de promoção da política pública na Europa. Além do EIB, o EIB Group conta 

com o European Investment Fund (EIF), braço de venture capital e que concede 

financiamento e garantias para pequenas e médias empresas. O EIB Group 

desempenha papel similar ao do BNDES no Brasil: concessão de crédito de longo 

prazo a projetos de investimento nos estados membros em setores estratégicos 

(através do EIB), e apoio ao fortalecimento do mercado de capitais (através do EIF). 

De acordo com a Decisão da Comissão Europeia C(2010) 7499, artigo 

10(a)8, o EIB foi escolhido como representante da Comissão Europeia para 

operacionalizar os leilões das permissões de emissão de CO2 no âmbito do EU ETS, 

monetizar e administrar os recursos captados, bem como proceder os processos de 

seleção, de desembolso e de acompanhamento dos projetos que receberão o apoio 

financeiro. Deste modo, o entendimento desta instituição, dos seus critérios de seleção 

e das suas características organizacionais são pontos de interesse no presente 

trabalho. 

Finalmente, ainda na Europa, cabe destacar o programa recentemente 

anunciado pela Comissão Europeia, denominado Horizon 2020. O instrumento 

financeiro pretende disponibilizar EUR 70 bilhões para projetos de pesquisa e inovação, 

no período de 2014 a 2020, em diversos focos tecnológicos (Comissão Europeia - 

Horizon 2020, 2013). No campo da energia limpa, o orçamento prevê a alocação de 

EUR 5,7 bilhões, no mesmo período. Trata-se de um mecanismo novo em fase de 

construção. 

No Brasil, a principal fonte de incentivo financeiro direto é a Financiadora 

de Estudos e Projetos (FINEP), que apoia o desenvolvimento tecnológico de empresas 

desde 1976. A partir de 2006, passou a operar também subsídios diretos na forma de 

subvenção econômica. Em 2011, FINEP e o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) lançaram o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Tecnológico Industrial dos Setores Sucroenergético e Sucroquímico (PAISS). O Plano 

foi uma resposta ao diagnóstico de que, no Brasil, os programas de apoio aos setores 

supramencionados tinham como características a baixa coordenação das agências 
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públicas nas atividades de fomento e apoio com recursos públicos, além do baixo 

volume de recursos alocados (NYKO. et. al., 2010). Dentre os diferentes instrumentos 

de apoio colocados à disposição das empresas postulantes, o PAISS reservou R$ 200 

milhões para apoio direto, via subvenção.  

Após a implementação do PAISS, outros programas com propostas de 

incremento na coordenação de esforços das agências públicas foram lançados. O 

InovaPetro, na cadeia de Petróleo e Gás, o InovaEnergia, no setor de geração e 

transmissão de energia, e o InovaAgro, na cadeia agroindustrial, são exemplos. Em 

todos estes casos, os programas reservaram recursos de subvenção da FINEP para 

alocação nos projetos selecionados. Embora os mecanismo de escolha dos projetos 

que receberão os recursos de subvenção varie entre os programas, a ideia comum 

apresentada em todos os programas citados é a do modelo de apoio que se assemelha 

aos “projetos orientados a missão”2, sendo a missão dada ao setor privado, mais ou 

menos claramente, pelo setor público. A questão recai, novamente, na capacidade de 

os agentes públicos em formular “missões”, bem como na sua habilidade para 

selecionar os projetos e acompanhar seus resultados ao longo de sua execução. 

A hipótese que se deseja avaliar é a de que a eficácia de tais instrumentos 

no disparo de corridas tecnológicas depende fortemente do modo operacional como 

seu agente executor formula os programas e, em seguida, seleciona, acompanha e 

decide sobre a continuidade ou a interrupção dos projetos que são executados por 

entidades privadas e financiados com recursos públicos. Ou seja, a tese é a de que, 

embora seja o ponto de partida, a simples disponibilidade legal e regulamentar de 

instrumentos desta natureza (grants), e seu montante de recurso a eles destinado, tem 

limitado impacto no disparo eficaz de corridas tecnológicas, caso não seja 

acompanhada de modelos operacionais com características apropriadas.  

                                            

2 Foray et. al (2012) definem os projetos orientados a missão como aqueles cujos 
objetivos e metas específicos são definidos pelo setor público e lançados aos postulantes privados, no 
intuito de romper uma fronteira tecnológica bem caracterizada. Tais projetos apresentam altos níveis de 
incerteza e de risco. 
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Em outras palavras, os processos internos às agências, durante as fases 

de formulação, seleção e acompanhamento dos projetos, desempenham papel 

fundamental na efetividade desejada. 

Como o Brasil possui um significativo potencial para se tornar um local 

atraente para as empresas dedicadas a nova indústria química, baseada em biomassa, 

o momento é oportuno para avaliar os instrumentos locais disponíveis, à luz de seus 

pares internacionais. No entanto, não basta comparar a magnitude de tais recursos, 

como forma de mensurar a ousadia do governo em compartilhar riscos com as 

empresas. É necessária uma reflexão mais profunda, que passa pelo entendimento dos 

processos de formulação, execução e acompanhamento dos programas. 

A efetividade dos programas depende do aprimoramento de 

competências, no âmbito dos agentes públicos, para formular programas e selecionar e 

acompanhar projetos, capazes de disparar efetiva corrida tecnológica. Este conjunto de 

processos de formulação e execução dos programas é o que se deseja investigar, de 

maneira qualitativa, neste trabalho, visando maximizar as externalidades (o retorno 

social). 

As agências públicas de fomento à inovação estão inseridas em 
um contexto institucional e político, no qual disputam recursos escassos. 
Frequentemente, o administrador público se depara com fortes pressões para 
obter altas ‘taxas de sucesso’. Políticos, em geral, não são favoráveis a apoiar 
programas nos quais muitos projetos fracassam. Isto pode levar a uma situação 
na qual os administradores públicos decidem por “escolher os campeões”, 
apoiando propostas de projetos comercialmente atrativos e que seriam feitos 
mesmo sem o empenho público [em detrimento a projetos de maior risco e de 
maior retorno social, que não serão feitos sem o apoio público por não conferirem 
requisitos mínimos de apropriabilidade pela firma].(CLAUSEN, 2009, p. 243) 

 
Interessa também investigar o papel exercido por Institutos de Ciência e 

Tecnologia (ICTs) na formulação e condução de programas governamentais de apoio a 

P&D. O aporte de conhecimento e o engajamento de ICTs durante a fase de 

formulação de programas de apoio público direto a P&D podem contribuir para o 

aprimoramento da qualidade dos programas.  

O objetivo deste trabalho é descrever e analisar os processos de 

formulação, seleção e acompanhamento de projetos dos principais instrumentos de 
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apoio público direto disponíveis a empresas nos EUA, na Europa e no Brasil. Como 

foco setorial, optou-se pelos mecanismos de apoio que visem o desenvolvimento de 

novas rotas tecnológicas para a produção de biocombustíveis avançados e produtos 

químicos a partir de fontes renováveis.  

O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico, com as principais idéias e 

reflexões encontradas ao longo da pesquisa bibliográficas. A metodologia de pesquisa 

e os critérios de seleção dos programas a serem estudados como casos de análise é 

abordada no Capítulo 3. Os Capítulos 4, 5 e 6 descrevem os casos de estudo - o 

Biomass Program (EUA), o PAISS (Brasil) e o NER300 (Europa) - com foco nos seus 

processos de formulação, seleção e acompanhamento de projetos. A análise 

comparativa dos processos dos três programas encontra-se no Capítulo 7. O Capítulo 8 

apresenta as conclusões e o Capítulo 9, as referências bibliográficas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Como apresentado, o problema específico a ser estudado aborda os 

processos de condução dos programas públicos recentes de apoio financeiro direto a 

empresas, na corrida tecnológica dos biocombustíveis avançados e da química 

renovável.  

De uma forma mais ampla, o estudo passa pela necessidade de entender 

os conceitos e teorias que justifiquem o empenho de recursos públicos, na modalidade 

de subsídios financeiros direto a empresas. Afinal, se o intuito é o retorno social, os 

recursos públicos poderiam ser alocados em instituições públicas de pesquisa, pois 

estas poderiam propiciar maior efetividade no quesito de difusão da tecnologia na 

sociedade, enquanto que a firma tende a se apropriar do desenvolvimento realizado, 

ainda que tenha recebido recursos públicos para fazê-lo, reduzindo o grau de difusão 

da tecnologia.  

Ademais, uma outra questão que tangencia o estudo ora abordado é a 

mensuração da efetividade de políticas públicas que usam instrumentos de apoio direto 

(subvenção econômica) a empresas, necessária para avaliação sistemática de 

programas desta natureza.  

Deste modo, através de revisão bibliográfica, neste capítulo buscou-se 

encontrar referências teóricas que reflitam sobre a relevância de programas de 

incentivo ao desenvolvimento tecnológico via instrumentos de subvenção econômica à 

inovação no âmbito das empresas, bem como mensurem a efetividade destes 

programas no disparo de corridas tecnológicas e benefício social. 

A primeira fase da pesquisa bibliográfica foi realizada através do Portal de 

Periódicos da CAPES, que inclui as principais bases de dados e acervos de artigos 

publicados no mundo (como a Elsevier – Sciencedirect, por exemplo). A busca foi 

realizada aplicando como critério de filtro artigos publicados nos últimos 5 anos, e com 

as palavras-chave apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1: Palavras-chave utilizadas no levantamento bibliográfico 

Palavra-chave 1 Palavra-chave 2 Quantidade 
de artigos 

Número de resumos 
selecionados 

R&D subsidies allocation  --- 292 30 primeiros (*) 

public R&D grants  --- 1124 30 primeiros (*) 

public R&D funds  --- 1495 30 primeiros (*) 

public R&D funding grants 
"institutional 

change" 32 Todos 

Public R&D subsidies 
performance 
evaluation 217 Todos 

Public R&D subsidies 
organizational 
competencies 44 Todos 

"Public R&D subsidies" technology policy 10 Todos 

"R&D subsidies" technology policy 95 Todos 

"R&D subsidies" 
organization 
coevolution 1 Todos 

R&D subsidies allocative 
efficiency  --- 25 Todos 

Fonte: elaboração própria. Consulta no Portal CAPES em 20/04/2013. 
(*) Classificados por número de citações 

Os filtros de busca foram aplicados no título ou no assunto do artigo, 

usando uma palavra-chave ou, para tornar a busca mais precisa, duas palavras-chave, 

o que restringe o universo de artigos retornados. Neste último caso, foi usado como 

critério de busca a condição de que ambas as palavras-chave teriam que existir no 

título ou no assunto do artigo (condição “E”). 

Numa segunda fase da pesquisa bibliográfica, os artigos de interesse 

foram selecionados a partir da leitura dos seus assuntos (“abstracts”). O número de 

“abstracts” que foram lidos é apresentado na Tabela 1, para cada condição de busca. 

Como há artigos comuns que retornam nos diferentes critérios de busca utilizados, o 
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total de abstracts lidos foi inferior a soma da coluna apresentada na Tabela 1, e somam 

cerca de 250. 

Realizada a segunda fase da pesquisa, foram selecionados 28 artigos 

para leitura de sua íntegra. Este elenco de artigos foi aquele que apresentou maior 

afinidade de seus abstracts com os objetivos deste trabalho. Deste conjunto, 20 artigos 

foram considerados úteis ao escopo deste trabalho e foram aqui referenciados. Nos 

demais, não foram identificados conteúdos com afinidade ao assunto ora estudado. 

Finalmente, a terceira e última fase da pesquisa bibliográfica consistiu em 

avaliar, a partir da base dos 20 artigos de referência, os autores e trabalhos prévios 

citados nestes artigos, com conteúdo de interesse ao escopo do presente trabalho. A 

leitura destas citações pode, por sua vez, levar a outras referências de interesse que 

também foram investigadas, em uma espécie de técnica de “bola de neve” na árvore de 

citações. No entanto, a base dos 20 artigos encontrados diretamente no Portal de 

Periódicos da CAPES compreende a principal fonte bibliográfica que será aqui 

apresentada. 

2.1 Justificativa para o subsídio público a atividades de P&D privado 

Partindo do reconhecimento geral do papel da tecnologia no crescimento 

econômico (SOLOW, 1956) e do processo de inovação introduzido por Schumpeter 

(1947) e Usher (1954), ao longo das décadas de 1960 e 1970 observou-se um debate 

sobre qual dos aspectos teriam maior influência nas mudanças tecnológicas: as 

demandas de mercado (“demand-pull”) ou os avanços na ciência e tecnologia 

(“technology-push”). A polarização do debate culminou com a publicação de dois 

estudos que se confrontavam (NEMET, 2009). De um lado, o Departamento de Defesa 

dos EUA (Projeto “HIND-SIGHT”) apresentava a importância das necessidades de 

mercado no desenvolvimento de 710 inovações radicais (dentre elas, satélites e 

aeronaves), apontando que 95% de todas as invenções foram motivadas pela 

necessidade de defesa. Sua conclusão explícita foi de que as compras de defesa foram 

críticas para o sucesso das inovações. Por outro lado, o National Science Foundation 

nos EUA publicou o contraponto (Projeto “TRACES”), identificando o papel da pesquisa 
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básica em 341 inovações radicais, como magnetismo, gravador de vídeo, 

contraceptivos orais e microscopia eletrônica. 

No entanto, estudos recentes demonstram que os dois fatores colaboram 

entre si e, embora configurem condições necessárias para que a inovação ocorra, não 

são suficientes (NEMET, 2009). A despeito da emblemática divergência entre os 

argumentos pró e contra dos mecanismos de “demand-pull” ou “technology-push”, o 

presente trabalho tem como foco um dos mecanismos de “technology-push” 

frequentemente oferecidos em diversos países: o subsídio público direto (“grants”, ou 

subvenção econômica) a atividades de P&D privado. 

Neste contexto, um conceito central encontrado em diversas referências 

bibliográficas é o que propõe motivação para as políticas de apoio público direto a 

atividades de P&D nas empresas. A teoria indica que os investimentos privados em 

P&D são inferiores ao ótimo devido a falhas de mercado associadas a alocação de 

recursos privados em atividades de inovação (GONZÁLEZ, 2008; CLAUSEN, 2009). A 

presença de externalidades positivas acarreta descasamento entre os níveis de retorno 

privado e social para estas atividades, de modo que as firmas investem menos em P&D 

que o que seria o “ótimo social”. Esta é uma teoria originalmente introduzida por Arrow 

(1962), que aponta que a dificuldade de apropriabilidade dos resultados do P&D pela 

firma reduz suas chances de retorno, aumentando o descasamento entre os interesses 

privado e social em projetos de P&D. A intervenção pública busca resolver este 

problema.  

De fato, um dos objetivos explícitos em diversos programas públicos é o 

simples incremento do investimento privado alocado em atividades de P&D (CLAUSEN, 

2009), independente do uso, área de conhecimento ou projeto onde este P&D esteja 

sendo aplicado. Nesta linha de raciocínio, o efeito indireto - de disparar uma corrida 

tecnológica orientada – não pode ser mensurado ou sequer idealizado. Neste contexto, 

Clausen (2009) argumenta que uma das áreas importantes e que merece maiores 

investigações é justamente que tipo de projetos privados de P&D os formuladores de 
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políticas públicas devem apoiar de modo a incrementar investimentos privados em 

P&D.  

Um contraponto a programas horizontais de apoio - nos quais se observa 

a “auto-seleção” de empresas candidatas, mediante critérios de seleção muito 

abrangentes e relaxados - é a estrutura de programas de P&D orientados a missões 

(FORAY et al., 2012). Embora a literatura econômica ressalte a importância do apoio 

público a P&D privado para eliminar as falhas de mercado, poucos estudos investigam 

a efetividade de programas orientados a missões, que têm como característica principal 

a definição de objetivos específicos e metas claras a serem alcançadas pelos 

postulantes (FORAY et al., 2012), no intuito de romper uma fronteira tecnológica bem 

caracterizada. Dentre os projetos apoiados nesta modalidade de programa, incluem-se 

aqueles com alto grau de incerteza, como os programas de energia renovável, de 

desenvolvimento e testes de protótipos de produtos e processos3. 

Contudo, segundo González (2008), o objetivo geral de políticas de 

subsídio público direto é reduzir os custos das atividades de P&D no âmbito das 

empresas e, por consequência, alavancar as despesas privadas alocadas com tais 

atividades. Ou seja, de forma ampla, a defesa teórica para a alocação de recursos 

públicos nas firmas reside no poder de indução ao incremento de P&D privado que tais 

programas de apoio promoveriam.  

Ainda com relação aos tipos de política tecnológica, Steinmueller (2010) 

apresenta taxonomia mais abrangente e esclarecedora. O autor descreve doze tipos de 

"design" de política tecnológica, agrupados em quatro temas, conforme ilustrado na 

Tabela 2. 

 

                                            

3 De acordo com Foray et al. (2012), o pioneirismo dos programas públicos orientados a 
missão foi dado pelo Projeto Manhattam e pelo Projeto Apollo. Os projetos visavam o desenvolvimento 
das primeiras armas atômicas e o envio do homem à Lua, respectivamente. Embora tais projetos tenham 
feito significativo empenho de recursos em laboratórios públicos, grande parte das tecnologias 
intermediárias e finais foram desenvolvidas por empresas privadas, mediante recebimento de recursos 
públicos diretos (grants). 
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Tabela 2: Temas e "designs" da política tecnológica 
(fonte: STEINMUELLER, 2010; tradução nossa) 

Tema Design da política tecnológica 

Políticas que incentivam a 
oferta de novas tecnologias  

(supply-side policies) 

1. Medidas horizontais 
2. Fundos temáticos 
3. Estratégias de sinalização 
4. Medidas protecionistas 
5. Medidas financeiras 

Mecanismos que 
incentivam a oferta de 

fatores complementares 
 

6. Oferta de trabalhadores especializados 
7. Política de aquisição de tecnologia 
 

Mecanismos que 
incentivam a demanda de 

novas tecnologias 
(demand-side designs) 

 

8. Subsídios à adoção de novas tecnologias  
9. Políticas de difusão de informação 
 

Mecanismos de mudança 
institucional 

10. Novas missões a instituições públicas 
11. Instituições complementares 
12. Designs de bens "quasi-públicos" 

 

Na taxonomia de Steinmueller (2010), os fundos temáticos (item 2 em sua 

classificação) são aqueles que se caracterizam pela predefinição de temas para os 

quais agentes privados são convidados a apresentar projetos específicos de pesquisa e 

desenvolvimento, caso de interesse no presente trabalho. Ao contrário das medidas 

horizontais (item 1), que se baseiam na auto-seleção pelos agentes de mercado, os 

fundos temáticos exigem um grande esforço por parte dos agentes de governo 

envolvidos na fase de planejamento do programa (STEINMUELLER, 2010).  

A principal limitação deste "design" de política, ainda segundo o autor, 

reside na dificuldade de especificar o conteúdo a ser apoiado, por parte dos agentes de 

governo. Uma definição muito ampla exige menor "expertise" para formular as 

chamadas públicas, porém um maior "expertise" para avaliação das propostas e 

seleção dos projetos. Por outro lado, definições mais restritivas exigem grande 

"expertise" da equipe de formulação, e podem filtrar, indesejadamente, projetos 
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meritórios, simplesmente por terem definidos focos de apoio e indicadores 

classificatórios "equivocados".  

Por isso, Steinmueller (2010) indica que os patrocinadores de fundos 

temáticos (pelo lado do governo) devem apresentar grande conhecimento e experiência 

na dinâmica da indústria foco de apoio, incluindo conhecimento acerca das 

capacidades e limitações de seus atores atuais. Esta habilidade sofisticada na análise 

industrial é dificilmente encontrada em agentes de governo. 

Os designs ligados à estratégia de sinalização (item 3) também são de 

interesse no presente trabalho. Neste caso, o objetivo da política é influenciar a 

expectativa tecnológica de diferentes tomadores de decisão privados. Este mecanismo 

assume que há assimetrias de informação que dificultam a oferta de novas tecnologias. 

Para vencer esta barreira, pode-se realizar programas de educação e treinamento em 

massa a agentes de mercado, que vise ampliar o conhecimento sobre tecnologias 

emergentes, seus riscos e oportunidades. No entanto, tal iniciativa é, em geral, 

demasiadamente onerosa e pouco efetiva. Alternativamente, se alguns agentes se 

tornarem conscientes de oportunidades oriundas da mudança tecnológica e agirem 

nesta direção, outros agentes buscarão a fonte destas oportunidades e tenderão a 

imitá-lo. Ou seja, um sinal de mercado, através de ações de poucos atores, resultam na 

principal motivação à disseminação de informação aos demais tomadores de decisão 

(STEINMUELLER, 2010). 

Por fim, ainda na taxonomia de Steinmueller (2010), cabe destacar as 

políticas que visam atribuir novas missões a instituições públicas (item 10) e instituições 

complementares (item 11). Neste caso, a capacidade de o governo formular, planejar e 

avaliar a efetividade de suas políticas tecnológicas pode ser influenciada por esta 

mudança institucional. 

2.2 As restrições de efetividade, os efeitos negativos, e a influência dos mecanismos 

de seleção no grau de efetividade 

González (2008) observa uma lacuna nas metodologias de avaliação da 

efetividade de programas de apoio público direto a P&D privado. Em muitos casos, 
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além de não se mensurar o real efeito de indução de recursos privados em P&D, os 

programas carecem de avaliações, sem responder se houve meros efeitos de 

substituição de orçamento privado por recursos públicos (“crowding-out”). Ou seja, os 

recursos públicos substituem ou complementam os investimentos privados em P&D? 

Isto é relevante pois, em um cenário de “crowd-out” total, o orçamento privado estaria 

simplesmente sendo substituído por recursos públicos, e isto significa que o total de 

investimento privado em P&D seria exatamente o mesmo, com ou sem os incentivos 

públicos, tornando inócua a intervenção pública. Um efeito de “crowd-out” parcial ocorre 

quando se percebe o efeito incremental de investimento privado em P&D, porém este 

incremento é inferior ao total de subsídios concedidos. Em ambos os casos, ao invés de 

se atingir os objetivos de alavancar o investimento privado em P&D, o apoio público 

teria o efeito oposto – de reduzir o aporte privado em P&D, proporcionalmente aos 

desembolsos públicos oferecidos.  

Há uma corrente de autores que critica frontalmente a eficácia das 

políticas de subsídio público a atividades de P&D. Seus argumentos baseiam-se em 

evidências empíricas que demonstram que tais políticas têm efetividade muito limitada, 

ou na construção de modelos teóricos que apontam consequências econômicas 

indesejáveis (“efeitos colaterais”), como a concentração da atividade industrial em 

poucos agentes e o fortalecimento de oligopólios. 

Guisado-González et al. (2013) apontam que poucos estudos têm como 

foco a análise da preferência da administração pública na alocação de recursos 

públicos dedicados à promoção da inovação. Questões de favorecimento a projetos de 

grandes empresas, com inovações incrementais (em detrimento das radicais), privilégio 

de grupos nacionais (em detrimento a empresas estrangeiras) e natureza exportadora 

do beneficiário têm relevância, na medida em que agências de fomento tendem a 

majorar sua contribuição a empresas com altas taxas de crescimento. Isto ocorre em 

regimes com filosofia de defender os grandes “campeões nacionais”, em uma política 

de “escolha de ganhadores” como forma de a administração pública se apresentar 

perante a sociedade como defensora de projetos bem sucedidos.  
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Cantner e Kösters (2011) demonstram empiricamente a tendência de 

escolha de campeões, por parte dos administradores públicos, em estudo realizado em 

grupo de empresas emergentes candidatas a programas de subsídios na Alemanha. 

Segundo os autores, tal posicionamento limita a eficácia de programas públicos 

formulados para resolver, ou ao menos mitigar, as falhas de mercado que diminuem o 

investimento privado em projetos de maior benefício social. 

Naturalmente, tal comportamento dos administradores públicos em 

privilegiar “projetos ganhadores” compromete a efetividade da política pública de 

inovação tecnológica. Ora, se os subsídios públicos à inovação são supostamente 

concebidos para a correção de falhas de mercado, para projetos de alto risco e que não 

seriam financiados pelo setor privado, então não seria razoável esperar altas taxas de 

insucesso dos projetos apoiados? A mensuração por sucesso ou fracasso comercial 

não seria uma visão demasiadamente restrita da efetividade da intervenção pública? 

Liu e Chen (2010) medem o efeito dos programas de apoio como o grau 

de penetração no mercado do produto ou processo desenvolvido. Concluem que, nesta 

visão de efetividade, projetos executados com recursos públicos não apresentam 

resultados efetivos, enquanto que os projetos executados com recursos próprios da 

firma são bem sucedidos. 

Também partindo desta visão restrita da efetividade dos programas 

públicos, Kimura (2010) investiga o grau de comercialização e difusão de tecnologias 

desenvolvidas sob os principais programas de apoio a projetos de eficiência energética 

no Japão ao longo das décadas de 1980 e 1990. Dos 34 projetos apoiados pelo 

governo japonês, apenas 7 chegaram à fase de comercialização, e somente 1 obteve 

difusão em mercado crescente. Evidências empíricas que justifiquem a alta taxa de 

fracasso dos projetos incluem a composição inadequada do comitê de seleção dos 

projetos que, naquele caso, apresentava perfil excessivamente acadêmico e com baixa 

capacitação para avaliação das propostas de negócios apresentadas pelas empresas. 

A análise dos casos o levou a considerar quatro fatores que aumentam a probabilidade 

de sucesso nos projetos: i) duração dos programas de apoio público, que precisam ser 
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de longo prazo; ii) capacidade de influenciar a demanda pela inovação, ainda que em 

nichos de mercado para demonstrar a tecnologia; iii) presença de política de apoio às 

fases do processo de inovação após o P&D (como escalonamento e formação de 

mercado); e iv) metas e expectativas sobre os custos de produção, como critérios de 

seleção e eliminação de projetos. 

Laincz (2009) propõe um modelo teórico capaz de simular efeitos do 

subsídio público a P&D na estrutura setorial. Embora seja percebido incremento na taxa 

de crescimento econômico, o modelo prevê aumento na concentração industrial, 

criando espaços para mercados ineficientes com o fortalecimento de oligopólios. Isto se 

deve ao fato de os subsídios beneficiarem majoritariamente empresas de grande porte 

e com histórico e tradição em atividades de P&D, aumentando as barreiras a novos 

entrantes. Deste modo, em contraste com a percepção geral de que tais políticas 

encorajam a entrada de novas firmas, o subsídio acaba reduzindo o número de 

empresas capazes de competir e cria uma característica indesejada no sistema 

econômico. 

2.3 Os efeitos positivos e suas propostas de mensuração 

Em pesquisa realizada na Espanha, com um conjunto de 2214 empresas 

durante o período de 1990 e 1999, González (2008) utiliza metodologia econométrica 

para avaliar o efeito de indução nos programas de subsídio público direto do governo 

espanhol a atividades de P&D nas empresas. Sua conclusão foi que não houve efeito 

“crowd-out”, total ou parcial, embora a presença de subsídios tragam um incremento 

muito modesto dos investimentos em P&D em empresas já engajadas em atividades 

desta natureza. Os efeitos de indução foram mais notáveis em pequenas empresas de 

setores de baixa tecnologia, possivelmente devido ao potencial efeito indutivo que o 

programa de subsídios confere a este público. Apesar deste fato, curiosamente, o autor 

observa que as agências públicas responsáveis por programas de apoio a P&D alocam 

a maior parte dos seus recursos nas empresas que demonstram maior engajamento em 

atividades de P&D. 
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Czarnitzki e Lopes-Bento (2012) estendem a análise de efeitos de 

políticas de subsídios na Bélgica, estimando não apenas a alavancagem no 

investimento privado, mas também na quantidade de empregos gerados. Além disso, 

os autores apontam correlações positivas, descartando os efeitos de “crownding-out”, 

inclusive em situações de múltiplos projetos subsidiados na mesma empresa, em apoio 

recorrente a mesma firma ao longo do tempo, e em casos de sobreposição de fontes de 

financiamento com outras agências promotoras de inovação. 

Paralelamente, em estudos realizados na Noruega com amostra de 

aproximadamente 1000 empresas, no período de 1999 a 2001, Clausen (2009) propõe 

uma taxonomia com duas categorias para a natureza dos projetos apoiados: i) “far from 

the market”, para aqueles projetos com maior nível de incerteza, em que a firma espera 

encontrar dificuldades extremas de se apropriar de seus resultados e, portanto, não 

remuneram seus investimentos; e ii) “close to the market”, para os projetos com baixa 

incerteza, nos quais a firma prevê limitada dificuldade de apropriabilidade, e que a 

remuneram no curto prazo. A partir de sua amostra, o autor constata que o programa de 

subsídio direto apenas teve efeito de indução no conjunto de projetos em que a 

diferença entre a taxa de retorno social e a taxa de retorno privada é grande, ou seja, 

nos projetos do tipo “far from the market”. Já no grupo “close do the market”, os 

subsídios tendem a substituir os orçamentos privados, sem efeito de adicionalidade. 

Esta comprovação empírica corrobora a teoria de falhas de mercado que justifica o 

aporte público de recursos em projetos de P&D privado, conforme discutido 

anteriormente, porém abre a questão para o critério de seleção de projetos. Programas 

públicos com critérios heterogêneos no nível tecnológico podem influenciar a extensão 

na qual os subsídios estimulam o investimento privado em P&D, sendo relevante 

considerar o “design” específico do programa de apoio para medir sua efetividade. 

Corroborando com a ideia de Clausen (2009), com relação à relevância do 

“design” do programa de subsídio na efetividade perseguida, Gretz et al. (2010) 

comparam dois tipos de estrutura de programas públicos de subsídio a P&D privado: 

compartilhamento de custos (“cost-sharing”) e recompensa por desempenho 

(“reward for performance”) . No primeiro caso, as despesas do projeto são rateadas 
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entre a firma e o governo, independente dos resultados da pesquisa. No segundo, o 

recurso público é condicionado ao cumprimento de incrementos de qualidade por parte 

da empresa. Os autores elaboram um modelo teórico que prevê a alavancagem de 

recursos privados em P&D nas duas estruturas de apoio. Concluem que o modelo de 

“cost-sharing” está associado a maior retorno social, pois leva a firma a incrementar os 

gastos em P&D e aumentar seu nível de qualidade. Já na estrutura de “reward for 

performance”, a contribuição média da firma tende a ser negativa. Estas conclusões 

conflitam com as idéias de Foray et al. (2012), sobre os programas orientados a 

missões, nos quais diversas iniciativas atuais têm como estrutura de incentivo o modelo 

de recompensas por desempenho. Tais divergências provavelmente devem-se às 

limitações e premissas do modelo proposto por Gretz et al. (2010), como a definição 

concreta do incremento de qualidade (indicada de forma abstrata no modelo) e a 

atribuição de subsídio constante por unidade de qualidade incremental. 

Outro conceito central frequentemente encontrado na literatura é o de 

“adicionalidade comportamental” (“behavioural additionality”). Clausen (2009) aponta 

que um critério de efetividade que deve ser levado em consideração, além dos 

possíveis efeitos diretos de indução ao incremento de gastos privados em P&D, é o 

grau de mudança nas estratégias tecnológicas das firmas apoiadas. As políticas de 

subsídios diretos a P&D privado são, tradicionalmente, avaliadas por estudos 

econométricos, com objetivos de mensurar os efeitos de alavancagem de recursos 

privados (“input”) ou de medir os resultados econômicos derivados dos projetos 

apoiados (“outputs”) (CLARYSSE, 2009; BUSOM, 2008). No primeiro caso, o foco está 

em avaliar a intervenção pública sob a ótica da extensão do incremento nas atividades 

de P&D no âmbito da firma, ou se, possivelmente, os fundos públicos apenas 

introduziram ineficiências, como remueração majorada para os pesquisadores ou 

simples substituição de fontes de projetos que seriam executados de qualquer maneira. 

No segundo caso, o foco reside na mensuração de resultados que não seriam obtidos 

se o apoio público não estivesse disponível. São exemplos de resultados desta 

natureza o incremento de receita com produtos inovadores ou com nova propriedade 

intelectual. Cabe ressaltar que este tipo de aferição, ainda que possa fazer maior 
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sentido para os formuladores de políticas públicas, levantam inúmeras dificuldades 

operacionais, pois estão sujeitos a questões de difícil monitoramento, como prazos 

indefinidos para que o efeito econômico se desdobre, ruídos com outras causas e 

efeitos que determinam o grau de propagação econômica da inovação, bem como a 

diversidade dos desdobramentos das atividades inovadoras, impossíveis de prever e 

medir. 

Já o terceiro elemento, o “behavioural additionalities”, diferentemente dos 

critérios de “input” e “output”, se refere ao processo de aprendizagem que ocorre dentro 

da firma, no curto prazo após a obtenção do subsídio, e que, normalmente, somente 

conduz a adicionalidades de “input” e de “output” no longo prazo (CLARYSSE, 2009; 

BUSOM, 2008; WANZENBÖCK, 2012). Este conceito foi originalmente introduzido por 

Buisseret et al. (1995) e posteriormente elaborado por Georghiou (2002), que 

argumenta, com base em estudos empíricos que, frequentemente, políticas de inovação 

não provocam mudança de decisão do investidor privado, no sentido de fazer ou não 

um determinado projeto, mas alteram a maneira como tais projetos são conduzidos 

dentro da firma. Diante da disponibilidade de subsídios públicos, alguns projetos 

passam a ser realizados em maior escala, outros em maior amplitude de aplicações e, 

em alguns casos, mais rapidamente. Tais efeitos foram batizados por Georghiou (2002) 

de adicionalidades comportamentais.  

Clarysse (2009) sugere o uso da teoria das organizações, mais 

especificamente a abordagem da teoria de aprendizado organizacional, para propor 

hipóteses que relacionam a adicionalidade comportamental em firmas que receberam 

apoio público direto para atividades de P&D com seus processos de aprendizado. Seu 

estudo empírico partiu de população de 712 empresas que solicitam grants ao Institute 

for Promotion of Innovation by Science and Technology (IWT) na Bélgica, França e 

Holanda (região conhecida como “Flanders”) no período de 2001 a 2004. O autor 

conclui que há incremento na capacidade de absorção das firmas que executaram 

projetos com apoio público, em comparação ao conjunto de controle que não recebeu 

apoio, e aponta que este fato, por si só, é um efeito relevante da política pública. Além 

disso, curiosamente, demonstra que este efeito é maior para aquelas firmas com 
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poucos projetos de inovação em carteira, previamente à obtenção do recurso público, o 

que contrasta com os frequentes critérios estabelecidos por agências públicas de se 

privilegiar o incentivo a empresas com alta capacidade de absorção já estabelecida.  

Estudos empíricos realizados por Wanzenböck (2012) na Áustria 

corroboram com a ideia de que programas públicos de apoio direto a P&D privado 

promovem efeito de adicionalidade comportamental nas firmas. O autor conclui em suas 

investigações que o efeito é tão maior quanto menor e mais especializada for a 

empresa, principalmente aquelas que apresentam pouco histórico e experiência na 

realização de atividades de P&D. 

Busom (2008) aponta que os efeitos de adicionalidade comportamental, 

em geral, não são intencionais e declarados pelas políticas públicas de incentivo a P&D 

privado, embora representem um desdobramento relevante na forma como as firmas 

organizam seus processos de inovação. Em estudo realizado com 716 empresas 

industriais que reportaram dispêndios em P&D no ano de 1998, o autor aponta que as 

empresas que receberam subsídios diretos do governo apresentaram incremento na 

intensidade de parcerias com organizações públicas de pesquisa ou com outras firmas, 

e conclui que programas públicos disparam mudanças comportamentais relevantes nas 

organizações privadas. Ainda segundo o autor, há vantagens em se avaliar mudanças 

comportamentais, em relação a mudanças de “input” ou “output”, que em geral 

apresentam interferências de outras variáveis difíceis de se isolar com os dados 

frequentemente disponíveis. Portanto, as adicionalidades comportamentais podem 

trazer medidas complementares de impacto de programas públicos com um conjunto 

relativamente limitado de dados. 

Estudos que defendem a necessidade de programas de subsídios diretos 

nas empresas não se limitam, no entanto, à mensuração de adicionalidades de “input”, 

“output” ou “behavioural”. Takalo e Tanayama (2009) apresentam evidências empíricas 

de que a alocação de subsídios públicos diretos nas empresas é frequentemente 

associada à promoção de aporte financeiro por investidores privados independentes 

(especialmente fundos de “venture capital”), associando-se ao empreendedor. 
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Evidências empíricas correlatas também são apresentadas por Meuleman (2012) e 

Kleer (2010). Os três estudos partem de universo de análise independente e bem 

distinto entre si (Japão, Bélgica e Alemanha) e chegam a conclusões equivalentes: que 

a seleção de projetos privados por administradores públicos, através de programas 

competitivos de subsídios a P&D, levam ao empreendedor uma certificação muito útil a 

acreditada por investidores privados. 

Ocorre que a alocação de subsídios públicos, em geral, é precedida por 

um processo de prospecção (“screening”) por parte das agências públicas. Esta 

atividade seletiva, acompanhada da alocação de recursos públicos, ajuda 

empreendedores com restrições financeiras a encontrar investidores dispostos a aportar 

recursos privados em seus negócios. Naturalmente, este efeito é mais notável em 

empresas emergentes de base tecnológica.  

A hipótese de Takalo e Tanayama (2009) parte do princípio de que a 

prospecção de empresas pelo agente público desperta interessados em competir pelos 

recurso de forma mais acentuada que a simples oferta de participação de capital por 

investidores externos à firma, classificando a qualidade dos projetos por magnitude do 

subsídio público recebido em ampla base concorrencial. Portanto, os beneficiários do 

subsídio (no caso de empresas emergentes de base tecnológica) passam a dispor de 

uma espécie de “certificado” de qualidade dos seus projetos, reduzindo as barreiras 

relacionadas à percepção de risco e retorno entre o empreendedor e os investidores 

independentes. Os autores denominam este efeito de seleção adversa (“adverse 

selection”). Além disso, a obtenção do subsídio passa a compor as fontes de recursos 

do projeto e, com isso, reduz o custo de capital privado necessário para sua execução. 

Naturalmente, esta última assertiva confronta com a idéia de González (2008) e 

Clausen (2009), de que o efeito desejável de um programa de subsídio é justamente a 

indução de projetos que não seriam executados caso o apoio não estivesse disponível. 

No entanto, com efeito, o selo de “empresa ganhadora de grants” é frequentemente 

vinculado como prêmio de qualidade por empresas em congressos e conferências 

nacionais e internacionais.  



40 
 

Não obstante, a própria sinalização de que o plano de negócios da 

empresa está alinhado com os interesses públicos nacionais constitui uma indicação 

apreciada pelo mercado de capitais. Novamente, ressalta-se aqui a relevância do papel 

do agente público na qualidade da seleção dos projetos receptores de subsídios diretos 

(e em suas competências para tal), como ponto de partida de uma cadeia de 

desdobramentos que pode levar a uma corrida tecnológica acompanhada pelo mercado 

de capitais. 

A relevância da competência dos admnistradores públicos nos processos 

seletivos também é demonstrada no trabalho de Massimo et al. (2011). Em sua 

investigação, com cerca de 250 empresas “start-ups” italianas no período de 1994 a 

2003, os autores investigam a eficácia de programas públicos de apoio a P&D, e 

concluem que empresas que participaram de programas competitivos de apoio, 

submetendo-se a um processo seletivo, tiveram efeito positivo em termos de 

produtividade, enquanto que empresas que usufruíram de programas com mecanismos 

automáticos de obtenção dos recursos públicos não apresentaram efeito equivalente. 

Mecanismos automáticos de subsídio a P&D também existem no Brasil, como é o caso 

da Lei do Bem, que permite abatimento extra de despesas de P&D no imposto de renda 

de empresas. Mais uma vez, ressalta-se a importância do processo competitivo, e da 

capacidade dos entes públicos em organizar, moderar e nortear esta competição. 

No entanto, a controvérsia sobre a competência pública para seleção de 

projetos de desenvolvimento tecnológico não se extingue por aqui. Diversos trabalhos 

acadêmicos expressam oposição a programas com alvos específicos para subsídio 

público a P&D, argumentando que não há razão para se acreditar que formuladores de 

políticas públicas e burocratas estejam mais bem informado que administradores 

privados sobre o potencial do desenvolvimento tecnológico. Esta discussão é 

consistente com a teoria da escolha pública, que considera que a falha de governo é 

tão comum quanto a falha de mercado, devido à grande assimetria de informação e ao 

comportamento arbitrário de políticos e burocratas (NISHIMURA e OKAMURO, 2011). 

Independente desta polêmica, considerando o papel estatal de coordenação e 

moderação do setor privado, no sentido de promover o bem estar social, parece ser 
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saudável haver, na administração pública, interlocução capacitada a dialogar com 

agentes privados interessados em atividades de desenvolvimento tecnológico. 

2.4 O aprimoramento institucional (relevante para incremento da efetividade)                            

De uma forma mais ampla, e também pertinente aos interesses do 

presente trabalho, evidências encontradas na literatura apontam para a co-evolução 

entre a mudança tecnológica e a mudança institucional (DUNHAM, 2009; VASUDEVA, 

2009). Seria a mudança tecnológica da química baseada em fontes fósseis para a 

química de fontes renováveis precedida (ou acompanhada) por mudanças 

institucionais? Se a transição tecnológica é desejada e fomentada por políticas 

públicas, por trazer ganhos sociais e ambientais, que tipo de alteração institucional 

poderia trazer ganhos de eficácia e eficiência na alocação dos recursos públicos 

voltados para aceleração desta corrida tecnológica? Que tipo de mudança institucional 

impactaria as competências dos agentes públicos responsáveis pela formulação e 

execução de programas de subsídios ao P&D privado, no sentido de melhor especificar 

os objetivos e selecionar os projetos apoiados? 

A adoção da perspectiva institucional para explicar as variações de 

políticas tecnológicas e seus impactos na criação de conhecimento foi ilustrada para o 

caso concreto da corrida tecnológica das células a combustível nos EUA, França, Japão 

e Noruega (VASUDEVA, 2009). Os níveis de estatismo (associado à presença do 

Estado na orientação, fomento e apoio a decisões de P&D das empresas) e de 

corporativismo (associado à concentração do apoio a grupos limitados de interessados) 

contribuem para a política tecnológica, com implicações na intensidade do investimento, 

no grau de colaboração, nas ações de internacionalização e na diversidade das 

propostas tecnológicas por parte das empresas que se dedicam a tecnologias 

emergentes. Ou seja, as instituições moldam as capacitações e oportunidades das 

empresas engajadas no desenvolvimento tecnológico.  

Naturalmente, o autor aborda variáveis muito agregadas, estatismo e 

corporativismo, com utilidade limitada com o que será estudado no presente trabalho. 

No entanto, além de conceituar a correlação entre mudança tecnológica e mudança 
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institucional, útil para esta dissertação, sua análise aponta que nações mais 

estatizadas, como França e Japão, tendem a restringir demasiadamente as escolhas 

tecnológicas das firmas residentes, em programas excessivamente seletivos do ponto 

de vista das tecnologias apoiadas. Com isso, as tecnologias “eleitas” para promoção 

pelo governo, frequentemente, possuem baixa relevância para a firma, se analisado 

fora do contexto da prioridade nacional, o que restringe o impacto dos programas. 

Alternativamente, nações menos estatizadas, como EUA e Noruega, tendem a 

apresentar maior impacto em suas políticas de inovação, por terem um caráter menos 

intervencionista no quesito das escolhas tecnológicas. Curiosamente, esta idéia 

contrapõe os programas orientados a missões, defendidos por Foray et al. (2012), nos 

quais a principal característica é a seleção restrita e condicionada a objetivos 

específicos pré-definidos pelos órgão públicos, com clara referência ao modus operandi 

de apoio a P&D nos EUA. 

Dunham (2009) apresenta evidências da co-evolução da mudança 

tecnológica e institucional em sistemas de inovação, com base na história da indústria 

de álcool combustível no Brasil. O autor aponta as funções desempenhadas pelos 

sistemas de inovação (FSI), incluindo a criação e mudança das instituições que 

influenciam o processo de inovação através da oferta de incentivos ou superação de 

obstáculos à inovação; o apoio a incubadoras para estimular novos esforços para 

inovação; e o financiamento (público) do processo de inovação. Ao definir o objetivo de 

um Sistema de Inovação como “desenvolver, aplicar e difundir novas tecnologias e 

conhecimentos”, ressalta-se a importância de um conjunto de sete FSI que contribuem 

para atingir este objetivo, com destaque para: 

Direcionamento da pesquisa e do desenvolvimento 
tecnológico  – Como os recursos são quase sempre limitados, quando existem 
várias opções tecnológicas, é importante especificar um foco para realizar 
investimentos. Enquanto o desenvolvimento do conhecimento pode ser 
comparado à criação de variedade tecnológica, o direcionamento da pesquisa é 
o processo de seleção. O direcionamento da pesquisa não é exclusivamente 
uma questão de influência governamental ou de mercado. Normalmente é um 
processo interativo e cumulativo de troca de idéias entre produtores de 
tecnologia, usuários de tecnologia e diversos outros atores, no qual a própria 
tecnologia não é uma constante mas uma variável. 

Dunham (2009) 
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Embora o autor não tenha deixado explícito, fica notória a necessidade de 

aprimoramento de competências, por parte dos agentes públicos encarregados de 

formular e executar planos de apoio ao desenvolvimento tecnológico. Isto é necessário 

para que a mencionada “troca de ideias” da função de “Direcionamento da Pesquisa e 

do Desenvolvimento Tecnológico” ocorra com interlocutores qualificados de todos os 

lados. Caso contrário, compromete-se a qualidade da própria política pública, tanto no 

conteúdo de sua formulação como no processo de seleção e acompanhamento de 

projetos. Em última instância, esta falta de aprimoramento institucional pode tornar débil 

a capacidade de coordenação do governo. 

2.5 Resumo da pesquisa bibliográfica 

A Tabela 3 apresenta o resumo da revisão bibliográfica. Os principais 

conceitos identificados foram agrupados, apontando os autores que os referenciam. 

Tabela 3 – Resumo da revisão bibliográfica 

Autor Principais idéias e referências 

Nemet, 2009 Partindo do reconhecimento geral do papel da tecnologia no crescimento 

econômico (Solow, 1956) e do processo de inovação introduzido por 

Schumpeter (1947) e Usher (1954), destaca a polarização do debate 

sobre a influência de dois grupos de políticas nas mudanças 

tecnológicas: as de incentivo a demandas de mercado (“demand-pull ”) 

ou aquelas que promovem os avanços na ciência e tecnologia 

(“technology-push ”). Ambos os aspectos são, no entanto, 

colaborativos, necessários, porém não suficientes para que a inovação 

ocorra. 

González, 2008; 

Clausen, 2009; 

Czarnitzki e Lopes-

Bento (2012) 

Os investimentos privados em P&D são inferiores ao ótimo devido a 

falhas de mercado  associadas a alocação de recursos privados em 

atividades de inovação, teoria baseada nas ideias originais de Arrow 

(1962). A presença de externalidades positivas acarreta descasamento 

entre os níveis de retorno privado e social para estas atividades, de 

modo que as firmas investem menos em P&D que o que seria o “ótimo 

social”. 
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Avaliação de efeitos “crowd-out ” (total ou parcial): situação na qual o 

orçamento privado estaria simplesmente sendo substituído, total ou 

parcialmente, por recursos públicos. Hipóteses de “crowd-out” são 

descartadas. 

 

Propõe avaliação sistemática dos efeitos de programas de subsídios 

diretos a P&D privado, e racionalização de que tipo de projetos  devem 

ser apoiados de modo a provocar incrementos reais nos investimentos 

privados em P&D. 

Laincz (2009) Proposição de modelo teórico  que simula efeitos de subsídios na 

estrutura industrial, e aponta que, embora seja percebido incremento no 

crescimento econômico, políticas de subsídio a P&D trazem efeitos 

negativos , como o aumento de barreiras a novos entrantes, a 

concentração da atividade industrial em torno de grandes empresas e o 

fortalecimento de oligopólios . 

Guisado-González, 

2013; 

Cantner e Kösters 

(2011) 

Análise da preferência da administração pública na alocação de 

recursos públicos dedicados à promoção da inovação. Favorecimento a 

projetos de firmas “campeãs nacionais ” ou “escolha de ganhadores ”. 

Massimo (2011) Define efetividade como o incremento de produtividade da firma em 

função do montante de subsídios recebidos, e investiga este indicador 

em estudo empírico, concluindo que empresas que participam de 

programas competitivos  apresentam efeito positivo, enquanto que 

empresas que utilizam programas de utilização automática, não. 

Liu e Chen, 2010 Análise da efetividade de programas de subsídios direto, conceituando 

efeito como o grau de penetração no mercado  do produto ou processo 

desenvolvido. Conclui que, nesta visão de efetividade, projetos 

executados com recursos próprios da firma são bem sucedidos, 

enquanto que os projetos executados com recursos públicos, não. 

Kimura, 2010 Proposta de avaliação da efetividade de programas públicos através do 

grau de comercialização  e difusão de tecnologias desenvolvidas sob 

projetos apoiados. 
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Foray et. al, 2012 Programas públicos de P&D orientados a missões (“mission -oriented 

programs ”), com apoio a projetos de alto grau de incerteza, como forma 

de orientar com clareza os esforços privados para maximizar o retorno 

social. 

Gretz et. al (2010) Compara dois tipos de estrutura de programas de subsídio a P&D 

privado: compartilhamento de custos (“cost-sharing”) e recom pensa 

por desempenho (“reward for performance”) . No primeiro caso, as 

despesas do projeto são rateadas entre a firma e o governo, 

independente dos resultados da pesquisa. No segundo caso, o recurso 

público é condicionado ao cumprimento de incrementos de qualidade 

por parte da empresa. 

Wanzenböck, 2012 

Clarysse, 2009; 

Busom, 2008 

Aborda os três focos de avaliação de programas de subsídios públicos 

diretos a atitividades de P&D nas firmas: i) adicionalidade de “input”; ii) 

adicionalidade de “output” e iii) adicionalidade comportamental 

(“behavioural additionality ”). O último conceito, destacado pelos 

autores, foi originalmente introduzido por Buisseret et al. (1995) e 

elaborado por Georghiou (2002). 

Takalo e Tanayama, 

2009; 

Kleer, 2010 

Meuleman, 2012 

 

Seleção adversa (“adverse selection ”): papel de programas de 

subsídios a P&D, quando operacionalizado de modo concorrencial, na 

promoção de aporte financeiro por investidores privados independentes 

(especialmente fundos de “venture capital”), associando-se ao 

empreendedor. 

Steinmueller (2010) Propõe classificação das políticas tecnológicas, agrupando-as em 12 

tipos. Dentre elas, ressaltam-se "Fundos Temáticos" e "Estratégias de 

Sinalização". A primeira se refere aos mecanismos nos quais o governo 

especifica o conteúdo e os critérios de seleção, necessitando para isso 

de sofisticadas habilidades e expertise na dinâmica da indústria objeto 

de apoio, de modo a ajustar os focos de apoio com precisão. A segunda 

refere-se aos projetos de demonstração, capazes de influenciar outros 

atores do mercado e corrigir as assimetrias de informação. 

Dunham, 2009; 

Vasudeva, 2009; 

Steinmueller (2010) 

Correlação e coevolução entre mudança tecnológica e mudança 

institucional . 
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3 METODOLOGIA 

A pesquisa realizada consiste em um estudo qualitativo, com objetivo 

descritivo e analítico. Inicialmente foram definidas as questões de interesse na 

pesquisa. A partir daí, buscou-se um referencial teórico sobre o tema. Com base nas 

ideias e reflexões encontradas no referencial teórico, foi construído um quadro analítico 

para estudo dos casos. Em paralelo, foram selecionados os casos de estudo, cujas 

características de interesse foram pesquisadas a partir de fontes secundárias e 

primárias. A análise foi feita a partir da comparação, nos atributos do quadro analítico 

proposto, entre os casos de estudo apresentados. Finalmente, a partir da análise feita, 

as questões originalmente levantadas foram revisitadas, apontando as conclusões e 

suas limitações. A Figura 1 ilustra o fluxograma metodológico da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fluxograma da metodologia da pesquisa 

Identificação de 
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Para a construção do quadro analítico, foram consideradas as questões 

de interesse e o conteúdo do referencial teórico. Embora tenham sido identificados, no 

referencial teórico, poucos estudos que abordem diretamente a relação entre os 

processos internos de condução dos programas por parte de agências públicas e a 

efetividade de programas de apoio direto a atividades de P&D na firma, é possível 

deduzir que o formato de um programa de apoio tem implicações em sua efetividade. 

Por sua vez, a forma de fazer está atrelada aos processos estabelecidos nos agentes 

públicos que implementam tais programas. Os processos de formulação do programa, 

de seleção de projetos, e de acompanhamento dos projetos apoiados parecem ser de 

fundamental importância nos resultados alcançados. 

Com base no referencial teórico, propõe-se analisar as principais 

características dos programas de apoio que serão estudados através de 12 atributos, 

conforme apresentado na Tabela 4. Destes, 7 correspondem a estrutura geral dos 

programas, enquanto que 5 analisam o nível de aprofundamento tecnológico embutido 

nos processos de formulação dos programas, de seleção e de acompanhamento de 

projetos.  

Tabela 4: Quadro analítico proposto 

Estrutura geral  
do programa 

1 - Orçamento do programa 
2 - Intensidade do apoio por projeto 
3 - Tipologia de apoio: cost-sharing x reward for performance 
4 - Subordinação hierárquica ao governo central 
5 – Fase(s) de P&D passíveis de apoio 
6 - Objetivos (explícitos e implícitos) 
7 - Integração com outros instrumentos de apoio financeiro 

Processos de  
formulação, de seleção e 
de acompanhamento de 

projetos 

8 – Nível de aprofundamento tecnológico da fase de formulação 
9 - Nível de envolvimento da comunidade científica na fase de 
formulação 
10 - Quesitos classificatórios de projetos, aplicados na fase de seleção 
11 - Nível de profundidade da avaliação tecnológica na fase de seleção 
12 - Foco das rotinas de acompanhamento e avaliação 
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O nível de aprofundamento tecnológico nos processos é utilizado, neste 

caso, como indicador de orientação de conteúdo específico dos programas de apoio. 

Processos que contemplam uma maior intensidade no aprofundamento tecnológico 

denotam a intenção, por parte das instituições públicas de apoio, de orientar os 

postulantes do apoio a um determinado campo tecnológico e perseguir indicadores 

previamente definidos. Ou seja, demonstram propensão e desejo do agente público em 

conduzir programas orientados a missões, considerando critérios heterogêneos e 

objetivos de escolha, específicos de cada tecnologia a ser desenvolvida. Em última 

análise, o nível de aprofundamento tecnológico identificado nos processos de 

formulação dos programas, seleção e acompanhamento de projetos reflete a própria 

capacitação da instituição condutora do programa em disparar uma corrida tecnológica. 

Foram selecionados três programas públicos de apoio na modalidade 

direta (grant ou subvenção econômica), sendo um no Brasil, um nos Estados Unidos e 

um na Europa. A seleção dos casos de análise considerou a magnitude e a relevância 

do programa em sua respectiva região de abrangência, a disponibilidade de 

informações públicas, bem como o foco temático em biocombustíveis de alto 

desempenho e bioprodutos.  

Além disso, a escolha dos programas foi orientada de modo a possibilitar 

a descrição de seu ciclo (formulação, seleção e acompanhamento de projetos). Assim, 

programas muito recentes, que ainda não tiveram suas fases de seleção de projetos 

executadas, foram eliminados da amostra. Também, buscou-se capturar programas 

com exemplos distintos de tipologia de apoio, particularmente no que se refere ao modo 

de cost-sharing e reward for performance, de modo a permitir a comparação dentre 

estas modalidades e suas consequências nos processos de formulação, seleção e 

acompanhamento de projetos. 

Com base nestes critérios, os programas selecionados como casos de 

análise no presente estudo foram: 

• O Biomass Program, do Departamento de Energia dos EUA; 
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• O Plano BNDES-FINEP de Apoio à Inovação dos Setores 

Sucroenergético e Sucroquímico (PAISS); e 

• O NER300, da Comunidade Europeia. 

A descrição dos programas e de suas agências executoras será agrupada 

nos seguintes eixos:  

• Órgão responsável, seu organograma e sua subordinação hierárquica 

ao governo central; 

• Orçamento do programa; 

• Justificativas oficiais do programa; 

• Principais processos de formulação do programa; 

• Principais processos de seleção de projetos; 

• Principais processos de acompanhamento dos projetos e do programa.  

As principais fontes de dados foram: i) artigos e publicações de terceiros 

sobre o tema; ii) acesso ao conteúdo oficial disponível na internet pelas agências 

estudadas e órgãos do governo; iii) entrevista com representantes de empresas que 

utilizam ou utilizaram os instrumentos mencionados na pesquisa, sempre que possível; 

e iv) entrevista com representantes das agências estudadas e órgãos de governo, 

sempre que possível.  

Esta última opção de fonte é de extrema importância, uma vez que, 

frequentemente, os processos internos não são suficientemente documentados e 

publicados, de modo que informações primárias obtidas de profissionais diretamente 

ligados às agências executoras dos programas se mostraram muito úteis aos objetivos 

do trabalho.  
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No caso do Biomass Program, programa dos EUA, foi possível realizar 

entrevista com o ex-coordenador chefe do BETO, órgão que operacionaliza o 

programa, Sr. Brian Duff.  

No caso do  PAISS, a entrevista foi realizada com o atual Superintendente 

da Área de Apoio a Projetos Inovadores da FINEP, Sr. Alexandre Tanaka.  

Infelizmente, no caso do NER300, programa Europeu, não foi possível 

realizar entrevista com representantes da Comissão Europeia ou do EIB. As tentativas 

de interlocução com representantes das instituições não foram respondidas em tempo 

hábil, sendo esta uma limitação encontrada pela metodologia de pesquisa. De qualquer 

forma, no caso do programa europeu, a pesquisa por fontes secundárias encontrou 

grande acervo de documentos disponíveis publicamente, tanto por meio de órgãos 

oficiais quanto não oficiais, que permitiram inferir os processos instaurados e os itens 

apresentados no quadro analítico. 
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4 O BIOMASS PROGRAM (EUA) 

O Biomass Program é uma iniciativa do Office of Energy Efficiency and 

Renewable Energy (EERE), órgão formalmente subordinado ao DOE. O EERE é 

liderado pelo Secretário de Eficiência Energética e Energias Renováveis, que responde 

diretamente ao Secretário de Energia, cargo ocupado pelo chefe do DOE. 

Com o propósito de investir em P&D de alto risco no campo das energias 

renováveis, mas com alto potencial de retorno social, o EERE responde por 9 

programas de apoio a pesquisa, dentre eles o Fuel Cell Technologies, o Geothermal 

Technology, o Solar Energy Technology, o Wind and Hydropower Technology e o 

programa de interesse no presente trabalho, o Biomass Program. 

O programa nasceu a partir de projetos da National Science Foundation, 

que foram transferidos ao DOE no final da década de 1970. Em 2002, foi criado o 

Bioenergy Technologies Office (BETO), que consolidou os esforços do governo 

americano em pesquisa em biocombustíveis, bioenergia e bioprodutos (BETO MYPP, 

2013). 

Este Capítulo está organizado em seis seções: a primeira apresenta o 

órgão responsável pela execução do programa, com enfoque em seu organograma e 

sua linha de subordinação hierárquica ao governo central; a segunda apresenta o 

orçamento do programa; a terceira apresenta as justificativas oficiais para a sua 

existência. As seções 4, 5 e 6 descrevem os processos de formulação do programa, de 

seleção e de acompanhamento de projetos, respectivamente. 

4.1 Órgão responsável e seu organograma 

A Figura 2 apresenta o organograma do EERE com os respectivos líderes 

dos programas.  
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Figura 2: Organograma do EERE  

(fonte: EERE, 2013) 

Cabe reparar a subordinação hierárquica dos líderes do programa ao 

Secretário de Energia, instância de governo que tem interesse direto no sucesso da 

atividade de P&D (neste caso, a viabilidade técnica e econômica de energias 

renováveis). Com relação à estrutura interna no EERE, o Biomass Program é 

operacionalizado pelo Bioenergy Technologies Office (BETO). O organograma do 

BETO é apresentado na Figura 3. 

 

 

Figura 3: Organograma do Bioenergy Technologies Office (BETO)  
(fonte: EERE CONTACTS, 2013) 
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Dentre seus subprogramas, destaca-se o Demonstration & Deployment, 

de maior interesse para o presente trabalho. Este subprograma é o responsável por 

apoiar os projetos privados de escalonamento de processos de conversão de biomassa 

em biocombustíveis e bioprodutos, sendo o que apresenta maior montante de 

concessão de recursos públicos para apoio direto a iniciativas de P&D no âmbito da 

firma. Portanto, para os objetivos desta pesquisa, este é o subprograma de maior 

relevância. 

 

4.2 Orçamento do programa 

Historicamente, o Biomass Program tem seu orçamento na ordem de 

US$200 milhões por ano. Os pedidos de recursos são apreciados pelo Senado Federal, 

que aprova verbas a cada dois anos. Dentre os nove programas de responsabilidade do 

EERE, desde 2010 o Biomass Program registra a quarta posição no ranking de 

orçamento empenhado pelo EERE. Os três primeiros são os programas de tecnologias 

veiculares, energia solar, e tecnologias prediais, respectivamente. A Figura 4 apresenta 

os orçamentos comprometidos por cada um dos programas. 

Observa-se que, em 2009, todos os programas obtiveram incremento de 

orçamento. Com efeito, neste ano, como medida anticrise, o Senado norte-americano 

aprovou o American Recovery and Reinvestment Act (ARRA), que adicionou vultosos 

recursos à quase totalidade de programas do governo dos EUA. O Biomass Program, 

programa que aparece na Figura 4 como tecnologias de biomassa (Biomass 

Technologies) foi um dos mais beneficiados, com orçamento quadruplicado neste 

período. 
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Figura 4: Orçamento dos programas do EERE  
(fonte: EERE, 2013; elaboração própria) 

 

4.3 Justificativas oficiais do programa 

A missão institucional do BETO é transcrita a seguir, no idioma original 

para garantir a fidelidade:  

Develop and transform our renewable biomass resources into commercially 
viable, high- performance biofuels, bioproducts, and biopower through targeted 
research, development, demonstration, and deployment supported through 
public and private partnerships. (BETO MYPP, 2013). 

Cabe ressaltar a terminologia "targeted research" já na missão do órgão, 

uma referência ao pragmatismo e à opção de formular mecanismos de apoio que 

vinculem metas tecnológicas claras a serem atingidas pelos proponentes privados 

postulantes de seus recursos, conforme relatado por Foray et al. (2012) sobre os 

programas orientados a missão. Com efeito, como será visto adiante na descrição dos 

processos internos ao BETO, fica notória a intenção do órgão em eleger indicadores 

tecnológicos e atribuí-los metas de desempenho que, uma vez superadas pelos 

beneficiários dos grants, podem tornar os processos inovadores economicamente 

viáveis.   
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Com relação aos objetivos oficiais do programa, segue a transcrição no 

idioma original: 

The goal of the office is to develop commercially viable biomass utilization 
technologies to: i) Enable sustainable, nationwide production of advanced 
biofuels that are compatible with today's transportation infrastructure and can 
displace a share of petroleum-derived fuels to reduce U.S. dependence on oil; ii) 
Encourage the creation of a new domestic bioenergy industry supporting the 
Energy Independence and Security Act of 2007 goal of 36 billion gallons per 
year of renewable transportation fuels by 2022. (BETO MYPP, 2013) 

 

4.4 Principais processos de formulação  

A etapa de formulação do instrumento de apoio financeiro do BETO ocorre 

através dos seguintes processos principais (DUFF, 2013): 

• Elaboração do programa de planejamento plurianual (Multi Year 

Program Planning - MYPP); 

• Construção dos design cases; 

• Captura de comentários e validação externa; 

• Elaboração e publicação das oportunidades de financiamento (Funding 

Oportunitiy Announcement - FOA). 

A etapa de formulação do BETO se inicia com a atividade de 

planejamento plurianual, expressa no documento Multi Year Program Planning (MYPP), 

publicado anualmente pela agência. No MYPP são definidos os objetivos estratégicos a 

serem alcançados, bem como um cronograma de alto nível para o cumprimento de tais 

objetivos. Cabe notar a capacidade de a agência impor a si própria objetivos ousados, 

uma vez que o MYPP é um documento público e, embora o cumprimento de seu 

conteúdo dependa de atividades de alto risco, certamente cria expectativas em diversos 

grupos da sociedade. A Figura 5 apresenta o cronograma contido no MYPP de 2013. 
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Figura 5: Cronograma de atividades do BETO - MYPP 2013 
(fonte: BETO MYPP, 2013) 

Cabe destacar que o planejamento de atividades da agência deriva de 

metas definidas na lei de segurança e independência energética dos EUA (Energy 

Independence and Security Act - EISA), que define metas agressivas para redução da 

dependência do país a combustíveis fósseis e para redução do nível de emissão de 

gases de efeito estufa. Neste sentido, o planejamento de atividades da agência reflete o 

mandato de uso de combustíveis imposto por lei, para o qual novas tecnologias 

precisarão ser desenvolvidas e comprovadas em escala industrial. 

Além do cronograma, o MYPP também estabelece milestones (marcos) e 

targets de desempenho à agência, nas suas diferentes dimensões de atuação, 

conforme ilustrado na Figura 6. Apenas como exemplo, foram marcadas em vermelho 

as metas relativas às frentes de pesquisa de conversão pela rota de bio-óleo e de 

biorrefinarias integradas. A primeira estabelece como meta o custo de conversão de 

US$1,83/galão, a ser atingida até 2017. A segunda impõe meta de produção de 80 

milhões de galões de combustíveis avançados até 2014, além de validação de custo de 
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produção de etanol celulósico até 2017, de até US$ 2,15/galão, com base nos dados de 

unidades comerciais que utilizem tecnologias já demonstradas. 

 

 

Figura 6: Targets definidos no MYPP 
(fonte: BETO MYPP, 2013) 

Com base no planejamento de longo prazo estabelecido no MYPP, inicia-

se o processo de construção de cenários de projeto, denominados "design cases". 

Nesta etapa, as rotas de conversão de biomassa em combustíveis líquidos são 

identificadas, e para cada rota são construídos modelos de processos de conversão no 

simulador de processos ASPENPlus, da AspenTech. A equipe técnica do BETO conta 

frequentemente com apoio de Laboratórios Nacionais (como o National Renewable 

Energy Laboratory - NREL) para o desenvolvimento desta atividade. (DUFF, 2013). 
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A Figura 7 ilustra o procedimento típico para elaboração de um design 

case. 

 

Figura 7: Abordagem do NREL para modelagem de processo e análise técnico-
econômica (fonte: HUMBIRD et al., 2011) 

A abordagem do NREL para esta atividade envolve a prática tradicional da 

engenharia de simulação de processos, e inclui (DUFF, 2013; HUMBIRD et al., 2011): 

1. Projeto de processo: identificação dos processos e das operações 

unitárias envolvidas em cada rota proposta. A saída deste passo é a 

definição de um Process Design Diagram (PFD), ou seja, o fluxograma 

do processo. 

2. Modelagem de processo: para cada processo ou operação unitária, os 

parâmetros técnicos (como taxa de conversão, seletividade, 

temperatura, pressão, concentração, vazão de correntes, etc.) são 

retratados no modelo, seja de forma analítica através de correlações 

termodinâmicas clássicas ou de forma empírica, com base nos estudos 
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experimentais de bancada e piloto. A ferramenta computacional é 

usada para realizar os balanços de massa e energia. Com a 

convergência das condições operacionais de processo, o simulador 

fornece como saída as características de dimensionamento dos 

equipamentos envolvidos em cada operação unitária, bem como sua 

demanda por insumos e utilidades (energia, água, etc.).  

3. Análise da viabilidade econômica: Com levantamento de custos de 

equipamentos e insumos no mercado, os parâmetros econômicos 

(como custo de capital e custo operacional) também são avaliados 

pelos design cases. 

Como ilustração, a Figura 8 apresenta o fluxograma de processos 

referente ao design case de produção de etanol a partir de sabugo de milho, via rota de 

conversão bioquímica, com a opção de pré-tratamento com ácido fraco e hidrólise 

enzimática. 

 

 

Figura 8: Fluxograma de processo (PFD) ilustrativo de um design case 
(fonte: Humbird et. al., 2011) 
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Para ilustrar o conteúdo da saída final desta etapa, a Figura 9 apresenta 

os principais resultados obtidos após análise técnico-econômica do design case acima 

mencionado. 

 

Figura 9: Análise técnico-econômica realizada com base no design case de de 
produção de etanol a partir de sabugo de milho, via rota de conversão bioquímica, com 

a opção de pré-tratamento com ácido fraco e hidrólise enzimática 
(fonte: Humbird et al., 2011) 

A principal saída do modelo é o minimum ethanol selling price (MESP), 

indicador que reflete o preço do etanol celulósico que, com esta opção de rota 
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tecnológica, remuneraria o investimento, considerando todos os custos de produção 

estimados e as condições operacionais atingidas. Cabe ressaltar, no entanto, que o 

processo modelado é hipotético. Os indicadores de desempenho das operações 

unitárias críticas, aquelas nas quais residem os maiores esforços de desenvolvimento 

tecnológico, refletem um desejo de alcance, um conjunto de metas perseguidas que, 

uma vez atingidas, garantiriam o MESP final. A simulação do design case não se limita 

a retratar, portanto, o estágio tecnológico atual.  

Ou seja, neste ponto a engenharia de processo com objetivo de amparar e 

nortear o P&D se diferencia do seu uso frequente e tradicional, que tem como finalidade 

reproduzir na simulação as operações e processos unitários da forma mais fiel possível 

ao seu atual estágio tecnológico. No uso mais frequente e comercial da engenharia de 

processos, os custos de futuras instalações industriais são estimados, dadas as 

características de desempenho dos processos envolvidos, estes já com tecnologias 

maduras e consolidadas. No caso da engenharia de processos aplicada para P&D, 

como nos design cases, a questão se inverte: para se atingir determinado nível máximo 

de custo unitário de produção, qual o conjunto de indicadores e metas de desempenho 

que devem ser impostas às operações e aos processos unitários críticos? 

Naturalmente, este conjunto de indicadores e metas deve estar dentro da razoabilidade 

e condizente com o máximo teórico de cada processo unitário, caso contrário o design 

case não se viabiliza. Esta razoabilidade é obtida pelos testes em escala de bancada e 

piloto das tecnologias envolvidas na modelagem.  

Cabe ressaltar que o caso aqui apresentado (etanol a partir de sabugo de 

milho), embora tenha recebido atenção especial da indústria nos últimos anos, 

representa apenas um dentre as dezenas de design cases construídos pelo BETO em 

conjunto com o NREL nos últimos anos, no âmbito do Biomass Program. Outros 

programas do EERE (como Fuel Cell Technologies, Wind Technologies, Solar Energy 

Technologies, Geothermal Technologies) usam abordagens similares, e seus escritórios 

responsáveis também constroem seus design cases, de modo a simular a viabilidade 

técnico-comercial de futuras unidades industriais que utilizem tecnologias em 

desenvolvimento com os recursos públicos. Trata-se, portanto, da incorporação de 
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práticas de engenharia de processos para eleger alvos para o aporte de recursos 

públicos, bem como para definir indicadores e metas de desempenho que precisam ser 

superadas para viabilizar rotas inovadoras. 

Outro processo identificado no BETO é o que captura comentários e 

validações de atores externos em suas premissas para elaboração dos design cases e 

nas escolhas das rotas tecnológicas que serão priorizadas de forma geral. Esta 

atividade é formalizada através de duas iniciativas: i) realização de workshops com a 

comunidade acadêmica, indústria e representantes do governo; e ii) publicação do 

"Request for Information" (RFI), previamente à divulgação oficial de uma oportunidade 

de grant para um determinado tópico tecnológico. 

Os workshops promovidos pelo BETO ocorrem a cada dois anos, e 

constituem um evento aberto, gratuito, porém com limite de participantes mediante 

inscrição prévia. Em 2013, o evento, denominado Program Management Review, foi 

realizado em Washington. D.C., no dia 30 de Julho, um dia antes do Biomass 2013, 

congresso promovido pelo BETO entre os dias 31 de Julho e 1 de Agosto na mesma 

cidade e que reúne centenas de profissionais interessados no tema. Na agenda do 

Program Management Review de 2013, estavam incluídas apresentações dos gerentes 

responsáveis por cada uma das frentes de atuação do BETO, dos líderes de revisão 

dos projetos (profissionais independentes, conforme processo de Project Peer Review, 

que será detalhado a seguir, na fase de acompanhamento dos projetos), bem como o 

planejamento estratégico vigente, próximas ações, oportunidades de financiamento, e 

avaliação do escopo e dos focos de atuação do BETO de forma geral pelo comitê 

diretor externo (composto por representantes do DOE) (BETO PEER REVIEW, 2013). 

Já os Request for Information (RFI) são chamadas formais publicadas na 

página web do BETO, com objetivo de obter feedback de stakeholders e identificar 

barreiras tecnológicas chave em determinado tópico ou processo inovador (EERE 

Funding Opportunity Exchange,2013).  

Como ilustração, a Figura 10 apresenta um RFI elaborado em 2012, cuja 

investigação centrava nos principais desafios e barreiras nas rotas de conversão de 
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biomassa em bio-óleo. A íntegra do documento RFI contém 9 páginas, apresentando o 

contexto da demanda pela informação, a percepção, pela equipe do BETO, das 

barreiras técnicas chave para o desenvolvimento das rotas identificadas, quais sejam: i) 

desenvolvimento de sistemas de separação e fracionamento para processamento de 

bio-óleo; ii) aumento de produção, uso e transferência de hidrogênio em processos de 

liquefação de biomassa e estabilização de bio-óleo; e iii) desenvolvimento de 

tecnologias que usem ou mitiguem a fração aquosa de bio-óleo. Em seguida, o RFI 

estabelece questões que tentam capturar a percepção dos respondentes acerca dos 

desafios identificados, e das melhores estratégias tecnológicas para superá-las. São 5 

questões formuladas de maneira aberta, que tratam de validar a premissa dos principais 

desafios apontados; capturar a percepção de quais seriam as estratégias tecnológicas 

mais adequadas para superar os desafios apontados e estimar prazos e recursos 

financeiros necessários para superar tais barreiras, com vistas a possível elaboração de 

uma oportunidade de financiamento pelo BETO. A íntegra deste RFI é apresentada no 

ANEXO 1. 

 

Figura 10: EERE Request for Information (RFI)  
(fonte: EERE Funding Opportunity Exchange, 2013) 
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O processo que encerra o ciclo de formulação é o de elaboração das 

oportunidades de financiamento, ou Funding Opportunity Announcements (FOA). Com 

base no planejamento estratégico, nos design cases, e nas contribuições de 

stakeholders provenientes dos workshops periódicos e dos RFIs, a equipe do BETO 

elege tópicos tecnológicos chave, que configuram gargalos para a viabilidade 

econômica de processos de conversão de biomassa em biocombustíveis, bioprodutos 

ou bioenergia, e redige um FOA.  

Os FOAs são publicados no portal EERE Funding Opportunity Exchange, 

que reúne as oportunidades de financiamento público em todos os programas da 

agência de Energy Efficiency & Renewable Energy, incluindo o Biomass Program, que 

é operacionalizado pelo BETO. Em consulta ao portal, identifica-se a existência de 51 

oportunidades de financiamento arquivadas e 60 oportunidades em andamento, 

totalizando 111 processos, dentre FOAs e RFIs nos diversos campos da energia 

renovável. Destes, 12 se referem ao Biomass Program. A Tabela 5 apresenta a lista de 

FOAs e RFIs relacionados a este programa. 
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Tabela 5: FOAs e RFIs relacionados ao Biomass Program  
(fonte: EERE Funding Opportunity Exchange, 2013) 

Número Título 
DE-FOA-0000686 Bio-Oil Stabilization and Commoditization 

 
DE-FOA-0000719 Innovative Biosynthetic Pathways to Advanced Biofuels 

 
DE-FOA-0000745 RFI - Enhanced Algal Biofuel Intermediate Yields (EABIY) 

 
DE-FOA-0000791 RFI - Advanced Biomass Feedstock Logistics Systems 

 
DE-FOA-0000615 Advancements in Sustainable Algal Production (ASAP) 

 
DE-FOA-0000709 Technology Research, Development, and Tools for Clean 

Biomass Cookstoves 
DE-FOA-0000739 Innovative Pilot and Demonstration Scale Production of 

Advanced Biofuels 
DE-FOA-0000796 RFI - Carbon, Hydrogen and Separation Efficiencies in Bio-Oil 

Conversion Pathways (CHASE Bio-Oil Pathways) 
DE-FOA-0000811 Algae Biomass Yield (ABY) 

 
DE-FOA-0000812 Carbon, Hydrogen, and Separation Efficiencies in Bio-Oil 

Conversion Pathways (CHASE Bio-Oil Pathways) 
DE-FOA-0000836 Advanced Biomass Feedstock Logistics Systems II 

 
DE-FOA-0000933 RFI - WASTE: Waste Applications for Sustainable Technologies 

for Energy 
 

O FOA é um documento de 60 a 100 páginas, além dos anexos, contendo 

todas as instruções necessárias para que os postulantes apliquem formalmente ao 

processo de concessão de grants. Além dos critérios gerais de elegibilidade do 

proponente e das orientações processuais, o conteúdo de um FOA estabelece 

claramente os tópicos acerca dos quais o BETO espera receber proposta tecnológica.  

Por exemplo, o DE-FOA-0000615 - Advanced in Sustainable Algal 

Production (ASAP) estabelece dois "Topic Areas", que foram previamente identificados 

como gargalos chave de processos de produção de biocombustíveis a partir de algas, 

através dos processos de elaboração de design cases, workshops com stakeholders e 

RFIs. A seguir é apresentado trecho de um dos Topic Areas do FOA acima 
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mencionado, no idioma original, como ilustração do nível de concretude e 

especificidade tratadas em um processo típico de seleção de projetos pelo EERE. 

Topic Area 1: Reducing Water and Nutrient Use in Algae Cultivation The 
Roadmap and other recent analyses note that sustainable water and nutrient 
use could become major concerns for scaling up domestic algae biomass 
production.  Further development of algae cultivation systems that minimize 
water and nutrient use is essential4,5. This FOA seeks to accelerate the 
development and demonstration of integrated cultivation and recycling 
technologies for algal biomass production that demonstrate minimal water and 
external nutrient inputs through the use of nutrient-laden source water and/or 
nutrient and water recycling systems.    

The goal of Topic Area 1 is to demonstrate an outdoor cultivation system for 
extended (i.e. 90 plus days) cultivation periods that: • Significantly reduces 
external nutrient input requirements (eg: Nitrogen and Phosphorus) relative to 
the baseline presented in the application (see suggested table below).  • Returns 
carbon to the cultivation system. • Primarily uses a non-potable water source 
such as waste water from agricultural run-off, municipal or industrial waste 
sources, produced water, brackish water, or seawater.  Freshwater consumption 
should be shown to be a great deal less than applicant’s baseline and/or current 
practices in biofuel production6. • Cultivates an algae strain(s) (appropriate for 
downstream conversion into biofuels) using the identified water source.  • Has 
the potential to be scaled economically.   

All proposed targets should include descriptions of sampling protocols based on 
best practices. Projects should propose both aggressive but achievable Phase I 
and Phase II targets, including: • algal productivity (g afdw / m2 / day) • target 
biomass yield (% dry weight)  • nutrient reduction from the baseline (g input / kg 
biomass) • cultivation system uptime and scale (days and volume) • freshwater 
consumption (L / kg biomass) and waste or brackish water consumption (L / kg 
biomass). 

Projects cultivating algae heterotrophically are NOT eligible for funding under 
this FOA. Applications seeking funding for the construction of new cultivation 
facilities or algae strain development are NOT eligible for funding and will not be 
considered under this FOA. (EERE Funding Opportunity Exchange, 2013) 

Repare-se que o Topic Area atribui muito claramente o critério de 

elegibilidade do projeto, inclusive com indicadores de desempenho tecnológico que 

serão posteriormente monitorados pela equipe do BETO. Além de servirem de 

orientação ao conteúdo tecnológico esperado, a equipe do BETO utiliza estes 

indicadores de desempenho como forma de prever marcos (milestones) que separam o 

projeto em fases. Ao final de cada fase é realizada uma avaliação, acompanhada por 

uma decisão go/no go, dependendo do alcance às metas previamente estabelecidas 

para os indicadores. O trecho abaixo, extraído do DE-FOA-0000615, ilustra este critério 

de continuidade do apoio do DOE mediante avaliação entre fases. 
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Projects awarded as a result of this FOA will be phased. Projects proposed 
under Topic Area 1 will have two Phases, separated by a go/no review.  Topic 
Area 2 projects are expected to have three Phases, each of which will be 
separated by a go/no go review. Funding, subject to availability of funds, for 
subsequent Phases will be released to the project only after a successful go/no 
go review. This review will be performed by the awardee, DOE and/or outside 
reviewers to verify accomplishment of proposed Phase goals and project 
readiness for next Phase. DOE will make the determination of project readiness 
to advance based on results and recommendations of the Review. (EERE 
Funding Opportunity Exchange, 2013) 

A íntegra do DE-FOA-0000615 - Advanced in Sustainable Algal Production 

(ASAP) é apresentada no ANEXO 2. 

 

4.5 Principais processos de seleção de projetos 

Uma vez construído e publicado um FOA, a equipe do BETO inicia a 

etapa de seleção dos postulantes. O processo de seleção segue basicamente os 

seguintes passos (DUFF, 2013): 

• Recebimento das cartas de intenção, com pré-propostas dos 

postulantes; 

• Avaliação das pré-propostas pela equipe técnica do BETO, com 

indicação informal sobre sua aderência aos objetivos do FOA; 

• Recebimento das propostas finais dos postulantes; 

• Verificação de conformidade (compliance check); 

•  Revisão de mérito (merit review); 

• Seleção de projetos pela equipe técnica do BETO; 

• Seleção final de projetos pelos dirigentes do BETO; 

• Due diligence (auditoria) tecnológica das propostas selecionadas; 

• Contratação 

O primeiro passo do processo seletivo é o recebimento de cartas de 

intenção (letter of intent) dos postulantes interessados, com um breve descritivo do 

projeto que este deseja aplicar. Nesta etapa, muitas das formalidades exigidas no 

conteúdo da proposta final são dispensadas. Isto porque as exigências formais 

impostas pelo FOA, embora tornem o processo mais transparente e isonômico para o 
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público em geral, podem obrigar os candidatos a incorrerem em atividades 

extremamente dispendiosas e demoradas. Deste modo, a intenção do BETO é de 

encorajar aqueles postulantes que, em uma primeira análise mais expressa, teriam 

condições de competir pelos recursos públicos ofertados. No entanto, a decisão de 

submeter ou não a proposta final é sempre do postulante, ainda que este não receba 

uma indicação positiva do BETO sobre a análise da sua pré-proposta (DUFF, 2013). 

Após a análise das pré-propostas, entra-se na fase de elaboração das 

propostas finais. Neste momento, o processo torna-se muito rigoroso em termos das 

exigências burocráticas e processuais que foram estabelecidas no FOA e seus anexos. 

O postulante precisa cumprir todos os requisitos de preenchimento de formulários, tanto 

técnicos quanto administrativos. Caso qualquer formulário não tenha sido preenchido 

corretamente, não conste na entrega da proposta final ou seja entregue fora do prazo 

estabelecido, o candidato é automaticamente eliminado do processo (DUFF, 2013).  

A burocracia do processo seletivo do BETO é amplificada ainda mais pelo 

fato de não ser permitido qualquer contato direto dos postulantes com a equipe técnica 

do BETO, por email, telefone ou presencialmente, para esclarecimento de dúvidas 

acerca do conteúdo das propostas. O processo prevê um período de esclarecimento de 

dúvidas através da página web EERE Funding Opportunity Exchange. Todas as 

dúvidas são postadas pelos postulantes neste portal e se tornam automaticamente 

públicas para os demais participantes do processo seletivo. As questões são analisadas 

pela equipe técnica do BETO, sendo as respostas publicadas na mesma página web. 

Igualmente, todos os concorrentes passam a ter acesso à resposta. Com este processo 

rígido, a participação em um processo seletivo do BETO e a submissão de uma 

proposta final em resposta a um FOA podem custar centenas de milhares de dólares 

para um postulante, ao longo de um período de 12 a 18 meses de ciclo processual. 

(DUFF, 2013). 

Com efeito, relatos de agentes econômicos que participaram ou que 

desejaram participar de um processo seletivo do BETO apontam que o custo do 

processo de aplicação, por parte dos postulantes,  é uma forte barreira a entrada ao 
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processo seletivo. Algumas empresas relatam que, embora tenham recebido recursos 

da ordem de dezenas de milhões de dólares, incorreram em custos de cerca de alguns 

milhões de dólares durante as etapas seletiva e de contratação, assumindo o risco de, 

ao final, simplesmente não serem selecionadas ou não conseguirem convergir em 

condições de contratação satisfatórias para os dois lados. Outras relatam que, de fato, 

passaram pelo processo, e afundaram estes custos, por não terem sido selecionadas. 

Ainda segundo relato de empresas que apresentaram pleitos de financiamento, a 

dificuldade de submeter, com sucesso, projetos para apoio pela agência tem 

movimentado um crescente mercado de consultores e advogados especializados nesta 

atividade nos EUA. Como ilustração, a Figura 11 apresenta os formulários anexos que 

devem ser entregues em conjunto com a proposta final, em resposta a um FOA. 

 

Figura 11: Formulários requeridos pelo FOA para submissão de um pleito de apoio 
(fonte: EERE Funding Opportunity Exchange, 2013) 
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Uma vez recebidas as propostas finais, a equipe do BETO as encaminha 

para a análise de conformidade (compliance check). Basicamente, esta fase consiste 

em verificar a documentação exigida dos postulantes, conforme estabelecido no FOA e 

seus anexos. Trata-se de uma verificação que não analisa o conteúdo técnico das 

propostas, mas tem caráter eliminatório. Neste momento, o conjunto analisado 

frequentemente ultrapassa 300 propostas, cada uma com dezenas de documentos 

anexos cuja validade jurídica e formal devem ser verificada. (DUFF, 2013). Dentre os 

quesitos analisados nesta etapa, encontram-se: i) se o postulante é elegível ao apoio; ii) 

se todas as informações requisitadas pelo FOA foram submetidas; iii) se todas os 

requisitos mandatórios foram cumpridos; iv) se o projeto proposto responde aos 

objetivos do FOA (EERE Funding Opportunity Exchange, 2013). 

O processo seletivo entra, então, em sua fase de avaliação técnica. 

Apenas as propostas que passaram positivamente pelo compliance check, são 

apreciadas nesta fase, sendo as demais excluídas do processo seletivo. A avaliação 

técnica inclui a apreciação por três conjuntos de avaliadores distintos: revisores 

externos (merit reviewers); equipe técnica do BETO (BETO Staff); e dirigentes do BETO 

(BETO officials). (DUFF, 2013) 

Os merit reviewers são consultores externos independentes, contratados 

pelo BETO com a finalidade de classificar as propostas em um ranking, de acordo com 

os quesitos previamente estabelecidos no FOA. O BETO mantém contrato com cerca 

de 20 a 30 profissionais de notório conhecimento no campo de atuação da agência, 

para atuação como merit reviewers. A atividade destes profissionais é remunerada e 

suas identidades são mantidas em anonimato. 

A base para a elaboração do ranking pelos merit reviewers é previamente 

estabelecida no FOA. Comumente, os critérios atribuem pesos para três grupos de 

quesitos: i) mérito técnico e racional do projeto proposto (35% em peso para a nota 

final); ii) potencial econômico e de vantagem competitiva do projeto proposto (35% em 

peso para a nota final); iii) gerenciamento do projeto (30% em peso para a nota final). 

Abaixo, como ilustração, encontram-se trechos que definem os critérios analisados para 
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elaboração do ranking dos projetos submetidos ao FOA destinado ao apoio ao 

escalonamento (piloto e demo) de combustíveis avançados, publicado em 2012. 

Criterion 1: Technical Merit and Rationale for Proposed Projects (35%) -  The 
extent to which the technical description of the proposed project convincingly 
presents and justifies that the proposed project: ... 

Criterion 2: Economics and Competitive Advantage for Proposed Project (35%) - 
The extent to which the application demonstrates credible economics and 
competitive advantages that justify the costs of research, development and 
demonstration of the proposed integrated biorefinery technology in order to 
proceed to commercial scale, including the extent to which: ... 

Criterion 3: Project Management (30%) - The extent to which the application 
demonstrates knowledge and experience in project management techniques, 
methods, and practices and describes how the applicant will use them to 
successfully manage the project proposed for this FOA, including the extent to 
which: ... (EERE Funding Opportunity Exchange, 2013). 

Cabe ressaltar que, para cada grupo de critérios, o FOA ainda estabelece 

subcritérios detalhados. Por exemplo, no caso do Critério 3 (gerenciamento de 

projetos), um dos itens avaliados corresponde ao estabelecimento, no cronograma 

elaborado para o projeto, de stage gates, incluindo indicadores e pontos de decisão 

go/no go. Além disso, será avaliada a qualidade da metodologia para medir o progresso 

físico das atividades, de modo a garantir ao grupo de acompanhamento do projeto 

mensurar estes indicadores e avaliar o atingimento dos fatores críticos de sucesso. 

(EERE Funding Opportunity Exchange, 2013). A íntegra do DE-FOA-0000739 - 

Innovative Pilot and Demonstration Scale Production of Advanced Biofuels - é 

apresentada no ANEXO 3. 

Após atribuição do ranking dos projetos pelos merit reviewers, a equipe 

técnica do BETO inicia seu processo de análise interna. Cabe ressaltar que o papel dos 

merit reviewers tem caráter consultivo, de modo que a equipe técnica do BETO tem 

competências para realizar sua própria avaliação e, eventualmente, discordar do 

ranking apresentado pelos merit reviewers. Diante dos projetos que passaram pela 

etapa de compliance check (eliminatório) e com base no input recebidos dos merit 

reviewers (consultivo, classificatório), a equipe técnica do BETO elabora suas 

indicações de acolhimento de projetos, com recomendações e justificativas. Esta 

equipe de análise é composta por cerca de 5 a 8 profissionais, todos funcionários 
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federais. O parecer final desta comissão é encaminhado, então, para a alçada 

decisória, nomeada "selection official", que é composta pelo diretor da agência e pelos 

gerentes de cada um de seus 6 subprogramas. Esta instância finalmente delibera sua 

decisão (DUFF, 2013). 

Ao longo do processo seletivo, todas as informações dos postulantes são 

mantidas em sigilo, inclusive sua identidade. Somente após a deliberação final do 

selection official a identidade dos beneficiários dos recursos é publicada. 

Após a publicação, o processo entra em fase de contratação. Nesta etapa, 

todas as condições contidas na proposta precisam ser transcritas para o contrato. 

Como ao longo da fase seletiva não é permitido contato direto entre a equipe do BETO 

e os postulantes, é natural que na fase de contratação seja necessário realizar alguns 

ajustes e esclarecimentos quanto ao conteúdo do plano de trabalho, como indicadores, 

metas e cronograma. Além disso, como a equipe do BETO agora mantém um 

conhecimento abrangente do conteúdo de todas as propostas, o que permite a 

comparação entre elas, algumas boas ideias capturadas em algumas propostas podem 

ser levadas para os contratos das propostas de outros beneficiários, replicando-se o 

que se considera uma boa prática. Esta iniciativa, no entanto, demanda um esforço de 

negociação individual com cada beneficiário, uma vez que exige mudanças no plano de 

trabalho apresentado, e pode consumir tempo adicional da fase de contratação (DUFF, 

2013). 

Outra atividade que, embora não realizada até o momento, está sendo 

implantada pela equipe de seleção é a contratação de due diligence (auditoria) 

tecnológica dos projetos selecionados. Este processo será realizado por empresas 

contratadas pelo BETO especificamente para este fim, e consiste em avaliar a validar 

as premissas técnicas contidas nas propostas recebidas para um determinado FOA. 

Especialmente para os projetos acolhidos pelo subprograma Demonstration & 

Deployment, no qual as propostas tecnológicas visam o escalonamento de tecnologias 

desenvolvidas previamente em bancada e, portanto, partem de resultados alcançados 

nestas etapas prévias do desenvolvimento, esta validação se mostra de fundamental 
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importância, de modo a evitar a construção de um plano de trabalho e de um contrato 

baseados em premissas equivocadas. Neste caso, por melhor que seja o plano de 

trabalho e sua equipe executora, dificilmente ele poderia ser cumprido. Ressalte-se, no 

entanto, que esta é uma proposta nova de alteração no fluxo de seleção de projetos, 

ainda não difundida nos processos vigentes. (DUFF, 2013). 

4.6 Principais processos de acompanhamento 

Após a contratação do projeto, as atividades previstas no plano de 

trabalho são acompanhadas por uma equipe do BETO. O foco desta equipe é no 

gerenciamento de escopo, prazo e orçamento do projeto, conforme pré-estabelecido no 

FOA e no contrato firmado. (DUFF, 2013).  

Para cada contrato de grant, é atribuído um Gerente de Projeto (GP), que 

deve conhecer e garantir os requisitos impostos pela "10 CFR 600" - normativo que 

estabelece critérios e procedimentos uniformes para a concessão e administração de 

grants do DOE. Os Gerentes de Projeto do BETO passam por treinamentos específicos 

em processos, boas práticas e normas aplicáveis a projetos de forma geral, e em 

particular às operações de grant do DOE, que apresentam grande conteúdo em 

atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

Em geral, a cada GP são atribuídos cerca de 20 projetos, o qual 

compartilha a atividade de acompanhamento com uma equipe de 5 monitores de 

projetos. Frequentemente a equipe responsável pela elaboração do FOA e pela seleção 

é mantida na fase de acompanhamento. A rotina de acompanhamento inclui conversas 

semanais por telefone com a equipe executora de cada um dos projetos apoiados, além 

de reuniões mensais e apreciação de relatórios trimestrais, anuais e final, elaborados 

pela equipe executora. Assim, o processo de acompanhamento objetiva medir 

progressos (atingimento de marcos) e riscos.  

Na frente de comprovação dos gastos realizados (notas fiscais, recibos, 

etc.) é mobilizada uma equipe de suporte, contratada para este fim. Ao longo do 

processo de acompanhamento, os desembolsos são feitos na forma de reembolso, 

após as despesas terem sido realizadas pela beneficiária.  
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Uma atividade de suporte ao gerenciamento de projetos é o Peer Review. 

Esta atividade é feita através de um encontro da equipe técnica de acompanhamento 

de projetos do BETO com revisores externos. O evento ocorre a cada dois anos e tem 

duração de cerca de 4 dias. Na ocasião,os gerentes de cada um dos 6 subprogramas 

apresentam os projetos apoiados, ressaltando o status e os resultados recentes 

alcançados por cada um, além das principais barreiras técnicas e econômicas, planos 

para superá-las, metas e prazos. (BETO PEER REVIEW, 2013). 

Sete revisores de notório conhecimento da indústria e da academia são 

selecionados para revisar cada um dos projetos, pontuá-los e emitir recomendações 

nos seguintes quesitos (BETO PEER REVIEW, 2013): 

• Abordagem do projeto; 

• Progresso técnico; 

• Relevância do projeto; 

• Fatores críticos de sucesso; 

• Benefícios esperados; 

• Próximos passos; 

• Cooperação tecnológica; 

• Percepções gerais. 

 
O Peer Review é uma oportunidade de especialistas externos, incluindo 

acadêmicos, representantes da indústria e do governo de conhecer e opinar sobre os 

projetos do portfolio do BETO. Os resultados do Peer Review são usados pela agência 

para monitorar o progresso e coletar recomendações gerais sobre focos e riscos de 

cada projeto apoiado, além de contribuir para definição das áreas tecnológicas e 

demais atividades do BETO. A íntegra do relatório de Peer Review de 2011 é 

apresentada no ANEXO 5. 

A equipe do BETO parece ter participação efetiva na gestão do projeto, 

comprometendo-se, perante seus superiores, com a "acreditação" de que suas 

entregas serão feitas no prazo, custo e escopo definidos. Ou seja, a equipe de 
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acompanhamento contribui para manter o plano de trabalho vivo no dia a dia, com a 

identificação de riscos e mitigadores em cada novo desafio do projeto, em conjunto com 

a equipe executora.  

Ressalte-se que as boas práticas de gerenciamento de projetos de 

qualquer natureza preconizam a necessidade de processos capazes de detectar 

desvios no "triângulo de restrições" - prazo, escopo e custo - e indicar ações 

mitigadoras de riscos. No entanto, a natureza de P&D dos projetos apoiados pelo BETO 

amplifica sobremaneira o dinamismo característico, o que aumenta a necessidade de 

manter este acompanhamento próximo.  

A existência de gates de go/no go é uma forma de reconhecer que não se 

pode, em um projeto de P&D, antever todos os imprevistos, de modo a se comprometer 

com escopo, prazo e custo em um retrato temporal prematuro. Deste modo, a 

formulação do FOA, e em reflexo o contrato elaborado, confere maior conforto à equipe 

executora do projeto e também à equipe de acompanhamento do BETO.  

O FOA e o contrato estabelecem que um projeto pode ser interrompido 

pelo BETO a qualquer momento, de forma unilateral. Algumas causas de interrupção 

unilateral de projetos são (DUFF, 2013): 

• Mudança de estratégia e de prioridades do Governo Federal, ao longo 

da execução do projeto; 

• Evidência de descumprimento por má-fé do beneficiário; 

• Dificuldades, por parte do beneficiário, em cumprir prazo, escopo e/ou 

orçamento especificados no contrato; 

• Não atingimento das metas estabelecidas para os indicadores de 

desempenho, previamente acordados no contrato.  

Embora seja possível, a interrupção unilateral do projeto pelo BETO não é 

uma prática frequente. Exceto em casos de evidência de descumprimento por má-fé ou 

por mudanças que impliquem na alteração na condição de elegibilidade do beneficiário, 

busca-se a interrupção em comum acordo com o beneficiário, quando for o caso. 

(DUFF, 2013) 
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Diante de eventuais eventos de descumprimento em alguma meta prevista 

(escopo), ou em restrições de prazo ou custo, a equipe do BETO reavalia a situação do 

projeto, em conjunto com a equipe executora e com revisores externos (Peer Review). 

A decisão de descontinuar ou não o apoio ao projeto é, em geral, compartilhada. 

(DUFF, 2013) 

Por último, o BETO disponibiliza para o público em geral, através de sua 

página web, um resumo de seus projetos apoiados. Por exemplo, o subprograma 

Demonstration & Deployment mantém atualizado em sua página web o Integrated 

Biorefinery Platform, contendo informações básicas acerca dos projetos de conversão 

de biomassa em biocombustíveis avançados, em escala piloto e de demonstração. 

Trata-se de uma atividade complementar que contribui para dar ciência e transparência 

ao público sobre o empenho de recursos públicos. Também ajuda a engajar outros 

stakeholders na corrida tecnológica promovida, diante da amplitude e do vulto do apoio 

já comprometidos pelo governo federal, e do número de projetos que se tornam 

públicos através desta ferramenta. A Figura 12 apresenta o mapa do Integrated 

Biorefinery Platform. 
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Figura 12: Integrated Biorefinery Platform  
(fonte: BETO Integrated Biorefineries, 2013) 
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5 O PAISS (BRASIL) 

Lançado em 2011, o Plano de Apoio à Inovação dos Setores 

Sucroenergético e Sucroquímico (PAISS) foi uma iniciativa conjunta entre a 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). O PAISS teve como diferenciais a cooperação entre 

duas agências de fomento oficiais brasileiras e a disponibilização de todos os 

instrumentos de financiamento à inovação disponíveis nas duas organizações de modo 

integrado, com um objetivo comum.   

Cabe destacar que a operação integrada entre o BNDES e a FINEP 

através do PAISS foi inédita. Andrade (2009, p. 105) afirma que "a operação de 

subvenção de forma isolada apresenta limitações tanto relativas à natureza do 

instrumento, quanto legais". Com efeito, além do vulto dos recursos disponíveis se 

mostrarem insuficientes para apoiar atividades de P&D de empresas nos mais diversos 

campos de atuação, o apoio público direto a atividades de P&D privado no Brasil 

apresenta restrições ao uso do recurso para despesas de capital, como a aquisição de 

equipamentos e construção de unidades piloto e de demonstração, embora se 

reconheça a relevância destes ativos no ciclo de P&D. "Dessa forma, a subvenção 

econômica isoladamente é um instrumento insuficiente para desenvolver uma política 

efetiva de apoio à inovação e deve ser utilizada de forma complementar a instrumentos 

de crédito e participação no capital das empresas" (ANDRADE, 2009, p. 110). 

Este Capítulo está organizado em seis seções: a primeira apresenta o 

órgão responsável pela execução do programa, com enfoque em seu organograma e 

sua linha de subordinação hierárquica ao governo central; a segunda apresenta o 

orçamento do programa; a terceira apresenta as justificativas oficiais para a sua 

existência. As seções 4, 5 e 6 descrevem os processos de formulação do programa, de 

seleção e de acompanhamento de projetos, respectivamente. 
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5.1 Órgão responsável e seu organograma 

Embora a concessão da subvenção econômica tenha sido parte de um 

conjunto mais amplo de instrumentos ofertados no âmbito do PAISS e a equipe de 

seleção tenha sido composta por representantes de ambas as instituições (BNDES e 

FINEP), as definições dos critérios de seleção dos projetos receptores dos recursos de 

subvenção foram primordialmente emanadas da FINEP, dada sua experiência e 

competência na operacionalização deste tipo de instrumento. Além disso, após a etapa 

seletiva, as fases subsequentes de contratação e acompanhamento dos projetos 

apoiados com subvenção econômica são realizadas pela equipe da FINEP. Por este 

motivo, o presente estudo não inclui a descrição da estrutura do BNDES. 

A FINEP é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI). Criada em 1967 para institucionalizar o Fundo de 

Financiamento de Estudos e Projetos, posteriormente a FINEP substituiu e ampliou o 

papel até então exercido pelo BNDES e seu Fundo de Desenvolvimento Técnico-

Científico (FUNTEC). Em 1969, o governo instituiu o FNDCT - Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, destinado a financiar a expansão do sistema 

de Ciência e Tecnologia, tendo a FINEP como sua secretaria executiva em 1971. 

Atualmente, a FINEP disponibiliza recursos reembolsáveis e não reembolsáveis para 

apoio a projetos de P&D executado pelos setores acadêmico e empresarial (FINEP, 

2013). 

O organograma do MCTI é apresentado na Figura 13, e o da FINEP, nas 

Figuras 14 e 15. Cabe notar a natureza horizontal do MCTI, que tem como 

responsabilidade a formulação e implementação da Política Nacional de Ciência e 

Tecnologia no país (MCTI, 2013). Sua competência inclui os seguintes assuntos: 

I. políticas nacionais de pesquisa científica e tecnológica e de incentivo à 

inovação; 

II. planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades de 

ciência, tecnologia e inovação; 
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III. política de desenvolvimento de informática e automação; 

IV. política nacional de biossegurança; 

V. política espacial; 

VI. política nuclear; e 

VII. controle da exportação de bens e serviços sensíveis. 

Nota-se que os assuntos de competência do MCTI não explicitam áreas 

temáticas específicas, salvo as políticas de informática, de biossegurança, espacial e 

nuclear. Não obstante, setores econômicos com grande dinamismo inovador, como o 

de energias de fontes renováveis, estão contemplados implicitamente nas missões I e II 

do ministério. 

Com relação à estrutura interna da FINEP, além das divisões 

responsáveis pela gestão financeira e corporativa, seu organograma reflete a ampla 

abrangência temática do ministério ao qual está subordinada, Destaca-se, para fins 

deste estudo, a Diretoria de Inovação, que apoia os projetos inovadores no âmbito das 

empresas e, particularmente, o Departamento de Operações de Subvenção (DODS), 

que é o responsável por operacionalizar os recursos de subvenção, e o Departamento 

de Energia e Tecnologias Limpas (DENE). 



81 
 

 

Figura 13: Organograma MCTI 
(fonte: MCTI, 2013) 
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Figura 14: Organograma FINEP 
(fonte: FINEP, 2013) 
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Figura 15: Organograma FINEP - detalhe 
(fonte: FINEP, 2013) 

 

5.2 Orçamento do programa 

Diferentemente do Biomass Program, que consiste em um programa 

contínuo com múltiplos editais, o PAISS apresentou uma única chamada pública, 

lançada em 2011. Neste caso, a estimativa de recursos foi apresentada no próprio 

corpo do Edital, segregando os montantes alocados por linhas de crédito, recursos não 

reembolsáveis destinados a parcerias com Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs), 
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participação acionária e subvenção econômica (FINEP, 2013). A Figura 16 resume a 

estimativa de recursos previstos na Chamada Pública do PAISS. 

 

Figura 16: Estimativa de recursos passíveis de utilização  
no âmbito do PAISS - em R$ milhões 

(fonte: FINEP, 2013) 

Ressalta-se a previsão orçamentária total de R$ 1 bilhão para o período 

de 4 anos, considerando todos os instrumentos de apoio ofertados. Particularmente, 

nota-se o montante de R$ 200 milhões destinados à subvenção econômica. A íntegra 

da Chamada Pública do PAISS é apresentada no ANEXO 6. 

Ao final do período seletivo, notou-se que os projetos submetidos ao 

PAISS somaram montantes que superaram as estimativas orçamentárias apresentadas 

na Chamada Pública. Durante a vigência do plano, foram selecionadas 25 empresas, 

que submeteram 35 planos de negócio. Estes planos de negócio geraram 42 projetos 

que estão em diferentes fases de tramitação para apoio pela FINEP e/ou pelo BNDES. 

No total, esta carteira de projetos constituiu um orçamento atualizado de apoio 

financeiro de R$ 3.431 milhões (MILANEZ E NYKO, 2013). A Figura 17 apresenta 

resumo da carteira de projetos apoiados através do PAISS, bem como seu orçamento 

atualizado. 
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Figura 17: Projetos e orçamento derivados do PAISS 
(fonte: Milanez e Nyko, 2013) 

O incremento nas expectativas orçamentárias corroboram com a 

percepção de sucesso do plano de apoio realizado em conjunto entre a FINEP e o 

BNDES. A diferença entre o orçamento original de R$ 1 bilhão e o orçamento obtido 

após a conclusão da etapa seletiva, de mais de R$ 3 bilhões, demonstram que os 

esforços de condução deste plano conseguiram fomentar investimentos que superaram 

as expectativas iniciais (MILANEZ E NYKO, 2013).  

Cabe ressaltar, no entanto, que a revisão orçamentária se deu em 

instrumentos financeiros que não constituem reserva de dotação orçamentária4, o que 

exclui os recursos destinados à subvenção econômica, conforme apontado pelo item 

5.4 da Chamada Pública do PAISS: 

Os recursos estimados [...], com exceção dos instrumentos da FINEP de 
subvenção e de colaboração não reembolsável [...], não constituem reserva de 
dotação, nem tampouco geram obrigatoriedade de sua aplicação pelo BNDES 
e/ou FINEP no âmbito do PAISS. (PAISS CHAMADA PÚBLICA, 2011). 

Portanto, os recursos da subvenção econômica (instrumento de principal 

interesse no presente estudo) originalmente previstos no PAISS não observam 

majoração equivalente aos demais instrumentos de crédito e de operações com 
                                            

4 Dotação é um crédito orçamentário, aprovado pelo Poder Legislativo (Congresso 
Nacional do Brasil) por intermédio da Lei Orçamentária Anual (LOA), ao Poder Executivo, que autoriza 
este a realizar as despesas públicas. 
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participação acionária. Assim, os montantes de apoio aos projetos do PAISS através de 

subvenção econômica preserva a estimativa inicial de R$200 milhões. 

 

5.3 Justificativas oficiais do programa 

Formalmente, o PAISS é uma iniciativa conjunta do BNDES e da FINEP 

de seleção de planos de negócio e fomento a projetos que contemplem o 

desenvolvimento, a produção e a comercialização de novas tecnologias industriais 

destinadas ao processamento da biomassa oriunda da cana-de-açúcar, com a 

finalidade de organizar a entrada de pedidos de apoio financeiro no âmbito das duas 

instituições e permitir uma maior coordenação das ações de fomento e melhor 

integração dos instrumentos de apoio financeiro disponíveis (FINEP, 2013). 

Puderam participar do processo de seleção empresas cujo objeto social 

compreenda a realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação relacionados às tecnologias objeto do Plano e que tenham interesse de 

empreender atividade de produção e/ou comercialização dos produtos finais 

decorrentes destas tecnologias, nas seguintes linhas temáticas: 

Linha 1: Bioetanol de 2ª Geração 

- Desenvolvimento de tecnologias de coleta e transporte de palha de cana-de-
açúcar; 
- Otimização de processos de pré-tratamento de biomassa de cana para 
hidrólise; 
- Desenvolvimento dos processos de produção de enzimas e/ou de processos 
de hidrólise de material ligno-celulósico oriundo da biomassa da cana-de-
açúcar; 
- Desenvolvimento de microrganismos e/ou de processos de fermentação de 
pentoses; e 
- Integração e escalonamento de processos para produção de etanol celulósico. 
 
Linha 2: Novos produtos de cana-de-açúcar 

- Desenvolvimento de novos produtos diretamente obtidos a partir da biomassa 
da cana-de-açúcar por meio de processos biotecnológicos; 
- Integração e escalonamento de processos para produção de novos produtos 
diretamente obtidos a partir da biomassa da cana-de-açúcar. 

Linha 3: Gaseificação: Tecnologias, equipamentos, processos e catalisadores 
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- Desenvolvimento de tecnologias de pré-tratamento de biomassas de cana-de-
açúcar para gaseificação; 
- Desenvolvimento de tecnologias de gaseificação de biomassas de cana-de-
açúcar, especialmente quanto à otimização dos parâmetros de processos e/ou 
redução nos custos de capital dos equipamentos; 
- Desenvolvimento de sistemas de purificação de gases; 
- Desenvolvimento de catalisadores associados à conversão de gás de síntese 
em produtos. 

(PAISS CHAMADA PÚBLICA, 2011) 

5.4 Principais processos de formulação do programa 

O processo de formulação do PAISS contemplou basicamente os 

seguintes passos: 

• Estudo diagnóstico setorial; 

• Captura de comentários e validação externa; 

• Elaboração e publicação da chamada pública. 

Primeiramente, a partir da percepção da equipe técnica da FINEP e do 

BNDES acerca da existência de uma janela de oportunidade para a adoção de 

tecnologias de ponta no campo dos biocombustíveis de segunda geração no parque 

industrial brasileiro, analistas de ambas organizações desenvolveram estudo setorial 

com diagnóstico e proposição de medidas para incentivar tal oportunidade.  

Tal percepção se deu primordialmente em função de dois fatores. Em 

primeiro lugar, a intensificação, na década de 2000 a 2010, de programas de apoio do 

governo ao desenvolvimento de biocombustíveis de segunda geração nos EUA e na 

União Europeia (NYKO et al., 2010). Com efeito, assuntos como a segurança 

energética, perspectivas de estabilização na produção mundial de petróleo, mudanças 

climáticas e competição entre culturas energéticas e de alimentos para o uso da terra 

têm permeado a agenda pública e as decisões de governo nos EUA e na União 

Europeia, que passaram a intensificar seus programas públicos de apoio ao 

desenvolvimento de tecnologias capazes de viabilizar economicamente a produção de 

biocombustíveis a partir de material lignocelulósico. Nestas experiências internacionais, 

além da crescente mobilização de recursos financeiros, uma característica notável foi o 

alto nível de coordenação entre os diferentes agentes públicos, condição que contribuiu 

para a promoção da corrida tecnológica lá observada (NYKO et al., 2010). 
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Em segundo lugar, o diagnóstico comparou a experiência internacional 

com a realidade brasileira. Por um lado, a tradição secular proveniente da indústria de 

etanol confere relevantes vantagens competitivas ao Brasil. Seu posicionamento quanto 

à disponibilidade de biomassa a baixo custo e o estágio maduro da indústria 

sucroalcooleira de primeira geração, da ampla rede de distribuição de etanol, facilitando 

o uso do produto, e da crescente venda de carros flex fuel são evidências de que há 

uma cultura de uso do produto no país, o que não se observava nos EUA e UE (NYKO, 

et al., 2010). Por outro lado, o esforço brasileiro de apoio a projetos de P&D em etanol 

de segunda geração apresentava um quadro em que predomina a pulverização de 

recursos e a concentração do apoio em linhas de pesquisa já maduras, em detrimento a 

linhas de pesquisa nas novas rotas de conversão de biocombustíveis (NYKO et al., 

2010).  

No diagnóstico do PAISS, a cadeia da cana-de-açúcar apresentou as 

melhores condições para o aproveitamento das oportunidades vislumbradas. Ao 

contrário de EUA e UE, onde ainda não foram encontradas biomassas competitivas, o 

setor sucroenergético possui como matéria-prima a cana-de-açúcar, produzida em larga 

escala e cujo aproveitamento integral ainda é incipiente, dado o pequeno 

aproveitamento econômico do bagaço e da palha. (NYKO et al., 2013) 

Portanto, a fase de diagnóstico apontou para a necessidade de fortalecer 

a coordenação entre as agências de fomento federais e a construção de um novo 

modelo de fomento coordenado. A Figura 18 apresenta o quadro resumo do diagnóstico 

que deu origem ao PAISS. 
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Figura 18: Diagnóstico comparado das iniciativas em etanol de segunda geração de 
EUA, UE e Brasil  

(fonte: Nyko et al., 2010) 

Ao final, o estudo sugere um novo modelo de apoio das agências federais 

a PD&I de biocombustíveis no Brasil, destacando: i) o aumento da disponibilidade e 

previsibilidade de recursos; ii) a maior focalização em projetos de biocombustíveis 

avançados; iii) a melhor coordenação das agências de fomento federais; e iv) a 

construção de um novo modelo de fomento estruturado.  

Com relação aos temas tecnológicos específicos de apoio, o diagnóstico 

considera que a capacidade de aumento da produtividade das rotas convencionais de 

produção de biocombustíveis, sobretudo o etanol, está praticamente esgotada. Por 

isso, o estudo considera oportuno o apoio a rotas mais promissoras, em especial 

aquelas voltadas ao etanol celulósico e os aos novos produtos a partir da biomassa 

canavieira, sem entrar em detalhes, no entanto, sobre os gargalos e desafios 

tecnológicos específicos que tais rotas se deparam.  

Pode-se observar, portanto, que a característica marcante do diagnóstico 

realizado previamente ao lançamento do PAISS é o mapeamento de gargalos 

institucionais locais, com forte contribuição propositiva a um novo modelo de fomento e 

apoio público ao setor, focado na coordenação das agendas de agências federais e na 

previsibilidade de alocação de recursos públicos. Diante desta carência aparentemente 

mais essencial e primária no sistema nacional de inovação, o estudo diagnóstico não 

abordou os gargalos tecnológicos a serem superados, tampouco orientação quanto aos 
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indicadores tecnológicos e as metas de desempenho que devem ser perseguidas nos 

processos inovadores.  

A construção do diagnóstico foi seguida pela etapa de captura de 

comentários e validação externa. Embora não tenha sido um processo formal, como 

ocorre no caso norte-americano, esta etapa contou com apresentações para 

representantes do governo (TANAKA, 2013), além das contribuições dos 

representantes da academia e da indústria entrevistados durante a fase de construção 

do diagnóstico.  

Por ser um modelo inédito de fomento no Brasil, a construção do PAISS 

demandou grande esforço de difusão do diagnóstico entre as equipes técnicas 

envolvidas e, sobretudo, com os patrocinadores internos e externos da iniciativa, como 

as diretorias das instituições e os ministérios envolvidos, especialmente o MCTI (NYKO 

et al., 2013). Esta propagação do diagnóstico serviu para alinhar interesses e 

expectativa, criando as condições necessárias para a construção e execução do 

PAISS. 

A fase de formulação foi concluída com a elaboração e publicação da 

Chamada Pública em Março de 2011. O documento, contendo cerca de 20 páginas, 

além dos anexos, descreve três Linhas Temáticas de apoio (conforme descrito no item 

4.2.3), bem como os requisitos de elegibilidade e o processo de seleção. 

Com relação a elegibilidade dos participantes, a chamada pública 

restringe a participação a "empresas cujo objeto social compreenda a realização de 

atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação relacionados às 

tecnologias objeto do plano, e que tenham interesse em empreender atividade de 

produção e/ou comercialização dos produtos finais decorrentes destas  tecnologias". 

Outra característica da chamada pública é o foco no Plano de Negócios 

(PN), em substituição à visão de projeto, tradicionalmente requerida tanto pelo BNDES 

quanto pela FINEP. Enquanto na visão de projeto de P&D o foco de análise em geral se 

restringe ao seu escopo específico e nos desafios tecnológicos a serem vencidos, o 

foco em PN considera também a estratégia de acesso aos ativos complementares, 
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como matéria-prima (no caso, a biomassa da cana-de-açúcar), plano de escalonamento 

industrial e vias de comercialização do novo produto ou processo. Em todos estes 

quesitos, naturalmente, contempla-se a análise da capacidade financeira e de 

experiência prévia do postulante. Devido a esta abordagem holística de análise, um 

mesmo Plano de Negócio pode conter múltiplas empresas e institutos de pesquisa em 

parceria, voltados a um objetivo comum: a execução do PN. 

A seleção dos PNs pela equipe BNDES/FINEP previu os seguintes 

critérios: 

• Consistência do Plano de Negócio quanto à efetiva capacidade de 

introdução no mercado das tecnologias desenvolvidas; 

• Capacitação técnica, gerencial e comercial para a execução das 

atividades previstas; 

• Prazo esperado para escalonamento industrial. 

 
Com relação à forma de apoio, a chamada pública previu todos os 

instrumentos de apoio à inovação disponíveis no BNDES e na FINEP, incluindo crédito 

em condições mais favoráveis de juros, participação acionária, recursos não-

reembolsáveis para apoio a projetos em parceria entre empresas e instituição científica 

e tecnológica (ICT) e subvenção econômica. 

Com relação aos recursos de subvenção, a chamada pública restringiu o 

apoio às despesas de custeio dos projetos destinados à execução de pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e inovação, até o limite máximo de R$ 10 milhões. Os 

projetos deveriam ter valor mínimo de R$ 1 milhão, com prazo de execução de até 36 

meses, e não poderiam ter instituições sem finalidade lucrativa como parceiras.  

No caso da demanda de subvenção econômica ser maior que a 

disponibilidade de recursos (R$ 200 milhões), a chamada pública previa que o aporte 

se daria proporcionalmente ao valor de cada projeto selecionado. Isto se deve ao fato 

de os recursos da subvenção econômica serem previstos na Lei Orçamentária Anual - 
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LOA (TANAKA, 2013), consistindo, portanto, de item de despesa fixada pelo poder 

público, com possibilidade de revisão apenas em casos excepcionais. 

Em cada projeto de subvenção, a empresa, em contrapartida, foi exigida 

aportar recursos financeiros em função do seu faturamento bruto no exercício anterior, 

o que na prática implica em uma proporção máxima de custeio admitida para apoio com 

recursos públicos. A Figura 19 apresenta os percentuais mínimos de contrapartida 

pelas empresas, nos casos de apoio com subvenção econômica. 

 

Figura 19: Percentuais mínimos de contrapartida para apoio com recursos de 
subvenção econômica no PAISS  

(fonte: FINEP, 2013) 

Embora a chamada pública original não tenha explicitado os critérios 

específicos de alocação dos recursos de subvenção econômica entre os diversos 

postulantes, uma complementação ao edital esclareceu que os seguintes critérios foram 

usados para pontuação dos projetos candidatos a recursos de subvenção: 

Critério 1 - Grau de inovação e risco tecnológico associado ao Projeto 

Entende-se por grau de inovação o teor de novidade do produto/processo em 
relação ao mercado, isto é, se é novo para o mercado mundial, se é novo para 
o  mercado nacional ou se é novo só para a própria empresa. Já o risco 
tecnológico está associado ao estágio de desenvolvimento da tecnologia; 
quanto mais o produto estiver próximo de ser colocado no mercado, menor o 
risco tecnológico. 

Os projetos de maior grau de inovação e maior risco tecnológico deverão ser 
prioritários para recebimento de subvenção. 

Critério 2 - Grau de importância/externalidades da tecnologia (ou produto) 
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Este critério visa considerar o grau de importância da tecnologia proposta para 
o setor e/ou para a cadeia produtiva, e também o nível de impacto e as 
externalidades decorrentes da implantação do projeto. Projetos que possuem 
maior relevância econômica (redução de custos, aumento de produtividade e 
aumento do conteúdo local), social (maximização da geração de empregos, 
aumento de infraestrutura/qualificação em tecnologias de ponta) e ambiental 
(desenvolvimento de tecnologias mais limpas e substituição de matérias-primas 
fósseis por renováveis) terão prioridade para o recebimento de subvenção. A 
capacidade das empresas envolvidas de difundir a tecnologia e, 
consequentemente, gerar maior impacto no setor deve ser um diferencial para 
um bom resultado na avaliação. 

Critério 3 - Grau de nacionalização da tecnologia 

Contribuem para a nacionalização, os projetos capazes de gerar propriedade ou 
absorção de tecnologia por parte de instituições brasileiras. Terão prioridade 
para receber subvenção os projetos que possuem maior grau de nacionalização 
da tecnologia desenvolvida. 

Os projetos receberam pontuação de 1 a 3 para cada um dos critérios. Os 
projetos que obtiveram média aritmética superior a 2 foram habilitados a enviar 
proposta de subvenção econômica para análise na FINEP, desde que 
satisfeitas as condições previstas no item 5.3.1 do PAISS. Projetos que são 
essencialmente de infraestrutura física e/ou de porte industrial não foram 
pontuados, sendo classificados como N.A. (não se aplica). 

(FINEP, 2013) 

As notas atribuídas aos projetos derivados de cada Plano de Negócio 

selecionado foram encaminhadas por correio eletrônico, individualmente para cada 

empresa.  

 

5.5 Principais processos de seleção de projetos 

Uma vez publicada a Chamada Pública, o processo de seleção dos 

projetos apoiados no PAISS contemplou as seguintes etapas: 

• Recebimento das cartas de manifestação de interesse; 

• Seleção e publicação das empresas  em cada tema e subtema da 

chamada pública; 

• Submissão dos Planos de Negócio; 

• Seleção de planos de negócio pela equipe técnica do BNDES e da 

FINEP; 

• Estruturação dos Planos de Suporte Conjunto (PSC). 
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A Figura 20 ilustra a cronologia de execução do PAISS, com ênfase nas 

principais etapas do plano. 

 

Figura 20: Linha do tempo: a execução do PAISS em suas diferentes etapa 
(fonte: Nyko et al., 2013) 

Na primeira etapa do processo de seleção, empresas interessadas em 

participar do Plano foram convidadas a apresentar uma Carta de Manifestação de 

Interesse (CMI), conforme modelo apresentado na Chamada Pública. O modelo da CMI 

estabeleceu conteúdo: i) identificação da linha temática a que se propunha aplicar; 

resumo da estratégia de inovação da empresa; ii) descrição da capacidade da empresa 

em empreender na linha proposta; iii) resumo da capacitação técnica da empresa; iv) 

descrição das parcerias com outras organizações que serão utilizadas para desenvolver 

as atividades pretendidas; e v)  indicação dos recursos necessários à implementação 

do empreendimento. 

Após recebidas as CMIs, a equipe técnica do BNDES e da FINEP aplicou 

os critérios de elegibilidade e de seleção de empresas, previstos na Chamada Pública, 

para filtrar as empresas que seriam convidadas para a fase seguinte do processo 

(apresentação do Plano de Negócios). Nesta seleção, foram usados como critérios: i) 

aderência aos objetivos da seleção pública; ii) consistência da estratégia de inovação; 

iii) capacidade empreendedora; e iv) capacidade técnica. 
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Das 57 empresas que manifestaram interesse, 39 foram selecionadas 

para a fase seguinte (NYKO et al., 2013). As empresas selecionadas tiveram seus 

nomes e linhas temáticas de interesse divulgados na página web da FINEP e do 

BNDES, conforme apresentado na Figura 21. Como será visto no capítulo de análise 

comparativa dos programas, esta publicidade foi uma proposta inédita do PAISS 

considerada bem sucedida, na medida em que facilitou o conhecimento de atores com 

interesses afins, e a formação de parcerias entre eles. Ou, de forma inversa mas 

também relevante, a oportunidade de ampliar o conhecimento acerca de movimentos 

concorrentes. 

 

Figura 21: PAISS - Resultado da primeira etapa - empresas selecionadas por 
enquadramento temático (fonte: BNDES, 2013) 

Cabe ressaltar, neste ponto, a  condução do workshop, para o qual todas 

as empresas selecionadas e seus parceiros potenciais foram convidados. Realizado na 
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sede da FINEP, o seminário teve como objetivo a explicação dos próximos passos do 

processo seletivo, incluindo os requisitos de conteúdo dos Planos de Negócio que 

seriam apresentados pelos interessados. Não obstante, ressalte-se a oportunidade 

criada pela iniciativa de fomento do PAISS, concretizada pelo workshop, para 

fortalecimento do networking e da compreensão do ambiente de potenciais parceiros e 

concorrentes, uma vez que os atores estavam reunidos em um mesmo evento, sob 

coordenação de entidades federais de apoio. 

 Na fase seguinte, de submissão dos Planos de Negócio (PNs), 

cada empresa poderia apresentar um ou mais PN para cada grupo temático que fora 

selecionada previamente. Cada PN poderia conter outras empresas e/ou Instituições de 

Ciência e Tecnologia, interessadas em firmar parceria com a empresa proponente.  

Os Planos de Negócio foram elaborados pelas empresas postulantes, de 

acordo com o "Guia de Elaboração dos Planos de Negócio" disponibilizado pela FINEP 

e BNDES na internet (ANEXO 7). Basicamente, o guia estabelecia como conteúdo de 

um PN: i) a finalidade do PN, indicando o produto que será oferecido e o mercado alvo; 

ii) as características dos produtos e processos objeto do PN (como insumo utilizado, 

processo de produção, produto final, e modelo de comercialização; e iii) a estratégia de 

implementação do PN, destacando o papel e o valor gerado para cada partícipe 

(parceiros do PN), bem como as etapas de implementação.  

Cabe ressaltar o requisito estabelecido no guia, para os postulantes da 

Linha 1 (etanol de segunda geração), com relação à presença de atores responsáveis 

pela condução das atividades consideradas essenciais para a solidez do Plano de 

Negócio. As atividades previstas nas sub-linhas 1.2, 1.3 e 1.4 (processos de pré-

tratamento da biomassa, produção de enzimas e processos hidrólise, e 

desenvolvimento de microorganismos e processos fermentativos, respectivamente)  e 

1.5 (integração e escalonamento industrial de etanol celulósico) precisavam ter seus 

responsáveis claramente indicados em um mesmo PN, conforme indicado no conteúdo 

do guia. 
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Este requisito reflete, portanto, o reconhecimento, pela equipe de 

formulação do PAISS, das competências tecnológicas necessárias para o sucesso de 

um plano de negócio voltado o desenvolvimento de etanol celulósico. Embora o guia 

não estabeleça indicadores e metas a serem perseguidos para cada uma das sub-

linhas temáticas, como é observado no caso dos modelos de apoio nos EUA, a 

previsão dos atores para cada sub-linha demonstra avanço no diagnóstico tecnológico 

em relação à fase de formulação, discutida anteriormente. 

Além disso, o guia também previa a estimativa de investimento necessário 

para o desenvolvimento da tecnologia, além de um exercício de análise de viabilidade 

econômica da tecnologia. Neste último requisito, foi solicitado aos proponentes uma 

estimativa de investimento para implantar uma unidade industrial da tecnologia 

proposta, bem como projeções de receitas, custos e despesas provenientes desta 

unidade, em um período de 10 anos. Esta análise, embora frequentemente permeada 

de incertezas diante de projetos em fase de desenvolvimento ainda cedo para se 

projetar tais características de uma futura unidade industrial, se mostrou uma boa 

ferramenta para testar a consistência do plano de negócio. No mínimo, a exigência 

deste exercício obrigou os proponentes a saírem do foco meramente tecnicista, e 

concretizar a definição de indicadores e metas de desempenho tecnológico que fossem 

compatíveis e aderentes às suas pretensões negociais. 

Deste modo, o Guia para Apresentação do Plano de Negócio do PAISS 

alterou a forma típica de apresentação de projetos de pesquisa e desenvolvimento no 

BNDES e na FINEP. Tradicionalmente, os formulários de apresentação dos pleitos de 

financiamento têm como foco as atividades do projeto, com pouco espaço para seus 

desdobramentos e propostas de desenvolvimento de forma mais ampla (NYKO et al., 

2013).  

Importante reparar que o guia não abria espaço para que o postulante 

indicasse qual o instrumento de apoio (crédito, participação acionária, subvenção ou 

recursos não-reembolsáveis) seria de seu agrado. Intencionalmente, a equipe técnica 

de seleção optou por alterar o modo como os pleitos de apoio são normalmente 
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conduzidos no BNDES e na FINEP. Como será visto a seguir, a lógica de escolha do 

instrumento de financiamento se inverteu. Nos mecanismos tradicionais, a escolha do 

instrumento é feita pelo postulante no momento em que seleciona a linha de 

financiamento para a qual está aplicando. No caso do PAISS, o postulante apresentou 

as características do negócio pretendido e sua estratégia de desenvolvimento. Com 

isso, a equipe da FINEP e do BNDES propôs o instrumento mais adequado para cada 

fase e partícipe do PN.  

Ainda na fase de seleção, uma importante atividade conduzida pela 

equipe técnica do BNDES e da FINEP consistiu nas entrevistas com os postulantes. De 

forma a esclarecer dúvidas e permitir que os postulantes acrescentassem informações 

não capturadas no guia de elaboração do PN, foram agendadas entrevistas presenciais 

com os participantes de cada PN. As entrevistas ocorreram ao longo de uma semana, 

na sede do BNDES. Como resultado desta etapa, pode-se destacar a melhor 

compreensão, pela equipe de seleção, das diversas tecnologias propostas, seus riscos 

e oportunidades comerciais, bem como o mapeamento mais fluente dos atores 

envolvidos e dos projetos concorrentes, essencial para a tomada de decisões de 

alocação de recursos públicos. 

A seleção dos Planos de Negócio se encerrou com a divulgação das 

empresas contempladas em cada Linha Temática. No total, 25 empresas foram 

selecionadas. Como uma mesma empresa pode aplicar para mais uma Linha Temática, 

houve no total 35 Planos de Negócio selecionados, conforme apresentado na Figura 

22. 
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Figura 22: PAISS - Resultado da etapa de seleção de planos de negócio  
(fonte: BNDES, 2013) 

Ressalta-se que, embora cada PN esteja atribuído a apenas uma empresa 

na Figura 22, observou-se frequente formação de parcerias entre empresas e com 

Instituições de Ciência e Tecnologia, especialmente nos PNs da Linha temática 1 

(etanol de segunda geração). Nestes casos, a divulgação do PN foi feita em nome da 

empresa postulante principal, embora os demais partícipes também possam receber 

apoio financeiro. A identificação dos parceiros de cada PN não foi divulgada pela FINEP 

e pelo BNDES. 

Com base no conteúdo dos PNs selecionados, a equipe técnica do 

BNDES e da FINEP elaborou o Plano de Suporte Conjunto (PSC). O PSC consistiu na 

identificação e sugestão, para cada PN analisado, do instrumento de apoio financeiro 

mais apropriado a cada partícipe e para cada fase do ciclo de desenvolvimento, desde 

o estágio atual até a implantação da unidade industrial pioneira prevista no PN. Deste 
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modo, frequentemente um mesmo PN foi contemplado com múltiplas linhas de apoio 

financeiro, que se complementam ao longo do tempo.  

Por exemplo, no caso de uma pesquisa em fase atual de desenvolvimento 

em bancada, executado dentro da empresa postulante, com alto grau de inovação e 

risco tecnológico associado, externalidades positivas relevantes, e alto grau de 

nacionalização da tecnologia, poder-se-ia alocar o instrumento de subvenção 

econômica nesta fase do desenvolvimento. Se a pesquisa for bem sucedida, e 

prosseguir para a fase de construção de unidade piloto em parceria com uma Instituição 

de Ciência e Tecnologia (ICT), poder-se-ia usar instrumentos de apoio não-

reembolsável voltados a cooperação ICT-empresa. Em seguida, na fase construção da 

unidade industrial pioneira, o instrumento de crédito seria mais apropriado.  

Em todos os casos, a depender do interesse e apetite ao relacionamento 

societário das partes, também se avaliou a possibilidade de apoio com recursos de 

renda variável (aporte de capital na empresa), especialmente através de fundos com 

cotas de participação do BNDES e da FINEP, ou através de participação direta do 

BNDESPar, dependendo do porte do apoio. O BNDES e a FINEP não divulgaram as 

linhas de financiamento indicadas nos PSC elaborados para cada Plano de Negócio. 

Os PSCs foram enviados individualmente para cada empresa selecionada. 

Naturalmente, as empresas puderam argumentar caso discordassem da indicação dos 

instrumentos contidos no PSC, mas coube ao BNDES e à FINEP a revisão ou a 

manutenção das indicações finais. 

A estruturação dos Planos de Suporte Conjunto marcou o encerramento 

da etapa de seleção no PAISS. A partir deste momento, as empresas contempladas 

puderam optar por aplicar formalmente a cada um dos instrumentos de apoio sugeridos 

pelo grupo de seleção, e dar continuidade ao processo de contratação do apoio 

financeiro.  
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5.6 Principais processos de acompanhamento 

Na data base de Junho de 2013, dos 42 projetos derivados do PAISS, 

apenas 4 se encontram contratados (MILANEZ E NYKO, 2013). Ou seja, menos de 

10% do número de projetos se encontram com todas as formalidades necessárias para 

o efetivo recebimento do apoio financeiro. Além disso, os projetos contratados ainda se 

encontram em fase inicial de desenvolvimento. 

Devido ao pequeno número de projetos contratados e ao relativo estágio 

prematuro de avanço físico dos mesmos, a investigação da rotina de acompanhamento 

das operações do PAISS por parte da equipe técnica da FINEP e do BNDES não 

encontra universo representativo. Especificamente sobre os projetos apoiados via 

subvenção econômica, objeto do presente estudo, ainda não houve desembolso efetivo 

de recursos para nenhum projeto (TANAKA, 2013). Seria prematuro, portanto, 

descrever os processos de acompanhamento e avaliação de efetividade do apoio 

público a tais projetos, uma vez que eles não foram plenamente estabelecidos até o 

momento.  

Diante desta dificuldade, e no intuito de preservar os objetivos originais 

deste estudo - descrever e comparar os mecanismos de formulação, seleção e 

acompanhamento do apoio público direto a P&D privado nos programas selecionados - 

optou-se por uma descrição do processo de acompanhamento dos projetos do PAISS 

através por duas óticas: 

• A rotina de acompanhamento típica, realizada pela FINEP, para 

projetos de subvenção econômica. Neste caso, o mapeamento do 

processo foi feito com base em entrevista com representante da 

instituição apoiadora, com base em outros editais de subvenção 

econômica, em outros focos temáticos, e não no PAISS. Por 

hipótese, o acompanhamento das operações de apoio com 

subvenção econômica no âmbito do PAISS teria abordagem 

equivalente àquela atualmente já empregada pela FINEP.  
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• Os processos de avaliação do Plano de Fomento disponíveis até o 

momento. Neste caso, cabe ressaltar que as informações 

disponíveis refletem principalmente os efeitos do PAISS sobre as 

fragilidades institucionais identificadas na sua etapa de diagnóstico, 

e não  na condução e nos resultados dos projetos apoiados.  

 

  Pela primeira ótica, o processo típico de acompanhamento de operações 

de subvenção econômica na FINEP inicia-se com a alocação de um analista 

responsável pelo acompanhamento técnico da operação contratada. Em geral, um 

analista é responsável por cerca de 20 operações em andamento. Em paralelo aos 

processos de acompanhamento, os analistas também realizam processos de análise, 

ou seja, há compartilhamento de tempo entre atividades de análise (envolvendo etapas 

de seleção, em editais abertos) com acompanhamento (em editais já encerrados). Cada 

analista responde a um gerente de conta, que coordena as atividades de análise e 

acompanhamento de operações (TANAKA, 2013).  

Na fase de acompanhamento, não é comum a participação de consultores 

ad hoc ou de pareceres de terceiros (como peer reviewers ou de representantes da 

academia), sendo a atividade executada primordialmente por representantes da FINEP 

(TANAKA, 2013). 

Além do responsável pelo acompanhamento técnico, o procedimento atual 

na FINEP prevê a alocação de um responsável pela prestação de contas (gastos do 

projeto), atividade realizada por uma equipe dedicada (TANAKA, 2013). 

As parcelas de desembolso são liberadas com frequência semestral. Da 

mesma forma, a rotina de acompanhamento prevê que a empresa elabore relatórios 

técnico e de gastos semestralmente. Com base nestes relatórios de progresso físico da 

pesquisa e dos gastos executados, os analistas responsáveis pela operação apreciam 

as informações enviadas, contatam e/ou realizam visita de acompanhamento para 

esclarecimento de dúvidas, e elaboram relatório interno sobre a situação do projeto 

(TANAKA, 2013). 
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Os progressos físicos dos projetos são mensurados de acordo com o 

plano de trabalho acordado na fase de contratação da operação (TANAKA, 2013). Por 

isso, quanto mais bem definidos forem os indicadores e as metas de avanço 

tecnológico, o que ocorre durante a fase que precede a contratação, maior será a 

capacidade de o analista responsável pelo acompanhamento opinar sobre o progresso 

físico do projeto. 

O não cumprimento de eventuais metas e indicadores tecnológicos 

previamente estabelecidos não caracteriza inadimplemento. Não há, em geral, 

mecanismos que prevejam a interrupção do apoio por conta desta condição. Portanto, o 

risco tecnológico é assumido como inerente à operação, e tolerado caso o projeto não 

alcance os objetivos originalmente estabelecidos, não comprometendo o desembolso 

de recursos. Naturalmente, eventos de não execução do escopo previsto, como não 

realização de uma atividade por qualquer motivo que não seja justificável pelo risco 

tecnológico embutido, caracterizaria um inadimplemento. Neste caso, o apoio ao projeto 

pode ser interrompido, sendo a decisão cabível ao chefe do departamento ou ao 

superintendente (TANAKA, 2013). 

Com relação à publicidade dos resultados alcançados pelos projetos 

apoiados, não foram identificados processos sistemáticos que notifiquem a comunidade 

externa interessada no progresso físico de cada operação apoiada. Porém, eventuais 

notificações de mídia, como notícias, jornais e salas de imprensa, podem conter 

informes acerca de alguns dos projetos. Não obstante, os montantes de recursos 

destinados a cada empresa são tornados públicos através da página web da FINEP, 

sem conter detalhes, no entanto, do escopo e do progresso dos projetos, tratados em 

caráter sigiloso (TANAKA, 2013). 

Após a conclusão do projeto, a empresa é convidada a apresentar os 

resultados obtidos a uma banca de avaliação para projetos finalizados. Esta banca é 

composta por representantes da FINEP e por convidados externos, em geral do meio 

acadêmico ou de representantes de outras entidades de governo, considerados 

especialistas no setor do projeto apoiado. Após a apresentação pela empresa, o projeto 
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é avaliado por cada um dos componentes da banca, gerando um relatório de avaliação, 

de caráter interno, não disponibilizado publicamente. 

Embora não tenham sido identificadas metodologias de avaliação, com 

indicadores de desempenho que possam demonstrar a efetividade dos programas, a 

FINEP encontra-se em fase de reformulação de seus processos. Encontra-se em 

construção uma nova metodologia de análise de rating de inovação. Este novo 

procedimento se baseia na realização de pesquisa às empresas apoiadas sobre os 

mesmos quesitos observados pela Pesquisa de Inovação (PINTEC), realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE). A avaliação contemplará a 

observação de indicadores não apenas durante a vigência do contrato de apoio, mas 

sobretudo após a sua conclusão, uma vez que o impacto nas atividades de inovação da 

empresa dependem de desdobramentos de atividades que estão além da cronologia 

dos projetos apoiados (TANAKA, 2013). 

Na segunda ótica de acompanhamento, os processos de avaliação do 

PAISS têm sido divulgados através de informes e estudos setoriais, em especial nas 

publicações do BNDES.  

Milanez e Nyko (2013), no Informe Setorial BNDES número 25, de Junho 

de 2013, apontam a avaliação do PAISS de duas maneiras. A primeira se refere ao 

orçamento original do Plano, de R$ 1 bilhão, e o orçamento atual dos projetos 

derivados, de R$ 3.4 bilhões. O Informe conclui que "esta diferença demonstra que os 

esforços de condução do PAISS conseguiram fomentar investimentos que superaram 

em muito as expectativas iniciais". A segunda compara a expectativa de produção de 

etanol celulósico no Brasil, antes e depois do PAISS, com as previsões nos EUA e na 

Comunidade Europeia. Em 2010, antes do lançamento do PAISS, não havia e não se 

projetava produção de etanol celulósico no Brasil para os anos seguintes. Já em 2013, 

as estimativas para a produção de etanol celulósico passaram a apontar cerca de 170 

milhões de litros por ano, enquanto que as previsões nos EUA e na Comunidade 

Europeia declinaram no mesmo período. Neste novo cenário, "os projetos oriundos do 

PAISS possibilitarão que o Brasil realize o 'catching-up' tecnológico, o que pode ser 
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constatado pelo aumento do número, tamanho e ambição das atividades de P&D 

focadas em etanol celulósico" (MILANEZ E NYKO, 2013, p. 3). A Figura 23 apresenta a 

mudança no posicionamento brasileiro com relação às expectativas de produção de 

etanol celulósico. 

 

Figura 23: Expectativa de produção de etanol 2G para 2015 (em milhões de litros) 
(fonte: Milanez e Nyko, 2013) 

Por outro lado, Nyko et al. (2013) avaliam os resultados parciais do Plano 

de maneira mais ampla. Cabe ressaltar que a publicação é de autoria da equipe técnica 

que participou da formulação e da seleção de projetos no PAISS, incluindo analistas do 

BNDES e da FINEP. O estudo abre uma reflexão sobre a aplicabilidade dos planos de 

fomento estruturado, dependendo da realidade setorial que se deseja apoiar.  

Com efeito, observa-se que a experiência do PAISS de fomento 

estruturado vem sendo replicada para outras realidades setoriais. Como exemplos de 

planos de fomento estruturados recentemente lançados, e que se basearam na 

experiência inédita do PAISS, podem ser citados (BNDES, 2013):  

• Inova Petro (fomento à inovação na cadeia produtiva da indústria de 

petróleo e gás natural);  
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• Inova Energia (fomento à inovação no setor de energia, com focos em 

redes elétricas inteligentes,  geração de energias de fontes 

alternativas, veículos híbridos e eficiência energética veicular);  

• Inova Saúde (fomento à inovação no setor de saúde, com focos em 

diagnóstico in vitro e por imagem, dispositivos implantáveis, 

equipamentos eletromédicos e odontológicos, tecnologias de 

informação e comunicação para saúde); 

• Inova Aerodefesa (fomento à inovação nas cadeias de produção 

aeroespacial, defesa e segurança); e 

• Inova Agro (fomento à inovação das cadeias produtivas de insumos 

para a agroindústria, de alimentos e de máquinas e equipamentos para 

a agropecuária). 

Ainda segundo Nyko et al. (2013), a fase de diagnóstico é de fundamental 

importância para o sucesso do programa. O primeiro e fundamental passo para um 

bem-sucedido plano desta natureza é a elaboração de um diagnóstico, com recorte 

do(s) problema(s) e da oportunidade(s) a ser abordada(s). Essa delimitação deve ser 

clara e objetiva, permitindo identificar o grau necessário de focalização em termos 

setoriais ou tecnológicos e articulação com outros instrumentos de política pública e 

entre as empresas potencialmente impactadas pelo fomento. 

Neste sentido, Nyko et al. (2013) propõem que o diagnóstico capture a 

forma mais adequada de apoio, considerando que as iniciativas de apoio público 

através de instrumentos de financiamento apresentam níveis distintos de estruturação e 

de focalização setorial e tecnológico, conforme apresentado na Figura 24.  
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Figura 24: Graus de articulação e de focalização de planos de fomento estruturado 
(fonte: Nyko, et al., 2013) 

Por um lado, os produtos tradicionais do BNDES, como as linhas 

horizontais de crédito a inovação, possuem baixo grau de focalização setorial e 

tecnológica e também baixo grau de articulação com outras instituições apoiadoras, 

bem como entre potenciais participantes. Neste caso, as instituições de apoio tendem a 

disponibilizar os instrumentos de apoio de forma mais "passiva", em geral na forma de 

"balcão" continuamente abertos para apresentação de pleitos de apoio. 

No caso intermediário, os instrumentos de apoio planejados setorialmente, 

como o BNDES Prosoft ou BNDES Profarma, contam com alto grau de focalização, pois 

foram concebidos para um setor específico. No entanto, em geral, carecem de 

articulação sistemática entre órgãos apoiadores e entre postulantes. 

No caso mais estruturado, encontram-se o PAISS e as iniciativas dele 

replicados, os diversos "Planos Inova". Nestes, tanto a focalização setorial e tecnológica 

quanto a capacidade de articulação são elevadas. Este tipo de modelo deve ser usado 
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quando o objetivo primordial do agente de fomento é estimular as empresas a 

investirem em uma direção diferente de suas escolhas correntes, exigindo delas 

mudanças significativas em suas estratégias (NYKO et al., 2013).  

Uma vantagem decorrente do modelo de apoio mais estruturado reside na 

possibilidade de avaliação, pelas equipes técnicas do BNDES e da FINEP, de um 

conjunto de propostas com características similares. Ao prever etapas de apresentação 

e defesa presencial  das estratégias de empresas candidatas, o processo permite às 

equipes executoras do plano construir visões claras e abrangentes das diferentes 

apostas tecnológicas e das escolhas estratégicas dos postulantes. Isso somente é 

possível porque uma carteira de planos de negócio com finalidades similares é 

submetida em uma única rodada, o que permite uma análise comparativa entre eles 

(NYKO et al., 2013). 

Percebe-se, portanto, que há um consistente trabalho de reflexão em 

curso acerca dos modelos operacionais das agências oficiais brasileiras de apoio a 

pesquisa, desenvolvimento e inovação. Grande parte desta reflexão, que vem 

ganhando adeptos, tanto interna quanto externamente aos órgãos de fomento, se deu 

como consequência dos resultados alcançados pelo PAISS. 
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6 O NER300 (COMUNIDADE EUROPEIA) 

O NER300 baseia-se no “Emission Trade System (EU ETS)” ou “cap and 

trade”, mecanismo destinado a ajudar os estados membro da Comunidade Europeia a 

cumprir suas metas de emissão de gases de efeito estufa (GEE) no contexto do 

Protocolo de Kyoto. A sua concepção original, em 2003, confere vantagem competitiva 

a processos de baixa emissão sobre processos com maior intensidade de carbono, 

através da criação de um mercado de carbono. Em 2008, agentes econômicos com 

atividades industriais previamente estabelecidas passam a aderir ao mercado de 

carbono de modo a cumprir seus limites máximos de emissão de GEE.  

O mecanismo foi aprimorado em 2010 e passou a prever, com recursos 

de leilões das novas autorizações de cotas de emissão de GEE (ou New Entrants 

Reserve - NER), incentivo financeiro direto via grants a unidades de demonstração, com 

foco em unidades de demonstração de tecnologias inovadoras para Geração de 

Energia Renovável (RES) e para Captura e Armazenamento de Carbono (CCS). No 

total, foram reservados para o programa de grants os recursos financeiros oriundos do 

leilão de permissões de 300 milhões de toneladas de CO2 equivalente, o que levaria a 

um orçamento de 2 a 9 bilhões de Euros, dependendo do valor unitário (EUR/ t CO2 

equivalente) praticado no mercado de carbono. Este novo instrumento foi batizado, 

portanto, de “NER300”, acrônimo para os 300 milhões de toneladas de CO2 

equivalentes para os “New Entrant Reserve”, no âmbito do EU ETS. 

Embora o programa tenha sido formulado no âmbito da Comissão 

Europeia, sua execução foi delegada ao European Investment Bank (EIB), instituição 

financeira, de natureza pública, fundada em 1958 e sediada em Luxemburgo. Seus 

acionistas são os estados membros da Comunidade Europeia. O EIB foi escolhido, 

portanto, como representante da Comissão Europeia para operacionalizar os leilões 

das permissões de emissão de CO2 no âmbito do EU ETS, monetizar e administrar os 

recursos captados, bem como proceder os processos de seleção, de desembolso e de 

acompanhamento dos projetos que receberão o apoio financeiro.  
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Este Capítulo está organizado em seis seções: a primeira apresenta o 

órgão responsável pela execução do programa, com enfoque em seu organograma e 

sua linha de subordinação hierárquica ao governo central; a segunda apresenta o 

orçamento do programa; a terceira apresenta as justificativas oficiais para a sua 

existência. As seções 4, 5 e 6 descrevem os processos de formulação do programa, de 

seleção e de acompanhamento de projetos, respectivamente. 

6.1 Órgão responsável e seu organograma 

O programa NER300 foi formulado pela Comissão Europeia e tem sua 

fase de execução e acompanhamento atribuída ao Banco Europeu de Investimento, ou 

European Investment Bank (EIB).  

A Comissão Europeia é o órgão executivo da União Europeia e representa 

os interesses da Europa no seu conjunto. Por "Comissão", entende-se tanto o colegiado 

de comissários como a própria instituição (COMISSÃO EUROPEIA, 2013). Neste 

documento, atribui-se o termo "Comissão" a instituição. 

As principais atribuições da Comissão são: i) estabelecer objetivos e 

prioridades; ii) propor legislação ao Parlamento Europeu e ao Conselho; iii) gerir e 

executar as políticas da UE e o orçamento; iv) assegurar o cumprimento do direito 

europeu (em conjunto com o Tribunal de Justiça); e v) representar a UE no exterior da 

Europa. 

A Comissão tem em seu mais alto nível hierárquico 1 presidente e 26 

Comissários, um de cada país membro, nomeados a cada cinco anos. O presidente é 

escolhido pelo Parlamento Europeu. Uma vez nomeado, o presidente seleciona os 

demais Comissários, dentre os indicados pelos países membros. A lista é então 

apreciada pelo Conselho de Ministros e depois pelo Parlamento Europeu (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2013). 

Trabalham na Comissão cerca de 23 mil profissionais, alocados em 

Diretorias Gerais (DG) temáticas, além de serviços administrativos e de suporte interno 

(Comissão Europeia, 2013). Dentre as 33 DGs instituídas, ressalta-se duas de maior 
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importância para o escopo deste trabalho: Diretoria de Ação Climática (CLIMA) e a 

Diretoria de Energia (ENER). 

A DG CLIMA é responsável pela formulação e execução de políticas 

internas e externas de potencial impacto nas mudanças climáticas, especialmente as 

voltadas para a redução das emissões de GEE. Especificamente, a DG CLIMA é a 

responsável pela condução do EU ETS, incluindo o monitoramento de emissões de 

países membros e o NER300. Ao total, a unidade emprega 160 oficiais. O organograma 

da DG CLIMA é apresentado na Figura 25. 

 

Figura 25: Comissão Europeia - Organograma da Diretoria Geral  
de Mudanças Climáticas   

(fonte: Comissão Europeia, 2013) 
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Ressalta-se o papel do Diretoria C - Mainstreaming Adaptation & Low 

Carbon Technology e, em particular, da subdelegação "C1 - Low Carbon Technologies". 

As missões destes dois grupos incluem a implementação de políticas de financiamento 

para projetos de demonstração no campo das energias renováveis. (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2013). 

Em paralelo, o organograma da Diretoria de Energia (DG ENER) também 

apresenta unidades dedicadas ao assunto de energias renováveis, pesquisa e 

inovação, conforme é apresentado na Figura 26. 
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Figura 26: Comissão Europeia - Organograma da Diretoria Geral  
de Energia (fonte: Comissão Europeia, 2013) 
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Com efeito, a DG ENER é responsável pela formulação do SET-Plan, 

além da proposição, em 2008, de inclusão de seis iniciativas industriais, ou European 

Industrial Iniciatives (EIIs), com destaque para o EIBI e para o Horizon 2020, conforme 

mencionado no Capítulo 1. 

Por outro lado, o EIB é uma instituição financeira cujos acionistas são os 

27 estados membros, conforme a participação no capital social ilustrada na Figura 27. 

 

Figura 27: EIB - Capital social por estado membro 
(fonte: EIB, 2013) 

Sua governança é feita através de quatro conselhos estatutários, sendo 

três na linha decisória e um de controle (EIB, 2013): 

• Board of Governors: responsável pelas diretrizes estratégicas, políticas 

de alto nível, aprovação de contas anuais. Possui um representante de 

cada um dos 27 países membros da União Europeia. 

• Board of Directors: responsável por aprovação de operações 

financeiras, políticas operacionais, e controle do Management 

Committee. 
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• Management Committee: responsável pelo gerenciamento das 

atividades diárias do Banco. 

• Audit Committee: responsável pela auditoria das contas anuais e pela 

verificação de conformidade conforme melhores práticas bancárias. 

O Banco conta com cerca de 2 mil profissionais em sua estrutura 

operacional, organizados em 14 Diretorias. A Diretoria de Projetos é a de maior 

relevância para o presente estudo, uma vez que é a responsável pela seleção dos 

projetos no âmbito do NER300 (EIB, 2013), conforme apresentado na Figura 28. 

 

Figura 28: EIB - Organograma da Diretoria de Projetos 
(fonte: EIB, 2013) 
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6.2 Orçamento do programa 

O orçamento do NER300 foi originalmente expresso pela Diretiva 

2009/29/EC, que estende e melhora o sistema de permissões de emissão no âmbito do 

EU ETS. Esta norma foi concebida pela Comissão Europeia e aprovada pelo 

Parlamento Europeu em 23 de Abril de 2009. O Artigo 10(a) 8 da Diretiva estabelece 

que os recursos financeiros arrecadados com a venda de permissões para emissão de 

até 300 milhões de toneladas de CO2 equivalente para novos entrantes (New Entrant 

Reserves) sejam destinados para apoiar projetos de demonstração comercial que 

utilizem tecnologias inovadoras de captura e armazenamento de CO2 (CCS) e de 

energias renováveis (COMISSÃO EUROPEIA, 2013; NER300.COM, 2013). 

O valor em Euros depende da monetização das permissões, como 

resultado dos leilões que as alocaram entre os interessados industriais. Ao preço 

corrente no mercado de carbono europeu (EUR 6,00 a EUR 7,00 / tonelada CO2 

equivalente emitido), o orçamento estimado do programa é de cerca de EUR 2 bilhões 

(NER300.COM, 2013). 

A venda das permissões foi agrupada em dois leilões, ambos 

operacionalizados pelo European Investment Bank. Com efeito, no primeiro leilão, 

ocorrido em 2012, foram vendidas permissões para emissão de  200 milhões de 

toneladas de CO2. Em Setembro de 2012 o European Investment Bank reportou a 

conclusão da venda deste lote, que somou EUR 1.6 bilhões em arrecadação (NER300 

MONETISATION REPORT - MONTHLY REPORT SEPTEMBER 2012). O segundo 

leilão está previsto para ser concluído em Maio de 2014 (NER300.COM, 2013). 

Cabe ressaltar que tanto a Comissão Europeia, o European Investment 

Bank, como o portal independente e não oficial NER300.com consideram que o 

NER300 é um dos maiores programas mundiais de financiamento a projetos de 

demonstração de tecnologias inovadores de baixo carbono no mundo. (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2013; EIB, 2013; NER300.COM, 2013). 
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6.3 Justificativas oficiais do programa 

Os objetivos oficiais do NER300 estabelecem claramente a intenção de 

apoiar projetos em escalas de demonstração, um dos gargalos reconhecidos na 

literatura como "vale da morte" no ciclo de desenvolvimento de inovação tecnológica, 

especialmente na indústria de processos, reconhecidamente capital intensiva.  

Os projetos elegíveis incluem duas subcategorias: captura e 

armazenamento de carbono (CCS) e energias renováveis (RES). No segundo caso, os 

projetos apoiáveis incluem bioenergia (escopo de estudo no presente trabalho), além 

das fontes solar, geotérmica, eólica, oceânica, hidro e tecnologias de smart grid5 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2013). Os objetivos transcritos pela Comissão Europeia para 

o programa NER300 estão apresentados abaixo, no idioma original para garantir a 

fidelidade: 

The aim of NER300 is to establish a demonstration programme comprising the 
best possible CCS and RES projects and involving all Member States. The 
programme intends to support a wide range of CCS technologies (pre-
combustion, post-combustion, oxyfuel, and industrial applications) and RES 
technologies (bioenergy, concentrated solar power, photovoltaics, geothermal, 
wind, ocean, hydropower, and smart grids). 

NER300 also seeks to leverage a considerable amount of private investment 
and/or national co-funding across the EU, boost the deployment of innovative 
low-carbon technologies and stimulate the creation of jobs in those technologies 
within the EU. (COMISSÃO EUROPEIA, 2013). 

 

6.4 Principais processos de formulação do programa 

O processo de formulação de qualquer programa ou política pública de 

abrangência em toda a União Europeia, assim como o caso particular do NER300, está 

inserido no fluxo legislativo regular. Por isso, cabe ressaltar neste ponto o papel de 

algumas instituições e um breve resumo do processo legislativo na União Europeia. 

                                            

5 Smart grid ou rede elétrica inteligente é a aplicação de tecnologia de informação para o 
sistema elétrico de potência, integrada aos sistemas de comunicação e infra estrutura de rede 
automatizada . 



118 
 

Três instituições participam do processo legislativo: a Comissão Europeia, 

o Parlamento Europeu (eleito diretamente pelo povo) e o Conselho de Ministros 

(nomeados pelo poder executivo de cada país membro).  

A Comissão Europeia é a única instituição com poder de iniciar um 

processo legislativo. Ela submete suas propostas ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho de Ministros, para serem aprovadas ou rejeitadas. O Parlamento também tem 

a responsabilidade de supervisionar os Comissários, e é a única instituição com poder 

de exonerá-los. Estes são indicados pelo Conselho de Ministros e aprovados pelo 

Parlamento (BBC, 2010). A Figura 29 ilustra a atribuição de funções de cada uma 

destas instituições. 

 

Figura 29: Instituições legislativas da União Europeia 
(fonte: BBC, 2010) 

Uma vez que uma legislação tenha sido aprovada e entrado em vigor, a 

Corte de Justiça garante que esta nova lei será interpretada uniformemente em todos 

os países membros. Já a Corte de Auditores é responsável por observar se o 

orçamento está sendo gasto apropriadamente. (BBC, 2010). 

Portanto, observa-se que à Comissão cabe o processo criativo, de 

levantamento de demandas e, sobretudo, analítico e propositivo. Para esta análise 
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técnica, é feito o mapeamento dos potenciais impactos econômicos, sociais e 

ambientais de cada proposta realizada, mediante diretrizes previamente definidas pelo 

presidente da Comissão. Ou seja, a Comissão possui papel formulador, porém não de 

tomador final de decisão. Embora não se possa garantir a ausência de pressões 

políticas sobre a Comissão, natural de qualquer processo de formulação desta 

natureza, este recorte de atribuições, juntamente com seu corpo profissional técnico e 

analítico, confere ritmo ao fluxo de trabalho, preservando a independência técnica da 

instituição. 

Ressalte-se ainda que a atuação da Comissão alcança grande 

abrangência setorial. O EU ETS, e o NER300 em particular, são apenas algumas de 

suas dezenas de iniciativas concomitantes, nos mais diferentes setores da economia. 

Naturalmente, a fonte primária de ideias para novas leis parte de fora da Comissão. Na 

maioria dos casos, a instituição elabora propostas de leis que cumpram as obrigações 

firmadas em tratados multilaterais entre os países membros. Porém, é também 

frequente iniciar o processo de formulação de políticas públicas por solicitação 

específica de outra instituição ou de um país membro da União Europeia. A partir de 

2012, a Comissão também adotou em seu processo de formulação a possibilidade de 

propostas populares de políticas públicas. Em todos os casos, as iniciativas devem ter 

abrangência em todo o bloco da Comunidade Europeia, e não devem tentar resolver 

questões nacionais, em detrimento a questões do bloco. (COMISSÃO EUROPEIA, 

2013). 

A Figura 30 ilustra os principais grupos de processos estabelecidos pela 

Comissão Europeia, para atender às suas atribuições (COMISSÃO EUROPEIA, 2013): 

 

 

Figura 30: Comissão Europeia - principais fluxos de trabalho 
(fonte: Comissão Europeia, 2013) 

O processo de Planejamento e Formulação inclui basicamente as 

seguintes etapas: 

Planejamento e 
formulação 

Avaliação Aplicação das 
políticas 

Decisão dos 
Comissários 
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• Elaboração da Estratégia de Política Anual (Annual Policy Strategy - 

APS); 

• Elaboração do programa anual de trabalho (Commission Work 

Programme); 

• Elaboração de proposta preliminar de medida; 

• Avaliação de impactos econômicos, sociais e ambientais (Impact 

Assessment); 

• Consulta aos parlamentos nacionais dos 27 países membros; 

• Publicação da proposta para comentários da comunidade em geral 

(green paper); 

• Resposta da Comissão aos comentários recebidos, e publicação da 

proposta final a ser encaminhada para decisão (white paper). 

O Annual Policy Strategy (APS) é um documento elaborado em conjunto 

com o Parlamento Europeu e com o Conselho de Ministros, que estabelece as diretrizes 

de trabalho da Comissão.  

A partir do APS, é elaborado o documento "The Commission work 

programme", que apresenta como a Comissão planeja dar efeito prático às prioridades 

definidas pelo seu presidente. O documento referente ao ano de 2009, quando de fato 

ocorreu a decisão do parlamento europeu que formalizou o programa NER300, foi 

publicado ao final de 2008. Ressalta-se como prioridade a sustentabilidade ambiental, 

com atenção explícita às políticas que permitam mensurar e encorajar a redução de 

impacto de emissões atmosféricas no setor de transportes. Não obstante, o documento 

estabelece como uma das iniciativas prioritárias a elaboração de programa voltado para 

financiamento de tecnologias de baixo carbono, com diagnóstico preliminar das 

necessidades e possíveis soluções para o problema. O ANEXO 8 apresenta parte do 

"Work Programme 2009" com o a iniciativa priorizada "Communication on Financing 

Low Carbon Technologies". (COMISSÃO EUROPEIA, 2013). 
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Em seguida, ao executar o programa anual de trabalho e avançar na 

formulação da proposta de política pública, a Comissão elabora a avaliação de 

impactos econômicos, sociais e ambientais. Neste momento, o processo de formulação 

abre espaço para que a proposta de política pública e seus impactos previstos possam 

ser amplamente debatidos pelos diversos interessados da sociedade. O texto da 

proposta, assim como o relatório de avaliação de impactos (e seu sumário) são 

disponibilizados na página  web da Comissão. Usuários previamente registrados e 

identificados eletronicamente podem submeter comentários. (COMISSÃO EUROPEIA, 

2013) 

Além dos interessados externos, a Comissão instituiu em 2006 um comitê 

interno, denominado "Impact Assessment Board", ligado diretamente à sua Presidência. 

O Comitê funciona como instância de controle de qualidade central, uma vez que não 

está ligado ao departamento de formulação de políticas. Suas observações e 

recomendações são reportadas por escrito e tornadas públicas através da mesma 

página web mencionado anteriormente.  

A proposta de formulação do NER300 elaborada pela Comissão, bem 

como os relatórios de avaliação de impactos, seu resumo executivo, e a apreciação do 

Impact Assessment Board, foram publicados em 2009 e estão disponíveis no ANEXO 9. 

O processo de formulação prevê, ainda, consulta aos parlamentos 

nacionais dos 27 países membros. Seus questionamentos e a respectiva resposta da 

Comissão são publicados na página web da instituição.  

Não obstante, a Comissão publica versão compilada da proposta para o 

público em geral, através do documento denominado Green Paper. A manifestação dos 

interessados, especialmente associações de classe de empresas, também é 

disponibilizada na página web da instituição. 

Por fim, o documento final, denominado White Paper, é apresentado para 

apreciação aos Comissionários e encaminhamento para decisão do Parlamento e do 

Conselho de Ministros. Da mesma forma, o White Paper também é publicado. 
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Cabe ressaltar que o NER300 sucede e convive com um conjunto mais 

amplo de instrumentos de políticas públicas que objetivam incentivar a produção e o 

uso de tecnologias limpas, notadamente o Emission Trading System (EU ETS), o Plano 

Estratégico para Tecnologias em Energia (Strategic Energy Technology Plan  - SET-

Plan) e , mais recentemente, o Horizon 2020. Na maioria dos casos, a Comissão 

Europeia teve protagonismo na formulação e na defesa dos instrumentos perante o 

parlamento europeu.  

Deste modo, pode-se dizer que o processo de formulação do NER300 

iniciou-se através de adaptações e melhorias continuamente implementadas em 

políticas mais antigas, especialmente o Emission Trading System (EU ETS) e o SET-

Plan. Ou seja, o NER300 está inserido em um contexto mais amplo de política de 

mitigação de impactos ambientais previamente implementada na Europa. 

Com relação aos resultados finais do processo de formulação do NER300, 

cabe ressaltar algumas características peculiares do programa, explicitados no white 

paper (ANEXO 9) que se tornou a decisão do Parlamento e instituiu o NER300.  

Em primeiro lugar, a proposta estabelece que o processo de monetização 

de permissões e seleção de projetos apoiados será feito em duas rodadas, sendo a 

primeira de 200 milhões de toneladas de CO2 emitidos em permissões, e a segunda de 

100 milhões de toneladas de CO2. 

Ainda segundo a proposta formulada pela Comissão, o EIB deve ser o 

executor do processo de monetização das permissões e de seleção de projetos, em 

nome da Comissão. Naturalmente, o EIB será remunerado por este trabalho. Com 

relação ao processo seletivo, a formulação aponta que: 

• O poder executivo de cada Estado membro será responsável por 

coletar, em seus territórios, e indicar os projetos que serão candidatos 

a concorrer pelos recursos do NER300. Para isso, o órgão executivo 

de cada país enviará a lista de projetos candidatos, contendo seus 
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custos relevantes, o total de recursos públicos pleiteados, e eventuais 

instrumentos de apoio locais dedicados a cada um; 

• O EIB realizará avaliação de viabilidade técnica e financeira dos 

projetos apoiados (due diligences ou auditorias), indicando sua 

recomendação de apoio ou não a cada um dos projetos candidatos 

para a Comissão; 

• A Comissão, com base nas recomendações enviadas pelo EIB, e por 

eventuais contatos diretos com os países membros para 

esclarecimentos adicionais, tomará a decisão final de seleção; 

No campo das energias renováveis, a Comissão propôs que 7 categorias 

de tecnologias de geração de energias renováveis fossem objeto de apoio. Além disso, 

foi incluída 1 categoria de tecnologias relacionadas à gestão da produção distribuída 

(smart grids). Portanto, a proposta final da Comissão conteve os seguintes grupos 

tecnológicos: 

i) Bioenergia (BIO);  

ii) Concentração de Energia Solar (CSP);  

iii) Fotovoltaica (PV); 

 iv) Geotérmica (GEO); 

v) Eólica (WIN); 

vi) Oceânica (OCN); 

vii) Hidroelétrica (HYD); 

viii) Gestão da produção distribuída de energia - Smart grids (DRM); 

Não obstante, para cada categoria elencada, a Comissão propôs a divisão 

em subcategorias de apoio, definindo claramente os campos tecnológicos que se 

deseja apoiar. Os critérios de elegibilidade para apoio definem requisitos de porte 
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mínimo dos projetos por cada subcategoria de tecnologia. Por exemplo, para o caso 

das tecnologias de conversão de biomassa, foram definidas 8 subcategorias (no texto 

original em inglês para manter a fidelidade): 

BIO A - Lignocellulose to intermediate solid, liquid or slurry bioenergy carriers 
via pyrolysis with capacity 40 kt/y of the final product.  

BIO B - Lignocellulose to intermediate solid, liquid or slurry bioenergy carriers 
via torrefaction with capacity 40 kt/y of the final product.  

BIO C - Lignocellulose to Synthetic Natural Gas or synthesis gas and/or to 
power via gasification with capacity 40 million normal cubic metres per year 
(MNm 3 /y) of the final product or 100 GWh/y of electricity.  

BIO D - Lignocellulose to biofuels or bioliquids and/or to power including via 
directly heated gasification with capacity 15 million litres per year (Ml/y) of the 
final product or 100 GWh/y of electricity. Production of Synthetic Natural Gas is 
excluded under this subcategory.  

BIO E - Lignocellulosic raw material, such as black liquor and/or products from 
pyrolysis or torrefaction, via entrained flow gasification to any biofuels with 
capacity 40 Ml/y of the final product.  

BIO F - Lignocellulose to electricity with 48 % efficiency based on lower heating 
value (50 % moisture) with capacity 40 MWe or higher.  

BIO G - Lignocellulose and/or household waste to biogas, biofuels or bioliquids 
via chemical and biological processes with capacity 6 MNm 3 /y of Methane or 
10 Ml/y of the final product.  

BIO H - Algae and/or micro-organisms to biofuels or bioliquids via biological 
and/or chemical processes with capacity 40 Ml/y of the final product.  

(COMISSÃO EUROPEIA, 2013) 

Nota-se que a formulação aponta com clareza as diferentes rotas 

tecnológicas que se deseja apoiar. Além disso, para serem elegíveis, todos os projetos 

devem ter natureza inovadora. Tecnologias existentes e provadas comercialmente não 

são elegíveis. Para a primeira rodada de seleção, os projetos devem demonstrar 

expectativa razoável de entrada em operação até 31/12/2015. 

Com relação ao universo de projetos que serão apoiados, a proposta da 

Comissão estabelece que serão selecionados até 8 projetos de CCS e até um projeto 

de cada subcategoria de energia renovável. Neste sentido, pode-se perceber a intenção 

da Comissão em estimular as tecnologias de CCS, como de alto impacto potencial caso 

suas demonstrações sejam bem sucedidas e, no caso do grupo das energias 
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renováveis, de equilibrar a alocação dos recursos de forma homogênea dentre as 

subcategorias eleitas. 

Ressalta-se que a Comissão pode decidir adiar o apoio a alguma 

subcategoria, caso não venham a ser apresentados mais de dois projetos em seu 

domínio. Assim, se houver recursos disponíveis e/ou frustração de projetos 

apresentados em algumas subcategorias, o número de projetos acolhidos será 

revisado. De forma oposta, se o apoio total demandado pelos projetos selecionados 

superar a disponibilidade de recursos, então alguns projetos serão sacrificados ou o 

total de recursos dividido proporcionalmente entre os projetos acolhidos. Cabe à 

Comissão esta decisão final.  

Como o orçamento do NER300 não é proveniente de recursos ordinários 

da União Europeia, o mesmo projeto pode se beneficiar de outras fontes de 

financiamento. No entanto, a proposta estabelece limite de participação de recursos 

públicos em 50% do "custo relevante" total. A proposta define como custo relevante a 

diferença entre i) o valor presente líquido de investimentos, e melhores estimativas de 

custos e benefícios de um projeto com tecnologia inovadora e ii) o valor presente 

líquido de investimentos, custos e benefícios em uma instalação tradicional de geração 

de energia. Em ambos os casos, as projeções devem considerar o horizonte de 5 anos. 

Como este é um item de suma importância no processo seletivo e que despertou muitas 

dúvidas e críticas de interessados, apresenta-se abaixo a transcrição do termo 

conforme definição na decisão da Comissão Europeia: 

Relevant Costs of RES demonstration projects shall be those extra Investment 
Costs which are borne by the project due to the application of an innovative 
renewable energy technology net of the Net Present Value of the best estimate 
of Operating Costs and Operating Benefits arising during the first 5 years 
compared to a conventional production with the same capacity in terms of 
effective production of energy.  (COMISSÃO EUROPEIA, 2013) 

O texto propositivo da Comissão estabelece como critério de seleção dos 

projetos o ranking (crescente) de custo por desempenho unitário (Cost per Unit 

Performance, ou CPUP), em cada uma das subcategorias apoiáveis. Para os projetos 

de energia renovável, o CPUP foi definido como a razão entre "custo relevante" do 

projeto e a sua projeção de energia gerada para os primeiros 5 anos de operação da 
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unidade demo. Serão selecionados os primeiros colocados, em cada categoria, no 

ranking (crescente) de CPUP, ou seja, o que obtiver o menor valor. 

Os conceitos de "custo relevante" e CPUP foram criados pela equipe de 

formulação do programa. Pode-se observar que sua aplicação impacta diretamente na 

seleção de projetos. Como será visto na seção seguinte (processos de seleção de 

projetos), a materialização dos custos relevantes e, por consequência, do CPUP, não é 

trivial. Há dificuldades de se definir uma "instalação tradicional" de geração de energia 

em porte comparável com os projetos propostos e, sobretudo, de se harmonizar esta 

premissa dentre diversos projetos em localização e condições de mercado diversas. 

Finalmente, cabe ressaltar que a proposta deixa claro que os recursos 

provenientes do NER300 somente serão desembolsados após a entrada em operação 

da unidade. Além disso, o desembolso será feito anualmente, de modo proporcional ao 

total estimado de energia gerada. Ressalta-se, no entanto, que foi considerado um 

"perdão" de até 25% sobre o total estimado de energia gerada, de modo que o projeto 

selecionado que desempenhar 75% do total de energia previsto originalmente receberá 

100% dos recursos a ele alocados.  

 

6.5 Principais processos de seleção de projetos 

O processo de seleção de projetos na primeira rodada do NER300  

contemplou as seguintes etapas: 

• Aplicação do projeto pelos operadores para o representante do poder 

executivo do seu país membro; 

• Verificação de elegibilidade dos pleitos e submissão, pelo 

representante do poder executivo de cada país membro, para o EIB; 

• Due diligence (auditoria) financeira e tecnológica pelo EIB; 

• Seleção final pela Comissão Europeia, com base nas recomendações 

do EIB e no conteúdo dos projetos. 
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A Figura 31 ilustra a cronologia de execução da primeira rodada do 

NER300, com ênfase nas principais etapas do plano. 

 

Figura 31: Linha do tempo: a execução do NER300 - primeira rodada 
(fonte: Comissão Europeia, 2013) 

A abertura oficial do processo se deu com a divulgação da chamada 

pública, pela Comissão ("CALL FOR PROPOSALS concerning the financing of 

commercial demonstration projects that aim at the environmentally safe capture and 

geological storage of CO2, as well as demonstration projects of innovative renewable 

energy technologies under the scheme for greenhouse gas emission allowance trading 

within the Community, established by  Directive 2003/87/E"). O documento contém 54 

páginas e estabelece o escopo do programa, as bases para seleção dos projetos, bem 

como as instruções gerais para os diversos atores envolvidos. O ANEXO 10 apresenta 

a íntegra da chamada pública desta primeira rodada da chamada pública do NER300. 

Na primeira etapa do processo de seleção, empresas interessadas em 

participar do programa foram convidadas a apresentar seus projetos ao representante 

do poder executivo do país onde a futura unidade de demonstração seria construída. 

Para isso, a Comissão Europeia disponibilizou em sua página web um conjunto de 15 

formulários para aplicação (application forms). As informações requisitadas podem ser 

agrupadas em 3 categorias: 
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• Declaração de concordância com os termos estabelecidos no 

programa. Trata-se de formalizar o aceite do interessado nos critérios 

de elegibilidade do programa, sem o qual o projeto seria 

expressamente eliminado do processo seletivo; 

• Descrição geral sobre a estrutura atual do postulante, com documentos 

que evidenciem sua capacidade gerencial de condução e de 

financiamento do projeto; 

• Informação técnica detalhada acerca do projeto e suas metas de 

desempenho. 

As informações de maior interesse no presente estudo são as da terceira 

categoria. Neste caso, cabe destacar os formulários 10 - Technical Scope e 11 - Cost 

Estimates. 

O formulário Technical scope inclui seções relacionadas à disponibilidade 

e logística de acesso à biomassa usada como matéria-prima, além de descrição 

detalhada do processo de conversão, destacando-se os principais processos e 

operações unitárias e detalhes acerca do projeto de processo. Este formulário é 

customizado para cada uma das subcategorias (8, no caso da categoria "bioenergia"). 

Apenas como ilustração, apresenta-se a seguir parte das exigências estabelecidas pelo 

formulário Technical scope para a subcategoria "BIO B - Lignocellulose to intermediate 

solid, liquid or slurry bioenergy carriers via pyrolysis", no idioma original para manter a 

fidelidade. 

Pyrolysis: An overview of the pyrolysis process including:Reactor design and 
operating principle; Separation of product streams; Composition of product 
streams; Energy requirements. 

Post-Pyrolysis Processing An overview of the processing of the solid, liquid 
and gas streams from the pyrolysis stage including: Design and operating 
principles; Key unit operations and contaminants to be removed; Gas 
composition before and after each operation; Energy and utility requirements;  

Block Flow Diagram A block flow diagram for the Project is required and should 
include the unit operations described above. 
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Heat & Mass Balance A heat and mass balance should be provided for the 
Block Flow Diagram for the intended flows at normal operating output. For each 
stream number identified on the block flow diagram, the following information is 
expected: Fluid description; Mass and / or volumetric flow rate; Phase; 
Temperature; Pressure. 

CO2 Balance (full lifecycle) An estimate of CO2 savings as a result of the 
Project should be provided. This should clearly show how emissions have been 
calculated for the Project and for the fossil fuel reference used. Where possible 
the calculation should follow the principles and methodology used in Directive 
2009/28/EC. 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2013) 

Por outro lado, o formulário Cost Estimates, concretiza o conceito 

previamente definido como CPUP. Este é, portanto, o principal instrumento seletivo, 

considerando os projetos que não forem eliminados nos demais critérios de 

elegibilidade. É também o único formulário a ser preenchido pelo postulante em planilha 

eletrônica, e não em editor de texto, como os demais, o que demonstra a intenção de 

comparação objetiva dos executores do programa. Por isso, cabe uma investigação 

detalhada do seu conteúdo, que será apresentado a seguir.  

O Cost Estimates Form lista os custos de investimento e os custos 

operacionais "relevantes", conforme a definição já apresentada anteriormente. Este 

formulário é de muita relevância, uma vez que, dentre os projetos que sejam aprovados 

em todos os critérios de elegibilidade, as estimativas apresentadas serão usadas para 

comparação objetiva e seleção dos projetos. Naturalmente, os números apresentados 

serão passíveis de análise crítica pela equipe técnica do EIB, conforme será visto mais 

adiante. No entanto, reside aqui o principal quesito de seleção dos projetos no âmbito 

do NER300, uma vez atendidas as demais condições eliminatórias.  

As Figuras 32, 33 e 34 apresentam as três pastas do Submission Form 11 

- Cost Estimates: Summary;, Relevant Investment Cost; e Relevant Operating Cost; 

respectivamente. 
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Figura 32: NER300 - processo de seleção de projetos - critério de custo relevante por 
energia produzida - submission form 11 Cost Estimates, Summary  

(fonte: Comissão Europeia, 2013) 
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Figura 33: NER300 - processo de seleção de projetos - critério de custo relevante por 
energia produzida - submission form 11 Cost Estimates, Relevant Investment Cost  

(fonte: Comissão Europeia, 2013) 

Cost Category Sub-Category Main items Relevant 

Investment Cost 

(€)

Basis of Relevant 

Investment Cost
1

Unloading equipment

Storage area/buildings

Transfer conveyors

Drying equipment

Size reduction equipment

Other

Contingency

Pyrolysis unit

Separation unit

Other 

Contingency

Liquid separation & upgrading

Char processing

Gas processing

Final product storage

Other 

Contingency

Foundations

Transport, access and logistics

Civil works

Utility systems

External utility connections

Other site infrastructure

Contingency

Acquisition Cost

Studies

Consents

Surveys

Land purchase

Other

Contingency

Mobilisation

Installation

Commissioning / Testing

Other

Contingency

FEED

Detailed design

Contingency

Technology licence

Other technology transfer costs

Other

Contingency

TOTAL All

All

Site infrastructure 

Development Costs 

Installation and 

Commissioning

Design

All

All

Intangible assets

All

Capital Equipment Feedstock handling

Pyrolysis

Post-pyrolysis 

processing

All
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Figura 34: NER300 - processo de seleção de projetos - critério de custo relevante por energia produzida - submission 
form 11 Cost Estimates, Relevant Operating Cost  

(fonte: Comissão Europeia, 2013) 

Sub-Category Costs/Benefits
1 Main items Unit cost(s) 

2
Basis of annual estimate

 3 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5

Fixed

Variable

Other

Fuel

Water

Electricity

Other

Staff costs

Technology license

Overheads

Waste disposal

Local rates & taxes

Insurance

Knowledge Sharing

Other

Contingency

TOTAL

Operating Benefits

Liquid Product Sales

Other product sales

State Support Feed in Tarrifs

Grants

Other

Avoided Costs Carbon Emissions

Waste Disposal

Other

Tax Incentives

TOTAL

Supporting Data Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Total over 5 years

Annual output (product basis)
 4  

Annual output (energy basis) 
5  

Exchange Rate -

Inflation -

Interest Rates -

Notes:

Revenues Sales

Operating Costs/Revenues

O&M (including biomass 

feedstock and other raw 

materials)

Utilities

All
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Cabe ressaltar que a definição de custo relevante depende não apenas da 

instalação de demonstração objeto de apoio, mas também de uma determinada 

instalação de referência. Diante de muitas consultas realizadas pelos diversos 

postulantes acerca de qual seria a instalação de referência e como se obter seus 

parâmetros, necessários para se estimar os custos relevantes dos processos propostos, 

a Comissão Europeia publicou esclarecimento que, no caso da categoria de bioenergia 

com foco voltado para biocombustíveis, indica-se usar o preço da gasolina para 

determinar os custos relevantes (convertendo em unidades energéticas para se ter uma 

mesma base de medida).  

Deste modo, os custos relevantes seriam aqueles que ultrapassam um 

preço de referência, o da gasolina, mais uniforme entre os países membros da União 

Europeia. Cogitou-se também utilizar o custo de bioetanol (de primeira geração). No 

entanto, como o etanol apresenta maior sensibilidade ao preço de commodities 

agrícolas, optou-se por utilizar o preço da gasolina como referência. Com efeito, os 

projetos tendem a poder receber maior apoio do programa NER300 se utilizarem o 

preço da gasolina como referência para se calcular os custos relevantes do que se 

fossem utilizadas métricas de referências baseadas em instalações de biocombustíveis 

tradicionais, que sabidamente precisam ter subsídios do governo para serem 

competitivos diante dos combustíveis tradicionais (COMISSÃO EUROPEIA, 2013). 

No total, foram apresentados 131 projetos, incluindo todas as categorias 

do programa, aos respectivos representantes do poder executivo de cada Estado 

membro. Destes, 46 referem-se à categoria de bioenergia.  

Após esta fase, o processo entra na etapa de avaliação pelo poder 

executivo de cada Estado membro. Sua principal função é de garantir que seus projetos 

candidatos estejam em condições de elegibilidade. Os estados membros também 

confirmam ao EIB seu interesse em apoiar os projetos, destacando eventuais fontes de 

benefícios locais que serão invertidos. Esta declaração de apoio pelo governo local 

corrobora com as chances de ser selecionado.  
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Ao final da seleção pelos países membros, foram encaminhados 65 

projetos para apreciação pelo EIB. Neste momento, o processo passou para a fase de 

due diligence (auditoria), realizada pela equipe do Banco, ou por seus subcontratados. 

O acordo entre a Comissão Europeia e o EIB, no âmbito da execução do NER300, 

prevê a possibilidade de o EIB contratar suporte de empresas terceiras especializadas 

em processos de investigação e auditoria financeira e tecnológica, mantendo a 

responsabilidade dos resultados na instituição pública.  

As informações disponíveis nas páginas web da Comissão Europeia e do 

EIB não  permitem identificar detalhes sobre o nível de profundidade do processo de 

due diligence nos projetos, tampouco se houve subcontratação de serviço 

especializado para este fim. No entanto, pode-se verificar através da página web do 

Diário Oficial da União Europeia, de 3/5/2011, que foi publicada a contratação, pelo EIB, 

de serviços de consultoria para avaliação de projetos submetidos no âmbito do NER300 

(DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA, 2013).  

Pelo conteúdo do Diário Oficial, é possível verificar que o EIB contratou 2 

empresas de consultoria para cada grupo de tecnologias apoiadas: CCS e Energias 

Renováveis. Em todos os casos, as empresas selecionadas são grandes atores globais 

no setor de engenharia, voltadas para projetos industriais e de infraestrutura. Para o 

grupo CCS, as empresas selecionadas foram a DNV (Det Norske Veritas), grupo 

norueguês reconhecido por sua atuação em certificação de projetos de engenharia e a 

Parsons Brinckerhoff, empresa de origem nos Estados Unidos com atuação em grandes 

projetos de infraestrutura. Já no grupo de energias renováveis, as contempladas foram 

a finlandesa Pöyry Consulting, empresa de engenharia com tradição em diversos 

setores industriais, e a belga COWI. O total dos contratos monta em EUR11 milhões. 

Não fica claro qual o escopo de cada uma das empresas. Uma hipótese é que, em cada 

grupo, ambas as empresas selecionadas executam o mesmo escopo, de modo que a 

redundância da análise permitisse ao EIB enriquecer seu julgamento sobre os projetos. 

O ANEXO 11 apresenta cópia da publicação do Diário Oficial. 
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O EIB levou cerca de 9 meses para completar a análise dos 65 projetos e 

apresentar seu parecer para a Comissão Europeia. Feito isso, a Comissão levou cerca 

de 5 meses para divulgar sua decisão preliminar e mais 5 meses para divulgar a 

decisão final.  

As Figuras 35 e a Tabela 6 apresentam os resultados preliminar e final do 

processo seletivo do NER300, respectivamente. Cabe ressaltar que esta rodada 

seletiva foi frustrada para a categoria CCS, uma vez que todos os 23 projetos 

contemplados na seleção final se referem ao grupo RES (energias renováveis). A razão 

para este fato é que nenhum dos projetos indicados para a categoria de CCS teve 

avaliação positiva acerca de sua maturidade e expectativa de partida até final de 2015, 

conforme exigido pelo programa. De qualquer forma, os projetos apresentados poderão 

ser reapreciados na segunda rodada de seleção do NER300. 
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Figura 35: NER300 - resultado preliminar do processo seletivo 
(fonte: Comissão Europeia, 2013) 
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Tabela 6: NER300 - resultado final do processo seletivo 
(fonte: Comissão Europeia, 2013) 

Categoria Subcategoria (*) Localização Nome do projeto Data de 

entrada em 

operação 

Total 

Subvencionado 

(ERU) (**) 

Taxa de 

desembolso 

(EUR/MWh) 

Bioenergia BIO A - transformação de 
lignocelulose em vetores 

bioenergéticos intermédios 
na forma de sólidos, líquidos 

ou lamas, por pirólise 
(capacidade: 40 kt/ano de 

produto final) 

Suécia Pyrogrot 03.12.2015 31,404,829 12.1561 

Bioenergia BIO C - transformação de 
lignocelulose em gás natural 
de síntese ou em gás natural 

de síntese e/ou energia 
elétrica, por gaseificação 

(capacidade: 40 milhões de 
metros cúbicos normais de 
produto final/ano ou 100 

GWh/ano de energia) 

Suécia Gobigas phase 2 31.12.2016 58,797,168 20.3616 

Bioenergia BIO D - transformação de 
lignocelulose em 

biocombustíveis ou 
biolíquidos e/ou energia 
elétrica, por gaseificação 
com aquecimento direto 

(capacidade: 15 milhões de 
litros de produto final/ano 

ou 100 GWh/ano de energia 
elétrica). A produção de gás 

natural de síntese não se 
insere nesta subcategoria 

França UPM Stracel BTL 31.12.2015 169,960,000 36.88385 

Bioenergia BIO D - transformação de 
lignocelulose em 

biocombustíveis ou 
biolíquidos e/ou energia 
elétrica, por gaseificação 
com aquecimento direto 

(capacidade: 15 milhões de 
litros de produto final/ano 

ou 100 GWh/ano de energia 
elétrica). A produção de gás 

natural de síntese não se 
insere nesta subcategoria 

Holanda Woodspirit 28.11.2016 199,000,000 39,800,000 
on 

01.02.2014 
39,800,000 

on 
01.02.2015 
39,800,000 

on 
01.01.2016 

Bioenergia BIO E - transformação de 
matérias-primas 

lignocelulósicas (por 
exemplo, lixívia negra e/ou 

produtos de pirólise ou 
torrefacção) em quaisquer 

biocombustíveis, por 
gaseificação com 

arrastamento (capacidade: 
40 milhões de litros de 

produto final/ano) 

Finlândia Ajos BTL 31.12.2016 88,486,580 17.38795 
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Bioenergia BIO G -  transformação de 
lignocelulose em etanol e 
em álcoois superiores, por 

processos químicos e 
biológicos (capacidade: 40 

milhões de litros de produto 
final/ano) 

Itália BEST 01.06.2013 28,430,147 26.79768 

Bioenergia BIO G -  transformação de 
lignocelulose em etanol e 
em álcoois superiores, por 

processos químicos e 
biológicos (capacidade: 40 

milhões de litros de produto 
final/ano) 

Polônia CEG Plant Goswinowice 1.7.2014 30,875,015 29.40478 

Bioenergia BIO H - transformação de 
lignocelulose e/ou resíduos 

domésticos em biogás, 
biocombustíveis ou 

biolíquidos, por processos 
químicos e biológicos 

(capacidade: 6 milhões de 
m3 normais de metano/ano 

ou 10 milhões de litros de 
produto final/ano) 

Alemanha Verbiostraw 03.01.2014 22,272,049 59.14538 

Concentração 
de energia 

solar 

CSP C - sistemas de torre 
com ciclo de vapor 

sobreaquecido (torres 
múltiplas ou combinação 

coletores-torre), de 
capacidade nominal 50 MW 

Grécia Minos 31.12.2015 42,041,991 114.98665 

Concentração 
de energia 

solar 

CSP C - sistemas de torre 
com ciclo de vapor 

sobreaquecido (torres 
múltiplas ou combinação 

coletores-torre), de 
capacidade nominal 50 MW 

Espanha PTC50-Alvarado 30.10.2016 70,000,000 66.91243 

Concentração 
de energia 

solar 

CSP E - Centrais elétricas 
com pratos parabólicos 
Stirling (dish Stirling) de 

produção em larga escala 

Grécia Maximus 01.06.2015 44,550,000 99.82808 

Concentração 
de energia 

solar 

CSP E - Centrais elétricas 
com pratos parabólicos 
Stirling (dish Stirling) de 

produção em larga escala 

Chipre HeliosPower 17.10.2014 46,621,458 107.77261 

Smart Grids DRM C - gestão e otimização 
da produção distribuída de 

energias renováveis, em 
pequena e média escala, em 

zonas rurais com 
predomínio de energia de 
origem solar: 20 MW na 

rede de baixa tensão e 50 
MW na rede de média 

tensão 

Bélgica SLim 31.12.2015 8,165,192 12.23697 
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Geotérmica GEO B -  sistemas 
geotérmicos melhorados em 

campos de tensões de 
tração, de capacidade 

nominal 5 MWe 

Hungria Hungarian EGS 
Demonstration 

31.12.2015 39,295,008 141.47784 

Oceânica OCN A - dispositivos de 
aproveitamento da energia 
das ondas, de capacidade 

nominal 5 MW 

Irlanda Westwave 31.12.2015 19,828,007 429.60306 

Oceânica OCN B - dispositivos de 
aproveitamento da energia 
das marés e das correntes 
marítimas, de capacidade 

nominal 5 MW 

Reino 
Unido 

Sound of Islay 31.10.2016 20,650,000 185.73861 

Oceânica OCN B - dispositivos de 
aproveitamento da energia 
das marés e das correntes 
marítimas, de capacidade 

nominal 5 MW 

Reino 
Unido 

Kyle Rhea Tidal Turbine 
Array 

14.04.2015 18,397,432 246.48964 

Eólica WIN A - sistemas eólicos ao 
largo (potência mínima das 

turbinas: 6 MW), de 
capacidade nominal 40 MW 

Alemanha Innogy 31.12.2015 70,000,000 15.40253 

Eólica WIN A - sistemas eólicos ao 
largo (potência mínima das 

turbinas: 6 MW), de 
capacidade nominal 40 MW 

Alemanha Veja Mate 1.1.2016 112,603,636 42.07065 

Eólica WIN D - sistemas eólicos 
flutuantes ao largo, de 

capacidade nominal 25 MW 

França Vertimed 31.12.2016 34,316,460 110.95417 

Eólica WIN D - sistemas eólicos 
flutuantes ao largo, de 

capacidade nominal 25 MW 

Portugal Windfloat 31.12.2015 29,990,526 109.70472 

Eólica WIN E - turbinas eólicas 
instaladas em terra, 

otimizadas para terrenos 
complexos (p. ex. terrenos 

florestais e zonas 
montanhosas), de 

capacidade nominal 25 MW 

Áustria Windpark Handalm 30.09.2016 11,259,564 41.35745 

Eólica WIN F - turbinas eólicas 
instaladas em terra, 

otimizadas para climas frios 
(compatíveis com 

temperaturas inferiores a – 
30 °C e condições extremas 

de formação de gelo), de 
capacidade nominal 25 MW 

Suécia Windpark Blaiken 01.01.2015 15,000,000 5.77701 

TOTAL:         1,211,945,062   

(*) Versão em português de acordo com a tradução oficial da Comissão Europeia 

(**) Valor máximo da subvenção concedida para o projeto, que será desembolsado se os 

indicadores de desempenho definidos na fase seletiva forem alcançados. 
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Dos 23 projetos selecionados, que alocaram EUR1.2 bilhão de recursos 

do NER300, 8 foram da categoria bioenergia (BIO), totalizando EUR630 milhões 

provenientes do programa. Embora o total de projetos selecionados na categoria BIO 

coincida com seu número de subcategorias apoiáveis, a distribuição não foi uniforme. 

Duas categorias não tiveram projetos selecionados: BIO-B (que previa a rota de 

torreificação de lignocelulose) e BIO-F (que previa a geração de energia elétrica a partir 

de lignocelulose, com eficiência mínima de 48%). Por outro lado, duas categorias 

tiveram dois projetos contemplados em cada uma (BIO-D e BIO-G), conforme pode ser 

observado na Tabela 4. Dos 8 projetos apoiados na categoria bioenergia, 5 são de 

biocombustíveis avançados (PANOUTSOU, 2013) - Ajos BTL, BEST, CEG Plant 

Goswinowice, UPM Stracel e Woodspirit - mobilizando cerca de EUR 520 milhões de 

recursos do NER300. 

 

6.6 Principais processos de acompanhamento 

Até a data de elaboração do presente trabalho, nenhum recurso do 

NER300 havia sido desembolsado. Os processos de acompanhamento ainda estão 

sendo elaborados e discutidos com as partes envolvidas, não tendo sido colocados em 

prática até então. 

Em Abril de 2013, a Comissão Europeia organizou, em Bruxelas, um 

evento de implementação da primeira chamada do NER300. O objetivo do evento foi 

dar suporte aos representantes dos governos dos países membros contemplados na 

seleção, especialmente no planejamento de próximos passos após a publicação da 

decisão que definiu os projetos ganhadores, e no esclarecimento de dúvidas 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2013). A documentação produzida nesta reunião, de caráter 

orientativo para as partes envolvidas, foi disponibilizada na página web da Comissão, e 

será usada neste trabalho para inferir o procedimento de acompanhamento que será 

realizado no âmbito do NER300. 

A Figura 36 ilustra o ciclo de acompanhamento anual de um projeto 

apoiado pelo programa NER300. 
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Legenda: PS = Project Sponsor; COM = Comissão Europeia; MS = Member State 

Figura 36: NER300 - ciclo anual de acompanhamento de projetos 
(fonte: Comissão Europeia, 2013) 

Repara-se a existência de 3 fluxos relevantes de informações. O primeiro 

refere-se à situação do projeto. A empresa responsável pelo projeto (PS) apresenta ao 

governo do país onde a unidade demo será instalada relatório contendo detalhes 

acerca do progresso do projeto. Neste caso, o conteúdo do informe reflete a fase do 

projeto (antes ou após a entrada em operação). Para projetos que ainda não entraram 

em fase operacional, o PS deve informar: progresso físico da obra, situação do 

licenciamento ambiental, problemas e riscos que possam atrasar o cumprimento dos 

prazos estabelecidos, bem como as ações mitigadoras. Já para projetos em fase 

operacional, o PS deve informar: progresso do projeto, desvios em relação às 

especificações, problemas encontrados e soluções, desempenho do projeto (em termos 

físicos e financeiros), usando como período base o ano anterior. Em seguida, o governo 

local avalia e valida as informações prestadas, e as encaminha para a Comissão. 

O segundo fluxo de informação é relacionado à energia produzida. Este 

informe somente será requisitado após a entrada em operação da unidade demo. O 
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objetivo, neste caso, é demonstrar que a energia foi produzida de acordo com os 

métodos de previamente estabelecidos e estabelecer o montante de desembolso a que 

o projeto tem direito naquele ano. Deste modo, em um determinado ano, a empresa irá 

informar ao seu governo local o total de energia produzida no ano anterior. Após 

analisar as informações prestadas, o governo local notifica à empresa a quantidade de 

energia por ele considerada para fins de apoio com recursos do NER300. Após 

consolidar todos os informes dos projetos em seu território, o governo local solicita a 

transferência de recursos do NER300 à Comissão. Caso autorizado, os recursos são 

transferidos do EIB para o país membro, que finalmente realiza o desembolso para a 

empresa. 

Por último, o informe anual de conhecimento relevante acerca das 

tecnologias em teste. Assim como no caso anterior, este relatório somente será 

requisitado após a entrada em operação. O objetivo, neste caso, é reduzir o risco de 

processos de escalonamento industrial, acelerar o processo de implantação industrial 

com a tecnologia em prova, aumentar a aceitação pública dos processos inovadores e 

suportar o desenvolvimento de mercados após a fase de demonstração. As 

informações prestadas incluem: desempenho técnico, níveis de custo, aspectos críticos 

no gerenciamento de projetos, impactos ambientais, além de saúde e segurança. 

Naturalmente que informações sensíveis, que interfiram em direitos patentários ou outra 

forma de proteção industrial, ou ainda que ofereçam risco de engenharia reversa de 

tecnologia proprietária da empresa, não precisam ser informadas. O conhecimento 

relevante sobre os projetos será capturado pela Comissão, que confirma o seu 

recebimento para os governos locais, uma vez que esta é uma pré-condição para a 

solicitação de transferência dos recursos. 

Cabe ressaltar que, embora a dinâmica de acompanhamento dos projetos 

tenha sido definida após a publicação da chamada pública e da execução da etapa de 

seleção de projetos, todas as obrigações de informações prestadas foram previstas 

juntamente com o ato de decisão da Comissão Europeia, como "Award Conditions". De 

fato, a decisão do processo seletivo inclui como anexo o condicionante denominado 

"Specifications for Legally Binding Instrument (SLBI)", que é um tipo de contrato de 
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adesão, instrumento cujo conteúdo deve ser refletido pelos contratos firmados entre 

empresa, o país membro, e a Comissão. (COMISSÃO EUROPEIA, 2013). 

Finalmente, destaca-se neste ponto algumas previsões com relação ao 

cancelamento do apoio a um projeto. O SLBI estabelece as seguintes condições como 

falha de um projeto: i) se a decisão de investimento da empresa não for feita até 

18/12/2014; ii) se todas as licenças ambientais necessárias não forem concedidas até 

18/12/2014; iii) se qualquer suporte local ao projeto não for aprovado até 18/12/2014; 

ou iv) se o projeto não entrar em operação após 1 ano corrido da data prevista para tal. 

Nestes casos, o SLBI prevê a nulidade da decisão de apoio ao projeto através do 

NER300, como se o referido projeto nunca tivesse sido selecionado. Caso algum 

recurso já tenha sido desembolsado ao projeto (o que ocorreria apenas nos casos de 

liberações antecipadas), a empresa tem como obrigação devolvê-lo (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2013). 

Caso o projeto seja interrompido, após sua entrada em operação, e 

permaneça inoperante por um período maior que um ano consecutivo, é considerado o 

caso de "descontinuidade definitiva". Neste caso, os recursos que eventualmente já 

foram desembolsados ao projeto não precisam ser devolvidos, mas a empresa não terá 

mais direito ao aporte da parcela ainda não liberada para o projeto em questão 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2013). 

Além da rotina específica de acompanhamento dos projetos acolhidos no 

NER300, cabe ressaltar também o procedimento padrão de avaliação de programas 

executados pela Comissão Europeia. Ou seja, além da análise prospectiva da 

intervenção, que é realizada através dos processos de avaliação de impactos (Impact 

Assessment), discutido na seção de formulação do programa, a Comissão também 

realiza processos de análise retrospetiva, ex-post, após a intervenção. Neste caso, os 

objetivos são de verificar se os efeitos planejados foram alcançados, refletir sobre as 

lições aprendidas, e sobre o que funcionou e o que não funcionou (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2013). No entanto, como a iniciativa do NER300 ainda se encontra em 
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fase de implementação, não foi encontrado nenhum registro desta natureza de 

avaliação. 

7 ANÁLISE COMPARATIVA DOS PROCESSOS DE FORMULAÇÃO 

DOS PROGRAMAS E DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE 

PROJETOS 

Neste capítulo serão analisadas as principais características dos 

programas de apoio anteriormente descritos. Os atributos analisados foram definidos de 

acordo com o referencial teórico, conforme apresentado na seção 2.6. 

Dos 12 atributos comparados, 7 correspondem à estrutura geral dos 

programas, enquanto 5 analisam o nível de aprofundamento tecnológico embutido nos 

processos de formulação seleção e acompanhamento dos programas, com base nas 

evidências encontradas. A Tabela 7 apresenta os atributos que serão comparados.  

Tabela 7: Quadro analítico proposto -  Atributos de comparação entre os programas 
estudados 

Estrutura geral  
do programa 

1 - Orçamento do programa 
2 - Intensidade do apoio por projeto 
3 - Tipologia de apoio: cost-sharing x reward for performance 
4 - Subordinação hierárquica ao governo central 
5 - Fase(s) de P&D passíveis de apoio 
6 - Objetivos (explícitos e implícitos) 
7 - Integração com outros instrumentos de apoio financeiro 

Processos de  
formulação, seleção e 

acompanhamento 

8 - Nível de aprofundamento tecnológico da fase de formulação 
9 - Nível de envolvimento da comunidade científica na fase de 
formulação 
10 - Quesitos classificatórios de projetos, aplicados na fase de seleção 
11 - Nível de profundidade da avaliação tecnológica na fase de seleção 
12 - Foco das rotinas de acompanhamento e avaliação 

 

7.1 Orçamento do programa 

Uma característica orçamentária difere o programa norte-americano 

(Biomass Program) dos demais programas analisados (PAISS e NER300). No primeiro 
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caso, trata-se de um programa com duração indeterminada. Embora tenha aportes 

anuais de recursos públicos, o Biomass Program, assim como outras iniciativas do 

Departamento de Energia dos EUA, perdura desde a década de 1970, não havendo 

horizonte previsto para término. Naturalmente, os aportes anuais estão sujeitos aos 

trâmites políticos e burocráticos impostos pelo processo orçamentário legislativo. Deste 

modo, o programa vem sofrendo revisão de focos e prioridades, mas mantém-se vivo 

por muitas décadas, com rodadas consecutivas de chamadas públicas para apoio.  

Já as iniciativas do PAISS e do NER300 se caracterizam pela abertura de 

uma (no caso do PAISS) e de duas (no caso do NER300) janelas de oportunidade, bem 

delimitadas no tempo. Ou seja, trata-se de programas com duração determinada. 

Com relação ao montante de apoio, atualmente, o orçamento anual do 

Biomass Program tem sido de cerca de US$200 milhões. Em 2009, em resposta à crise 

econômica, o orçamento do programa foi ampliado para cerca de US$930 milhões. 

Considerando o período de 2008 a 2013, o programa consolida orçamento de cerca de 

US$ 3,3 bilhões. O PAISS apresentou orçamento de R$200 milhões de recursos de 

subvenção econômica, além dos demais instrumentos de crédito e de participação 

acionária. Já o NER300 prevê orçamento de EUR 2,0 bilhões, a serem desembolsados 

no período de 7 anos (considerando as duas rodadas de apoio), o que representa um 

desembolso médio de EUR 285 milhões por ano. A Tabela 8 apresenta os orçamentos 

dos programas analisados. 

Tabela 8: Comparação entre os programas - orçamento 

  Biomass Program PAISS NER300 

 Orçamento do programa 
Total US$ 3,3 bi (*) R$ 0,2 bi EUR 2,0 bi 

Anual US$ 200 milhões R$ 50 milhões (**) EUR 285 milhões(**) 
(*) Considerando o período de 2008 a 2013 
(**) Estimado com base no orçamento total e na duração prevista para os projetos apoiados 

 

Pode-se observar que, dentre os programas estudados, o que acumula 

maior empenho de recursos é o Biomass Program. Por outro lado, a previsão de 

alocação anual de recursos para os próximos anos ganha destaque no NER300. Cabe 
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lembrar, no entanto, que no programa europeu os desembolsos somente acontecem 

após a entrada em operação das unidades de demonstração, o que deve ocorrer 

somente ao longo de 2015. No caso do PAISS, os desembolsos ocorrem ao longo da 

execução do projeto, em sintonia com o cronograma de gastos apresentado pela 

empresa beneficiada. 

 

7.2 Intensidade do apoio por projeto 

A intensidade do apoio, definida como percentual de participação de 

recursos públicos no investimento e nas despesas necessárias para execução do 

projeto, varia para cada programa analisado.  

No caso do Biomass Program, a participação é definida em cada chamada 

pública, e em geral varia de acordo com a fase do projeto. Para projetos de P&D 

básico, a intensidade de apoio pode ser de até 100%, enquanto que para projetos de 

demonstração de tecnologias o apoio é limitado a 50%. Em todos os casos, são 

elegíveis despesas de custeio e de capital. 

Já no caso do PAISS, o apoio via recursos de subvenção se limitou às 

despesas de custeio. As despesas de capital não são elegíveis de apoio com este 

instrumento. A intensidade do apoio varia em função do porte da empresa, desde 95% 

no caso de microempresas até 50% no caso de grandes empresas, em ambos os casos 

medidos em relação às despesas exclusivamente de custeio. 

Por outro lado, o NER300 definiu sua intensidade de apoio de maneira 

mais original: com base no conceito de "custo relevante". Como já mencionado, o 

programa limita sua intensidade de apoio a 50% do custo relevante do projeto. 

A Tabela 9 apresenta o resumo da intensidade de apoio dos programas 

analisados, bem como a definição de custo relevante usada pelo NER300. 
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Tabela 9: Comparação entre os programas - intensidade do apoio por projeto 

  Biomass Program PAISS NER300 

Intensidade 
do apoio 

por projeto 

Em %:  P&D Básico:  
até 100% do investimento 
Unidades Demo:  
até 50% do investimento 

Microempresa:  
95% das despesas de custeio 
Grande empresa:  
50% das despesas de custeio 

Até 50% do custo 
relevante (*) 

Valor máximo 
alocado por 
projeto: 

U$ 88 milhões (**) R$ 10 milhões (***) EUR 199 milhões 
(****) 

 (*) Os custos pertinentes dos projetos de demonstração são os custos de investimento 
suplementares do projeto decorrentes da aplicação de uma tecnologia inovadora de 
aproveitamento de energias renováveis deduzidos do valor líquido atualizado da melhor 
estimativa dos benefícios e custos dos primeiros cinco anos de exploração, relativamente à 
produção convencional, com a mesma capacidade em termos de produção efetiva de energia. 
(Decisão C(2010) 7499, 2010. Tradução por EUR-Lex)  
(**) Apoio concedido ao projeto da BlueFire, no Estado do Mississipi, para produção de 19 
milhões de galões de etanol a partir de resíduos de madeira (fonte: BETO Integrated 
Biorefineries, 2013) 
(***) Valor máximo previsto (fonte: PAISS Chamada Pública, 2011) 
(****) Apoio concedido ao projeto Woodspirit, na Holanda (fonte: Comissão Europeia, 2013) 
 
 

Observa-se a ousadia do programa norte-americano, não apenas através 

de seu orçamento global, mas também pelo seu nível de intensidade de apoio. Disposto 

a aportar até U$ 88 milhões de recursos públicos em um único projeto, o Biomass 

Program permite apoiar até 50% do investimento total em projetos de demonstração de 

tecnologias. 

Por outro lado, o NER300 concedeu o montante total de EUR 199 milhões 

para um único projeto. Ainda que seu balizador de participação máxima tenha sido o 

custo relevante, e não o valor total do investimento, percebe-se que, em valores 

absolutos, o apoio tem maior envergadura. Porém, cabe ressaltar que os desembolsos 

do NER300 somente são feitos quando (e se) a unidade demo entrar em operação e, 

portanto, não representam um compartilhamento de riscos com os demais 

patrocinadores. Trata-se de um incentivo ao cumprimento de metas previamente 

acordadas. Este aspecto diferencial do programa europeu será detalhado no item de 

tipologia do apoio, a seguir. 
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O programa brasileiro estabelece como valor máximo de apoio R$ 10 

milhões. Considerando que foram priorizados projetos de maior risco tecnológico, em 

fases mais iniciais do ciclo de desenvolvimento, pode-se dizer que o valor máximo é 

considerável. No entanto, neste caso, cabe ressaltar que o apoio não considera 

despesas de capital, diferentemente dos dois outros casos. Esta distinção tem sido 

fonte recorrente de pleitos da indústria nacional, que aponta como desvantagem do 

sistema local de apoio direto a P&D não somente a sua menor envergadura, mas 

também as restrições relacionadas ao custeio de despesas de capital. 

 

7.3 Tipologia de apoio: cost-sharing x reward for performance 

Resgatando a classificação apresentada por Gretz et al. (2010), com 

relação aos tipos de estrutura dos programas públicos de subsídio a P&D privado, 

pode-se verificar a distinção de abordagem entre os programas aqui estudados. 

O modelo brasileiro poderia ser enquadrado na classificação "cost-

sharing", uma vez que as despesas do projeto são rateadas entre a firma e o governo, 

independente dos resultados do projeto. Com efeito, é neste esquema de apoio que se 

observa maior compartilhamento de riscos do investimento privado pelo setor público, já 

que os casos de fracasso, naturais das incertezas tecnológicas de projetos desta 

natureza, não são penalizados com suspensão do apoio. 

Por outro lado, o programa europeu se baseia no conceito de "reward for 

performance". Neste caso, a liberação do recurso público é condicionada ao 

cumprimento de metas para indicadores de desempenho claramente estabelecidos a 

priori. Caso o projeto não alcance tais metas, o apoio é reduzido, ou integralmente 

suspenso, ainda que o projeto em questão tenha sido positivamente apreciado na etapa 

seletiva do programa, em geral concorrida e exigente. Trata-se, neste caso, de uma 

opção de apoio que incentiva o cumprimento de metas tecnológicas, de modo muito 

pragmático. Poder-se-ia deduzir que, nesta modalidade, o postulante do apoio público 

teria maior interesse em alcançar as metas de desempenho, já que no modelo de cost-

sharing o progresso físico do projeto não é fundamental para a manutenção dos 
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mecanismos de apoio do governo. No limite, este modo de apoio parece ser capaz de 

disparar com maior eficácia a corrida tecnológica demandada pela sociedade. No 

entanto, críticos desta modalidade argumentam que ela traz inconsistências em sua 

concepção, e apresenta menor retorno social que o modelo de cost-sharing (GRETZ et 

al., 2010).  

Com efeito, se a motivação para o apoio público direto a projetos de P&D 

é cobrir as falhas de mercado (GONZÁLEZ, 2008; CLAUSEN, 2009) que restringem o 

investimento privado em atividades de alto risco e com grande impacto social, ao 

condicionar sua participação apenas aos casos de sucesso, o governo não estaria de 

fato participando do risco.  

Já o programa norte-americano opta, nesta ótica, por um modelo híbrido 

de apoio. Ao prever marcos (gates) de avaliação dos projetos, com indicadores de 

desempenho e metas previamente estabelecidas na etapa de formulação e seleção, a 

equipe de acompanhamento pode decidir por interromper ou continuar o apoio ao 

referido projeto. Neste sentido, o alcance das metas seria uma espécie de recompensa 

por desempenho (reward for performance), na medida em que, ao fazê-lo, o beneficiário 

se torna elegível para ser apoiado nas fases seguintes do projeto. Porém, os recursos 

públicos já invertidos até o momento da avaliação não precisam ser estornados, o que 

confere ao programa a característica de cost-sharing. Ou seja, pode-se dizer que a 

tipologia do Biomass Program admite ambas as abordagens, simultaneamente. 

 

7.4 Subordinação hierárquica ao governo central 

É curioso observar as diferenças na linha de comando das organizações 

responsáveis pela execução dos programas de apoio aqui estudados. A subordinação 

hierárquica entre os formuladores/executores dos programas e seus ascendentes no 

organograma do poder público ajuda a demonstrar o nível de envolvimento dos 

interessados finalísticos, por parte do governo, no efetivo disparo da corrida 

tecnológica.  
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No caso norte-americano, o Biomass Program é conduzido por um órgão 

subordinado ao Departamento de Energia (DOE), que é a instância máxima de governo 

responsável pela política energética do país. De modo a viabilizar as diretrizes de 

segurança e independência energética dos EUA, o DOE é o protagonista na promoção 

de tecnologias que viabilizem economicamente as fontes alternativas de energia, dentre 

elas a biomassa. No amplo conjunto de instrumentos criados para esta finalidade, 

destaca-se o Renewable Fuel Standard (RFS), mandato que obriga as operadoras de 

combustíveis nos EUA a utilizarem parcelas crescentes de biocombustíveis com baixa 

emissão de GEE, e cujo monitoramento e controle cabe justamente ao DOE. Por isso, a 

opção americana reflete a consciência de que é necessário desenvolver tecnologias 

viabilizadoras deste mandato, e que cabe, sobretudo ao DOE, esta missão. Ou seja, a 

agenda de inovação tecnológica do setor não é delegada a outra instância ministerial, 

mas mantida sobre sua própria coordenação. 

Embora não seja objeto de estudo detalhado no presente trabalho, cabe 

observar que o governo dos EUA sequer possui uma instância (ou Departamento) 

dedicada ao tema de ciência, tecnologia e inovação, tampouco ao de desenvolvimento 

industrial. O poder executivo conta com 15 Departamentos: Agricultura, Comércio, 

Defesa, Educação, Energia, Saúde, Segurança Interna, Desenvolvimento Urbano, 

Justiça, Trabalho, Estado, Interior, Tesouro, Transportes, Veteranos (USA EXECUTIVE 

DEPARTMENTS, 2013). Na ausência de instâncias horizontais responsáveis por 

formular e executar políticas de apoio ao desenvolvimento tecnológico, as agendas 

tecnológicas de cada setor são mantidas sobre a responsabilidade de seu respectivo 

Departamento. Assim como o DOE propõe, formula e executa as ações de promoção 

tecnológica de seu interesse, também os fazem o Departamento de Saúde, o 

Departamento de Defesa e o Departamento de Agricultura, em seus respectivos 

campos de atuação. Naturalmente, em muitos casos há participação coordenada de 

mais de um Departamento. Com isto, as demandas tecnológicas de cada setor tendem 

a ser melhor especificadas, e os programas de apoio, mais focados e pragmáticos. 

Por outro lado, a opção de organização do governo nos casos europeu e 

brasileiro, atribui a uma instância centralizada a missão de elaborar, formular e executar 
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políticas públicas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. No caso da Europa, esta 

atribuição é, na realidade, ainda mais extensa, uma vez que a Comissão Europeia tem 

a prerrogativa de iniciar qualquer processo de formulação e proposição de políticas 

públicas, não apenas para P&D.  

No caso do Brasil, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 

é o principal responsável pelas políticas de P&D no país, com atuação em diversos 

setores da economia, notadamente através de sua agência de inovação, FINEP. Além 

disso, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), reconhecendo a 

importância da inovação para a competitividade da indústria nacional, também tem 

apresentado propostas de instrumentos de apoio a inovação, como o caso dos 

instrumentos de crédito subsidiado, participação acionária, fundos não-reembolsáveis e 

instrumentos de debênture voltados a projetos inovadores, pelo BNDES (órgão 

subordinado ao MDIC). 

Cabe ressaltar que a mera opção pelo modelo centralizado de apoio a 

inovação (como nos casos da Europa e do Brasil) não implicam, por si só, em uma 

vantagem ou desvantagem, com relação ao modelo distribuído observado nos EUA. 

Trata-se apenas de um modo operacional distinto. No entanto, a escolha centralizada 

em geral leva a algumas dificuldades administrativas, que potencialmente podem 

comprometer a eficácia dos processos, mas também a algumas vantagens.  

A primeira dificuldade está na definição de prioridades. Diante de recursos 

escassos e uma infinidade de setores meritórios de apoio, uma instância multissetorial 

tende a encontrar maiores obstáculos para definir onde alocar os recursos. É fato que 

esta dificuldade também ocorre na estrutura descentralizada, uma vez que em algum 

momento a priorização setorial precisa ser feita, mas, neste caso, o ato de alocação de 

recursos decorre de decisões legislativas, sendo as vias administrativas subsequentes 

incumbidas de administrar o seu uso.  A segunda dificuldade está em manter, na 

instância centralizada, uma estrutura técnica que espelhe os diversos setores 

demandantes de inovação, de modo a permitir o aprofundamento setorial necessário 

para capturar as especificidades das políticas propostas. Por exemplo, no caso do 
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PAISS, equipes dos departamentos de biocombustíveis da FINEP e do BNDES foram 

os principais líderes do processo, enquanto que no caso do NER300, a equipe da 

Diretoria de Mudanças Climáticas da Comissão Europeia assumiu a condução. Em 

terceiro lugar, a estrutura centralizada de apoio a P&D dificulta a mobilização de 

patrocinadores das outras instâncias de governo, mais dedicadas a temas que não 

envolvem a inovação. Por outro lado, as vantagens de se adotar o modelo centralizado 

reside no compartilhamento de lições aprendidas, na harmonização de procedimentos e 

no intercâmbio de experiências de apoio a inovação em setores distintos. 

 

7.5 Fase(s) de P&D passíveis de apoio 

Como ao longo do ciclo de desenvolvimento de uma tecnologia de 

processo diferentes níveis de investimentos são necessários, cabe avaliar o perfil de 

projetos apoiados em cada programa.  

O Biomass Program é o que se caracteriza pela maior amplitude de apoio, 

cobrindo desde projetos em fase de pesquisa básica, até projetos de unidades de 

demonstração, com destaque para o subprograma Integrated Biorefineries. Portanto, no 

programa norte-americano, há projetos da fase de bancada, piloto e de demonstração. 

Naturalmente, a intensidade do apoio depende da fase de desenvolvimento, sendo os 

projetos em fases de maior risco (menor escala) aqueles com maior participação de 

recurso público. 

Já no PAISS, a alocação de recursos de subvenção se deu 

exclusivamente para projetos em fase de bancada e piloto. Projetos em fase de 

escalonamento industrial, como unidades de demonstração, foram apoiados pelo 

programa com outros tipos de instrumentos financeiros, como recursos de renda 

variável ou linhas de crédito com condições subsidiadas pelo governo. 

O NER300 foi formulado especificamente para apoio a projetos em escala 

de demonstração. Naturalmente, esta formulação partiu de um diagnóstico prévio de 

que as tecnologias eleitas já haviam passado por testes e validações em escalas 
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anteriores, e que haveria um conjunto de projetos com dificuldades de migrar para a 

fase de demonstração devido à baixa economicidade das unidades com tecnologias 

pioneiras, e por restrições de financiamento. 

De certa forma, as fases que os programas se propõem a apoiar refletem 

o montante de recursos aportados. Como pode ser observado, o PAISS privilegiou o 

uso de recursos de subvenção econômica nas fases mais iniciais de apoio, reflexo da 

disponibilidade orçamentária e do estágio da pesquisa local ora em curso. As poucas 

iniciativas brasileiras de projetos no Brasil se limitavam a etapas de bancada e piloto, 

sem candidatos relevantes para escalonamento a unidades de demonstração. Deste 

modo, era mais importante iniciar um processo de construção de massa crítica, 

apoiando um conjunto maior de projetos em fases mais embrionárias, do que 

concentrar os escassos e nobres recursos da subvenção econômica em poucos 

projetos de demonstração. 

 

7.6 Objetivos (explícitos e implícitos) dos programas 

Observa-se que as justificativas oficiais dos três programas analisados 

incluem, dentre outros, um objetivo comum: de promover o desenvolvimento de novas 

tecnologias industriais, viáveis economicamente, no campo dos biocombustíveis de alto 

desempenho. No entanto, algumas particularidades podem ser destacadas. 

No caso do programa norte-americano e europeu, nota-se em sua 

formulação a intenção deliberada de viabilizar os mandatos de uso de biocombustíveis, 

como medida para redução a emissão de GEE, como o RFS nos EUA e o Climate 

Energy Package na Comunidade Europeia. Ou seja, o esforço público nestes casos é 

uma resposta natural ao mandato imposto pelo próprio governo, e este constituiu o 

principal driver para a formulação dos programas. Cabe ainda ressaltar que as 

tecnologias disponíveis não permitiam (como ainda não permitem) cumprir os 

mandatos. Assim, uma corrida tecnológica precisava ser disparada. Esta missão, que 

visa atender a um desejo da sociedade, expressa através de mandatos, poderia ser 

comparada com o conceito de "projetos orientados a missão" (FORAY et al., 2012), 
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definidos como aqueles cujos objetivos e metas específicos são ditados pelo setor 

público e lançados aos postulantes privados, no intuito de romper uma fronteira 

tecnológica bem caracterizada. 

Assim, no caso do Biomass Program, poder-se-ia dizer que seu principal 

objetivo foi disparar uma corrida tecnológica necessária para o alcance das metas 

definidas no RFS. Já no caso do NER300, como seu foco de apoio se concentrou na 

etapa de demonstração, final do ciclo de desenvolvimento, seu principal objetivo foi de 

concluir uma corrida tecnológica disparada previamente para atender ao Climate 

Energy Package. 

Já no caso brasileiro, a reconhecida experiência do setor sucroalcooleiro, 

o uso do etanol como combustível veicular, e, sobretudo, o recente incremento da frota 

de motores flex fuel, levam o país à posição de destaque internacional no uso de 

combustíveis renováveis. Esta condição, que faz com que a participação atual dos 

biocombustíveis na frota brasileira já supere as metas dos mandatos dos EUA e da 

Europa impostas para 2020, implica na ausência de políticas públicas mais ousadas 

que visem ampliar a participação do mercado de biocombustíveis no país. Como 

reflexo, não há, no Brasil, uma política de mandatos em marcha crescente como se 

observa nos EUA e na Europa. Por outro lado, vislumbra-se no setor sucroalcooleiro 

uma oportunidade de aproveitamento do potencial de seus resíduos, como o bagaço e 

a palha, para incrementar a produção de etanol, através do uso de tecnologias 

inovadoras. Ou seja, o principal motivador para a formulação do PAISS não foi 

essencialmente disparar uma corrida tecnológica, mas sim aproveitar uma janela de 

oportunidade bem identificada na indústria sucroalcooleira, fazendo uso de tecnologias 

que estavam em franco desenvolvimento no exterior. 

Além disso, dois efeitos do programa foram destacados tanto nas 

justificativas oficiais do PAISS quanto nos documentos de avaliação preliminar do 

programa (NYKO et al., 2013). O primeiro foi o incremento da coordenação de ações 

entre os diferentes atores envolvidos (incluindo FINEP, BNDES, empresas e centros de 

pesquisa). O segundo, de integração entre os instrumentos de apoio disponibilizados 
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pelas principais agências federais. Como reflexo desta maior coordenação, e da 

oportunidade percebida pelo setor privado, o PAISS representou um incremento 

significativo na carteira de projetos inovadores do BNDES e da FINEP, relacionados ao 

setor de açúcar e álcool. 

Deste modo, o PAISS representou um grande avanço na abordagem de 

apresentação, seleção e construção do apoio público a projetos no Brasil. Seu objetivo 

principal seria, portanto, de aprimoramento institucional, na medida em que o modus 

operandi inovador estabelecido pelo programa é que foi o grande diferencial de 

sucesso. Além disso, naturalmente, o programa visava dar maior publicidade às 

oportunidades de aproveitamento de resíduos ao setor sucroalcooleiro nacional. 

 

7.7 Integração com outros instrumentos de apoio financeiro 

Neste aspecto, certamente o PAISS é o programa que mais se destaca. O 

leque de opções de instrumentos financeiros disponibilizados através do programa 

incluíram, além da subvenção econômica, linhas de crédito (com condições mais 

favoráveis), recursos não-reembolsáveis para apoio a projetos em parceria com 

Instituições de Ciência e Tecnologia, e participação acionária através de operações de 

renda variável direta do BNDES ou através de fundos de investimento nos quais 

BNDES e FINEP possuem participação. 

No caso do NER300, é incentivado o apoio a projetos com outros 

instrumentos, sejam eles no nível da Comunidade Europeia (como os recursos do SET-

Plan derivados do European Industrial Bioenergy Initiative - EIBI) ou no nível local (com 

recursos de cada estado membro). Além disso, devido à participação do EIB no 

processo, é natural esperar que a instituição ofereça suas linhas de financiamento aos 

projetos participantes do NER300. Embora a presença de outros apoiadores tenha sido 

apontada como favorável aos projetos, não se observa nenhuma evidência de esforço 

de coordenação entre a apreciação de um mesmo projeto pelos diferentes mecanismos 

de apoio, tampouco a análise de potenciais interseções de fontes e duplicação de 

esforços. 
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Por último, o Biomass Program é o que apresenta menor nível de 

integração com outros instrumentos. Por um lado, já há uma complementação natural, 

no caso norte-americano, dos fundos de venture capital, que são lá mais desenvolvidos 

e interessados em projetos de maior oportunidade de retorno e maior risco. Com efeito, 

a alocação de subsídios públicos diretos nas empresas é frequentemente associada à 

promoção de aporte financeiro por investidores privados independentes, conforme 

apontado por Takalo e Tanayama (2009), Meuleman et al. (2012) e Kleer (2010).  

Outro instrumento público disponível para projetos industriais de biorrefino 

com tecnologias inovadoras nos EUA é a garantia de empréstimos (loan guarantee), do 

Departamento de Agricultura (USDA). O governo garante até 80% do financiamento - o 

que significa que cobrirá essa parte do empréstimo em caso de default do pagamento 

pela empresa - de bancos comerciais (BASTOS, 2012). No entanto, as exigências do 

USDA para concessão da garantia tornou o programa pouco efetivo e utilizado por um 

pequeno conjunto de projetos. Além disso, iniciativas de padronização de rotulagem 

(Certified Biobased Products), e de compras governamentais que incentivam a 

aquisição de bioprodutos (Biopreferred) também corroboram com o ambiente favorável 

para o desenvolvimento do setor de biorrefino nos EUA. Embora disponíveis, estes 

instrumentos operam de modo paralelo, e não há evidências de esforço de integração 

entre eles, como foi o caso do PAISS.  

 

7.8 Nível de aprofundamento tecnológico da fase de formulação 

Dentre os três programas analisados, observa-se que o Biomass Program 

apresenta maior esforço de mapeamento tecnológico. Em primeiro lugar, o 

estabelecimento de indicadores e metas claras, impostas pelo BETO a si próprio, 

confere a suas rotinas de trabalho um alto nível de pragmatismo. Como exemplo de 

targets definidos pelo BETO, cita-se a meta de custo de conversão de U$1,83 por galão 

de bio-óleo até 2017, ou a produção de 80 milhões de galões de combustíveis 

avançados até 2014 (BETO MYPP, 2013).  
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Em seguida, a construção dos design cases, com forte apoio da equipe de 

cientistas do National Renewable Energy Laboratory (NREL), aportam à etapa de 

formulação grande conteúdo de engenharia de processos. Ferramentas comumente 

usadas no mercado para se projetar processos industriais, como elaboração de 

fluxogramas, balanços de massa e energia, modelagem e simuladores computacionais, 

são incorporadas às rotinas de formulação de programas. Com isso, os editais já 

identificam os gargalos tecnológicos a serem superados nos principais processos e 

operações unitárias objeto de apoio, transmitindo uma mensagem clara à comunidade 

científica e empresarial interessada em se candidatar ao programa de apoio. 

O NER300 apresenta o nível intermediário de aprofundamento 

tecnológico. A identificação, no edital, das diversas subcategorias passíveis de apoio, 

reflete o esforço de mapeamento das tecnologias e rotas mais promissoras para cada 

fonte de energia renovável, embora não se encontrem evidências de comparações de 

cenários baseadas em simulação computacional de processos, como no caso do 

programa norte-americano. 

O PAISS fica no nível mais baixo de aprofundamento tecnológico na fase 

de formulação. Conforme discutido anteriormente, o foco principal da etapa de 

formulação do PAISS foi a identificação e a solução de lacunas institucionais, em 

particular a carência de coordenação de esforços e a integração de instrumentos de 

apoio. Ainda assim, a Linha 1 do PAISS (etanol de segunda geração), apresentou o 

conjunto de tecnologias que deveriam compor um plano de negócio apoiável, no caso 

das rotas biotecnológicas. Ademais, como o objetivo do programa não foi de incentivar 

uma corrida tecnológica, como nos casos dos EUA e da Comunidade Europeia, pode-

se dizer que seu nível de aprofundamento tecnológico está aderente as suas intenções. 

 

7.9 Nível de envolvimento da comunidade científica na fase de formulação 

Novamente, o Biomass Program se destaca neste quesito de avaliação, 

uma vez que conta com a dedicação da equipe do National Renewable Energy 

Laboratory (NREL), que na prática é coautor do conteúdo técnico do programa norte-
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americano. Outra característica marcante do seu processo de formulação são as 

constantes Request of Information (RI), que sistematizam a participação da comunidade 

interessada, sobretudo de cientistas, através de consultas a premissas tecnológicas 

que serão posteriormente utilizadas para definir o conteúdo de um edital. Com isso, o 

BETO promove a validação de suas propostas tecnológicas no meio científico 

interessado. 

Já a formulação do NER300 contou com o típico processo de Impact 

Assessment (IA) efetuado pela Comissão Europeia ao propor qualquer iniciativa de 

política pública. Esta avaliação de impactos do futuro programa, conduzida por um 

grupo interno independente da Comissão, juntamente com uma versão da proposição e 

seu racional de intervenção (green paper) são submetidos a consulta pública. A 

proposta foi, portanto, sistematicamente colocada à disposição de debate com a 

comunidade interessada, incluindo aqueles da academia. No entanto, não se observa 

evidências de contribuição direta de um grupo de cientistas na formulação, como no 

caso do NREL ao Biomass Program. 

Já no caso do PAISS, a formulação levou em consideração a opinião de 

cientistas, especialmente do grupo de pesquisa ligado ao Laboratório Nacional de 

Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), em Campinas. No entanto, tal participação 

se deu através de entrevistas realizadas pela equipe técnica diretamente envolvida na 

formulação, da FINEP e do BNDES, não representando opiniões formalizadas. Ou seja, 

embora a comunidade científica do país tenha dado relevantes contribuições ao 

programa, esta consulta foi feita de modo informal e não sistemático. 

 

7.10 Quesitos classificatórios de projetos aplicados na fase de seleção 

Neste tópico, serão comparados os critérios usados para formação do 

ranking de projetos meritórios da subvenção ou grant. Naturalmente, além dos quesitos 

classificatórios, cada programa estabeleceu um conjunto de quesitos eliminatórios, que 

se concretizam nas diferentes condições de elegibilidade, como porte mínimo dos 

projetos (de R$ 1 milhão, no caso do PAISS, ou de 40 kt/ano de produção, no caso de 
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algumas subcategorias do NER300), capacidade financeira e de gestão do postulante, 

dentre outras. No entanto, são os quesitos classificatórios que, após aplicadas as 

condições básicas de elegibilidade, elencam os projetos em uma ótica de prioridade de 

apoio. São eles que materializam, portanto, da forma mais direta, a concorrência pelo 

recurso público. Em última análise, os critérios classificatórios denotam a visão dos 

gestores dos programas acerca do tipo de corrida que se deseja estimular, e 

influenciam na eficácia desta tentativa. 

Encontram-se na literatura especializada argumentos favoráveis ao design 

de programas orientados a missões, que têm como características a definição de 

objetivos específicos e metas claras a serem alcançadas pelos postulantes, no intuito 

de romper uma fronteira tecnológica bem caracterizada (FORAY et al., 2012). 

Programas públicos com critérios heterogêneos no nível tecnológico podem influenciar 

a extensão na qual os subsídios estimulam o investimento privado em P&D, sendo 

relevante considerar o “design” específico do programa de apoio para medir sua 

efetividade (CLAUSEN, 2009).  

Dentre os programas estudados, observa-se que em todos os casos foram 

estabelecidos critérios classificatórios para concessão da subvenção econômica ou 

grant. Nos casos do Biomass Program e do NER300, pode-se verificar que os critérios 

foram objetivos, com indicadores quantitativos. Já no caso do PAISS, os critérios 

utilizados para alocação da subvenção foram subjetivos, na medida em que refletem a 

percepção qualitativa dos integrantes do grupo de seleção para atributos intangíveis 

dos projetos concorrentes (como grau de inovação e de risco, externalidades, e grau de 

nacionalização da tecnologia). 

O Biomass Program é o que apresenta maior nível de sofisticação e 

complexidade na definição dos critérios classificatórios de projetos. Conforme visto 

anteriormente, sua formulação investiga os gargalos tecnológicos a serem superados 

em cada pacote relevante de processo, com base nos design cases. Assim, os critérios 

classificatórios, além de objetivos, são heterogêneos, pois dependem do tipo de 

processo que se está apoiando. Ressalte-se que a definição de critérios heterogêneos 
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de classificação, bem como a calibração das metas a serem perseguidas em cada um 

destes indicadores, não é uma tarefa trivial. É necessário intenso esforço de pesquisa e 

de engenharia, na fase de formulação, que precede o lançamento da chamada pública. 

Este esforço inclui a "arte" de se definir parâmetros de desempenho que reflitam de 

maneira acurada o gargalo tecnológico, e os atribua metas que sejam desafiadoras, 

porém factíveis. 

O NER300 optou por conceber seus critérios classificatórios com base no 

custo por desempenho unitário (CPUP). Conforme visto anteriormente, o CPUP reflete 

os custos adicionais previstos, por unidade de energia gerada, da adoção de uma nova 

tecnologia, em relação a uma instalação de referência, com tecnologias tradicionais. 

Ressalte-se que, apesar de aplicado a todo o grupo de energias renováveis (RES) do 

programa, a competição foi formulada de modo que os projetos concorram apenas com 

aqueles da sua subcategoria tecnológica. Ou seja, neste caso, a competição imposta 

aos projetos candidatos, ainda que objetiva, não se baseou em um quesito tecnológico, 

mas sim em um diferencial de custos previstos. Portanto, a corrida intencionada foi no 

sentido de redução do custo total de uma rota, e não individualizada por processo 

unitário como a escolha do modelo norte-americano. 

Pode-se argumentar que, como o CPUP é na realidade uma projeção e 

não um fato, os postulantes poderiam indicar valores menores em seus projetos, na 

intenção de obter valores menores de CPUP e aumentar suas chances na 

concorrência. No entanto, dois aspectos do programa limitam este tipo de manipulação. 

Em primeiro lugar, o CPUP é a razão do custo relevante pelo total de energia 

produzida. Assim, para ter um CPUP menor, ou se apresenta um custo relevante 

menor, ou uma previsão de geração de energia maior. Ocorre que o programa prevê 

que a liberação de recursos será proporcional à energia de fato gerada, e inversamente 

proporcional à energia declara na fase de seleção, limitados a 5 anos de operação da 

unidade. Assim, ao majorar a previsão de geração de energia, o postulante estaria 

reduzindo sua própria parcela de recursos recebidos, caso venha a ser selecionado. 

Por outro lado, para reduzir o custo relevante, o postulante também estaria reduzindo 

sua parcela de apoio, uma vez que a participação máxima do NER300 em cada projeto 
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é de 50% do custo relevante declarado na fase seletiva. Em segundo lugar, a fase de 

seleção prevê intensa avaliação técnica de cada projeto, incluindo due diligence 

tecnológica de consultores especialistas, conforme será discutido a seguir, o que mitiga 

o risco de manipulações deliberadas no CPUP. De qualquer forma, trata-se de um 

critério de classificação baseado em projeções de desempenho, e por isso sujeito a 

incertezas. 

Já no caso do PAISS, os critérios utilizados para indicação de subvenção 

econômica aos planos de negócio foram: grau de inovação e risco tecnológico, 

externalidades da tecnologia, e grau de nacionalização da tecnologia. Ressalte-se que, 

neste caso, os projetos receberam pontuação de 1 a 3 para cada um dos critérios. Os 

projetos que obtiveram média aritmética superior a 2 foram habilitados a enviar 

proposta de subvenção econômica para análise na FINEP, desde que satisfeitas as 

demais condições previstas na chamada pública. Projetos que são essencialmente de 

infraestrutura física e/ou de porte industrial não foram pontuados, sendo classificados 

como N.A. (não se aplica). 

Ressalte-se que, no caso do programa brasileiro, apesar de formalmente 

definidos como critérios "que habilitam os postulantes a enviarem proposta de 

subvenção econômica para análise da FINEP", diferindo do conceito classificatório, na 

prática estas foram as diretrizes apontadas pelo programa para alocação do 

instrumento de apoio. Ou seja, na visão do público interessado, a corrida pelo recurso 

público mais desejado - a subvenção econômica - se deu em função destes 

parâmetros. 

Embora tenham sido definidos os conceitos e criada uma escala de 

pontuação (de 1 a 3) para cada um dos quesitos, a abordagem é essencialmente 

subjetiva. Ainda que a FINEP, com base nos projetos habilitados a envio da proposta, 

considerasse outros quesitos para seleção final dos projetos apoiados com subvenção, 

isto tenderia a aumentar ainda mais o nível de subjetividade. Cabe destacar, ainda, a 

característica homogênea destes critérios, na medida em que estes mesmos conceitos 



162 
 

podem ser aplicados para seleção de projetos em programas direcionados a qualquer 

setor, de forma mais ou menos horizontal. 

A opção adotada no PAISS reflete, conforme já mencionado 

anteriormente, os objetivos fundamentais do programa. Neste caso, não foi objetivo 

disparar uma corrida tecnológica, como observado nos outros dois casos analisados. O 

instrumento de subvenção foi oportuno para incentivar a absorção, por empresas 

brasileiras, de tecnologias já em desenvolvimento no exterior, ampliar suas atividades 

de P&D locais nos focos temáticos, construir massa crítica científica no país e, 

sobretudo, para atrair um maior número de participantes para o programa. Neste 

sentido, pode-se dizer que o uso da subvenção econômica, bem como a aplicação dos 

critérios de classificação, foram aderentes aos objetivos do programa, e cumpriram 

seus objetivos. 

 

7.11 Nível de profundidade da avaliação tecnológica na fase de seleção 

Neste quesito, o NER300 é o programa que mais se destaca. Seu 

processo seletivo estabeleceu como requisitos o envio de documentação que 

demonstrasse o nível de maturidade do design da planta demo. Trata-se de um pacote 

de documentos típicos de engenharia de processos, como process flow diagrams, 

balanços de massa e energia, folhas de dados de equipamentos, descrição 

operacional, composição das principais correntes, demandas de utilidades, dentre 

outros.  

Além disso, as planilhas de estimativa de custos (investimentos e 

despesas) requerem do postulante a abertura de cada componente dos custos 

relevantes, justificando-os. Os guias de preenchimento solicitam que seja apontado o 

método de estimativa, mencionando que cotações de fornecedores dos principais 

equipamentos e dos principais itens de despesa serão valorizadas. Os documentos de 

Impact Assessment (IA) se referem aos requisitos de estudos de Front End Engineering 

Design (FEED), como forma de tornar os orçamentos mais robustos e mitigar suas 

incertezas na faixa de 10%. Ou seja, o NER300 previu um conjunto extenso de 
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documento comprobatórios, pelo postulante, da qualidade da engenharia dos projetos 

apresentados. 

A partir da documentação enviada, o EIB procedeu a investigação, através 

do processo de due diligence financeira e tecnológica, prevista no edital. Para isso, 

contratou consultoria especializada: empresas de engenharia com experiência em 

elaboração e implementação de projetos, bem como em boas práticas de construção de 

orçamentos. Ao final, o EIB apresentou seu parecer de due diligence para a Comissão 

Europeia.  

Deste modo, ficam notórios o mergulho tecnológico e a validação da 

qualidade da engenharia dos projetos apresentados, por parte da equipe que conduziu 

o NER300. 

O Biomass Program apresenta nível intermediário neste quesito. Embora 

composto por equipe de especialistas, muitos dos quais regressos de empresas de 

engenharia, o BETO não pode contar com suporte do NREL, impedido por 

potencialmente poder participar dos pleitos de apoio. Ademais, não é uma prática 

corrente, até o momento, a condução de investigações de due diligence tecnológica, 

mesmo em projetos de maior porte embora o órgão esteja considerando realizá-la em 

breve. Uma vantagem organizacional do BETO é a dedicação integral de seus técnicos 

aos desafios tecnológicos ligados ao seu setor fim - bioenergia - não compartilhando 

esforços com demandas de outros setores.   

No caso do PAISS, pode-se dizer que a auditoria tecnológica é 

virtualmente inexistente. A apreciação dos projetos é feita de modo mais holístico, 

considerando as capacitações gerenciais, financeiras e o histórico de atividades de 

pesquisa e desenvolvimento do postulante. Novamente, a opção de dar maior ênfase 

na estratégia do negócio do que no conteúdo de engenharia dos projetos apresentados 

é um reflexo natural dos objetivos do programa, que não vislumbrava disparar – e, 

portanto, não precisaria se certificar sobre - uma corrida tecnológica. 
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7.12 Foco das rotinas de acompanhamento e avaliação 

A maior intensidade de atuação na fase de acompanhamento ocorre no 

Biomass Program. A equipe técnica do BETO atua como cogestora dos projetos 

apoiados. A condução do acompanhamento inclui contatos semanais e reuniões 

mensais de acompanhamento do progresso técnico, sendo que a parte administrativa 

de comprovação de gastos (paper work, na sua linguagem) é delegada para uma 

equipe de suporte. Assim, os técnicos são incentivados a participar dos projetos 

apoiados de modo a contribuírem para o gerenciamento da qualidade, do prazo, do 

custo, do escopo e do monitoramento de riscos, juntamente com os seus idealizadores 

e beneficiários do recurso público.  

Como os contratos do BETO em geral definem metas claras a serem 

atingidas em cada projeto, a tarefa de acompanhamento fica mais orientada e 

pragmática. Além disso, como é possível interromper o apoio pelo não cumprimento de 

metas tecnológicas previamente acordadas, conforme discutido anteriormente, a 

opinião dos técnicos do BETO tende a ser considerada pela equipe da empresa. Ou 

seja, o fato do tipo de apoio conter a modalidade reward for performance cria uma 

atmosfera mais colaborativa, com aumento da barganha para a opinião dos técnicos do 

governo. Na realidade, o BETO se posiciona como copatrocinador do projeto, e como 

tal, se permite e se habilita a executar funções de gerenciamento do projeto, em uma 

postura ativa. 

Além do acompanhamento dos projetos, o BETO realiza a atividade de 

monitoramento de efetividade de seus programas, divulgando na internet relatórios de 

peer review, metas atingidas, bem como desafios e dificuldades enfrentadas. Ressalta-

se, neste campo, a apresentação muito amigável dos fact sheets de cada projeto 

apoiado, em uma clara intenção de dar transparência de suas ações e de convencer a 

sociedade em geral da importância de sua própria existência. 

No caso do NER300 e do PAISS, ainda é prematuro para avaliar as 

rotinas de acompanhamento, uma vez que poucos projetos entraram na fase de 

execução. No entanto, com base nas evidências encontradas até o momento, e 
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principalmente nas experiências de acompanhamento em outros programas executados 

pelos mesmos órgãos, pode-se elaborar alguns comentários. 

O NER300 apresenta uma estrutura compartilhada de acompanhamento. 

A coordenação geral, as definições dos fluxos de informação e as diretrizes para os 

informes que devem ser prestados ficam a cargo da Comissão Europeia. Já o 

acompanhamento individual de cada projeto foi delegado à equipe do país membro, 

que em seguida submete relatórios de progresso para a Comissão. 

Surpreende, neste caso, o limitado papel do EIB nesta etapa do 

programa. Após acumular profundo conhecimento técnico acerca dos projetos 

selecionados, através dos processos de due diligence, o banco se restringe a atuar 

como administrador dos recursos financeiros provenientes da venda das permissões de 

emissão e efetuar as liberações de recursos para os países membros, sem participação 

efetiva no acompanhamento do progresso físico do projeto.  

A Comissão Europeia realiza tipicamente a avaliação dos seus programas 

de apoio, o que leva a crer que não será diferente no caso do NER300. Espera-se que, 

neste caso, sejam informados a efetividade do programa em relação ao número de 

projetos que de fato entraram em operação e à quantidade total de energia renovável 

disponibilizada, bem como uma previsão dos planos de replicação de tecnologias 

demonstradas. Ao final, o grande parâmetro de efetividade será a contribuição do 

programa para o cumprimento das metas de uso de energias renováveis impostas pelo 

EU Climate Energy Package. 

Já no PAISS o acompanhamento será, assim como nos demais projetos 

apoiados via subvenção, voltado para o monitoramento do plano de trabalho, pela 

equipe própria da FINEP. Não há, neste caso, interferências ao processo decisório ou à 

condução técnica do projeto, embora os recursos públicos alcancem fatia significativa 

dos projetos apoiados.  

É intuitiva a correlação deste modo de acompanhamento com o nível de 

aprofundamento tecnológico nas fases de formulação e seleção, em geral baixo, se 

comparado com os dois outros programas analisados. Sobretudo diante de um 
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mecanismo essencialmente cost-sharing e da subjetividade do processo seletivo, é 

natural esperar que o acompanhamento não se proponha a interferir na condução dos 

projetos. Caso contrário, correria o risco de se tornar arbitrário. 

Os documentos de avaliação do PAISS produzidos até o momento 

demonstram, de forma agregada e sem identificar os projetos apoiados, os efeitos da 

iniciativa de fomento. Atendendo ao diagnóstico elaborado durante a fase de 

formulação do programa, a avaliação propõe que o PAISS foi uma iniciativa de 

sucesso, na medida em que ajudou a reduzir as deficiências de coordenação entre 

agências de promoção ao desenvolvimento e atores locais interessados em se engajar 

em atividades de P&D voltadas aos biocombustíveis e bioprodutos .  

7.13 Resumo dos atributos do quadro analítico 

A Tabela 10 apresenta o resumo da análise comparativa dos atributos do 

quadro analítico, considerando os três programas estudados. 
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Tabela 10: Comparação entre os programas - resultados 

    Biomass Program PAISS NER300 

Estrutura geral 
do programa 

1 - Orçamento do 
programa 

Total US$ 3,3 bi (1) R$ 0,2 bi EUR 2,0 bi 

Anual US$ 200 milhões R$ 50 milhões (2) EUR 285 milhões (2) 
 
2 - Intensidade do 
apoio por projeto 

Em %:  P&D Básico:  
até 100% do investimento 
Unidades Demo:  
até 50% do investimento 

Microempresa:  
95% das despesas de custeio 
Grande empresa:  
50% das despesas de custeio 

Até 50% do custo 
relevante (3) 

Máximo 
por 
projeto: 

U$ 88 milhões (4) R$ 10 milhões (5) EUR 199 milhões (6) 

3 - Tipologia de 
apoio: cost-
sharing x reward 
for performance 

  Cost sharing + Reward for 
performance 

Cost sharing Reward for 
performance 

 
4 - Subordinação 
hierárquica ao 
governo central 

  Descentralizado, subordinado 
à instância com interesse 
finalístico 

Centralizado, sobordinado à 
instância com missão horizontal 
de promoção  a P&D 

Centralizado, 
sobordinado à instância 
com missão horizontal 
de promoção  a P&D 

5 - Fase(s) de 
P&D passíveis de 
apoio 

  Bancada, piloto e demo Bancada ou piloto Demo 

 
6 - Objetivos 
(explícitos e 
implícitos) 

  Disparar uma corrida 
tecnológica necessária para 
alcançar as metas do RFS 

Aprimoramento institucional 
(coordenação) e fomento a 
aportunidades 

Concluir uma corrida 
tecnológica disparada 
para atender ao 
Climate Energy 
Package 

 
7 - Integração 
com outros 
instrumentos de 
apoio financeiro 

  Não integrados: Garantia de 
empréstimos (loan 
guarantee), rotulagem 
(Certified Biobased Products) 
e compras governamentais 
(Biopreferred) 

Formalmente integrado: linhas 
de crédito, participação 
acionária e recursos não-
reembolsáveis para projetos em 
parceria com Instituições de 
Ciência e Tecnologia 

Não integrados, porém 
com indicação 
favorável pelo NER300: 
SET-Plan/EIBI; apoio 
do governo local; 
crédito EIB 
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Processos de 
formulação, 
seleção e 

acompanhamento 

8 - Nível de 
aprofundamento 
tecnológico da 
fase de 
formulação 

  Alto: projeto e modelagem de 
processos, definição de 
design cases e identificação 
de gargalos tecnológicos a 
serem superados nos 
processos/operações 
unitárias 

Baixo: formulação priorizou as 
lacunas institucionais 

Médio: identificação 
das rotas tecnológicas 
em vias de 
demonstração para 
cada categoria de 
apoio 

9 - Nível de 
envolvimento da 
comunidade 
científica na fase 
de formulação 

  Alto: dedicação da equipe 
técnica do NREL para 
construção dos design cases; 
processos de Request of 
Information (RI) 

Baixo: consulta informal através 
de entrevistas a especialistas 
externos, incluindo 
representantes da academia 

Médio: processo de 
Impact Assessment 
amplamente debatido 
com interessados, 
incluindo a comunidade 
científica; publicação 
do green paper 

10 - Quesitos 
classificatórios de 
projetos 
aplicados na fase 
de seleção 

  Objetivo: a partir do design 
case e do pacote tecnológico 
(topic area) objeto de apoio 

Subjetivo: Grau de inovação e 
risco tecnológico; externalidades 
da tecnologia; grau de 
nacionalização da tecnologia 

Objetivo: Custo por 
desempenho unitário 
(CPUP) 

11 - Nível de 
profundidade da 
avaliação 
tecnológica na 
fase de seleção 

  Médio: apreciação por 
técnicos do BETO 

Baixo Alto: apreciação do 
projeto de processo, 
due diligence pelo EIB 
e por consultores 
especializados 

12 - Foco das 
rotinas de 
acompanhamento 
e avaliação 

  Cogestor do projeto: participa 
da condução do projeto e das 
decisões mais relevantes. 
Decisão de continuidade do 
apoio. Monitoramento do 
alcance das metas 
autoimpostas pelo BETO. 

Voltado para monitoramento do 
plano de trabalho, porém sem 
interferência nas decisões 
técnicas do projeto. Avaliação 
do programa focada no efeito de 
fomento, até o momento. 

Responsabilidade 
compartilhada com 
governo local 
(coordenação geral do 
prorgama pela 
Comissão Europeia, 
mas acompanhamento 
de projeto delegado 
para governo local). 
Avaliação geral do 
programa pela 
Comissão. 
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(1) Considerando o período de 2008 a 2013 
(2) Estimado com base no orçamento total e na duração prevista para os projetos apoiados 
(3) "extra Investment Costs which are borne by the project due to the application of an innovative 
renewable energy technology net of the Net Present Value of the best estimate of Operating Costs and 
Operating Benefits arising during the first 5 years compared to a conventional production with the same 
capacity in terms of effective production of energy" 
(4) Apoio concedido ao projeto da BlueFire, no estado do Mississipi, para produção de 19 milhões de 
galões de etanol a partir de resíduos de madeira (fonte: BETO Integrated Biorefineries, 2013) 
(5) Valor máximo previsto pela chamada pública do PAISS 
(6) Apoio concedido ao projeto Woodspirit, na Holanda (fonte: Comissão Europeia, 2013) 
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8 CONCLUSÕES 

O setor de biocombustíveis e bioprodutos ganhou força nos últimos anos, 

mobilizando uma série de atores das indústrias tradicionais de óleo e gás, química e de 

agronegócios para novos mercados, com dinâmicas muito próprias. Este movimento é 

impulsionado pela elevação nos preços das fontes tradicionais (matéria-prima fóssil), 

por uma maior consciência mundial com as questões de sustentabilidade ambiental, e 

por uma oportunidade vislumbrada pelas empresas em se diferenciar através da 

inovação. 

Em respostas às pressões ambientais, mecanismos de apoio a este 

nascente setor de biorrefino têm sido colocados em prática por diferentes políticas de 

Estado, notadamente nos EUA e na Comunidade Europeia. Os instrumentos incluem 

incentivos à demanda, como os mandatos de uso de biocombustíveis ou prioridade nos 

processos de compra governamental, e à oferta, como a concessão de incentivos 

fiscais a produtos de origem renovável ou o apoio direto do governo através de 

subvenção econômica. Este último caso foi o escopo do presente estudo.  

O Brasil apresenta vantagens competitivas naturais para o uso da 

biomassa como fonte de matéria-prima. Este posicionamento o coloca em destaque no 

cenário internacional, o que o tem tornado reconhecido por diversas empresas de 

origem estrangeira como um dos melhores hospedeiros para as novas tecnologias 

viabilizadoras do biorrefino. No entanto, a indústria nacional argumenta que não há, no 

país, instrumentos de apoio público equivalentes aos disponíveis nos locais onde esta 

corrida tecnológica se encontra em franca expansão. O argumento é de que a indústria 

química nacional está em desvantagem, diante de seus pares americanos e europeus, 

para competir no quesito desenvolvimento tecnológico, apesar da vantagem 

comparativa natural do Brasil em disponibilidade de biomassa, pelo fato de não dispor 

de instrumentos de compartilhamento de riscos análogos aos que existem nos EUA e 

Europa. 

Ainda segundo este argumento, as limitações de incentivos do governo se 

referem principalmente àqueles na modalidade de apoio direto à empresa, via 
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subvenção, para atividades de inovação tecnológica. Neste contexto, o presente 

trabalho se propôs a estudar três casos de instrumentos de apoio público direto 

disponíveis para as empresas interessadas em desenvolver novas rotas tecnológicas 

para produção de biocombustíveis avançados e produtos químicos a partir de fontes 

renováveis. Os casos escolhidos para estudo foram: o Biomass Program, nos EUA, o 

PAISS, no Brasil, e o NER300, na Europa.  

A literatura especializada revela que não há um consenso sobre a 

efetividade de programas de subsídios públicos diretos a atividades de P&D no âmbito 

da firma. As evidências de efetividade de subsídios diretos são modestas e 

controversas. Para alguns autores, programas de apoio direto promovem uma mera 

substituição de recursos privados por públicos, sem alavancagem relevante de projetos. 

Nesta visão, os projetos seriam realizados mesmo que o apoio público não existisse. 

Para outros autores, a efetividade dos programas de apoio público direto depende, 

dentre outros fatores, das competências e habilidades de burocratas do governo em 

formular programas, selecionar projetos e acompanhá-los (CLAUSEN, 2009). Ou seja, o 

simples incremento de recursos públicos destinados ao apoio direto a projetos de alto 

risco não configura uma condição suficiente de efetividade, qual seja: a realização de 

projetos que não seriam feitos caso o recurso público não estivesse disponível e que 

tragam, se bem sucedidos, alto retorno social. Clausen (2009) também aponta para a 

importância do "design" do programa de apoio direto na efetividade perseguida. 

Neste ponto, cabe lembrar o conceito de projetos orientados a missões, 

nos quais objetivos e metas específicos são definidos pelo setor público e lançados aos 

postulantes privados, no intuito de romper uma fronteira tecnológica bem caracterizada 

(Foray et. al. 2012). Também, ressaltam-se as ideias de Gretz et al. (2010), que 

classifica em dois tipos as estruturas de apoio:  compartilhamento de custos (cost-

sharing) e recompensa por desempenho (reward for performance). No primeiro caso, as 

despesas do projeto são rateadas entre a firma e o governo, independente dos 

resultados da pesquisa. No segundo caso, o recurso público é condicionado ao 

cumprimento de incrementos de qualidade por parte da empresa. 
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Por um lado, pode-se destacar o avanço que o PAISS representou na 

condução do incentivo público a atividades de P&D no setor de biocombustíveis no 

Brasil. A coordenação entre as duas principais agências federais de fomento - FINEP e 

BNDES, a integração de diversos instrumentos financeiros em um único programa e a 

mobilização orçamentária com foco temático permitiram alavancar investimento privado 

em P&D no setor. Por outro lado, a experiência internacional aponta para opções ainda 

pouco exploradas pela política pública brasileira. 

À luz da classificação propostas por Foray et al. (2012), pode-se dizer que 

o programa norte-americano se enquadra na categoria de projetos (nacionais) 

orientados a missão, com metas específicas definidas e lançadas aos postulantes 

privados. Seus processos de formulação do programa, bem como os de seleção e 

acompanhamento dos projetos, denotam a grande capacidade do governo daquele país 

em disparar uma corrida tecnológica.  

Este modus operandi da agência dos EUA, com grande enfoque 

pragmático e voltado ao cumprimento de metas estabelecidas pelo próprio governo, 

abre a possibilidade para reflexão dos formuladores de políticas públicas brasileiras que 

visam incentivar o P&D privado no país. Para isso, no setor estudado, seria necessário 

ampliar o conteúdo de engenharia aportado nos processos de formulação de 

programas de apoio. Naturalmente, estudos em outros programas de apoio a 

tecnologias em diferentes setores poderiam corroborar ou confrontar esta ideia. 

Os mecanismos de recompensa percebidos no programa europeu 

também apontam para uma opção não vislumbrada no Brasil até o momento. A 

despeito da disponibilidade orçamentária, consideravelmente maior nos EUA e na 

Comunidade Europeia, poderia ser avaliada a criação de mecanismos com 

característica de recompensas, de modo a complementar os instrumentos já existentes 

no país. Esta modalidade torna imprescindível, no entanto, um mapeamento 

tecnológico mais exigente, e a pré-definição de indicadores de desempenho e metas. 

Novamente, torna-se necessário massificar os programas públicos com disciplinas de 

engenharia. 
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Destaque-se, ainda, que os programas norte-americano e europeu 

respondem a um planejamento estratégico definido por políticas públicas previamente 

formuladas e em execução. Nos EUA, tal planejamento se concretiza principalmente 

pelo RFS, que estabelece metas mandatórias e crescentes para uso de 

biocombustíveis de alto desempenho. Na Europa, o planejamento supranacional inclui o 

EU Climate Energy Package, que estabelece mandato crescente de uso de energias 

renováveis, e o EU ETS, que estabelece metas decrescentes de emissões de gases de 

efeito estufa. Deste modo, tanto o Biomass Program quanto o NER300 se inserem em 

um contexto maior, propondo-se a contribuir para a viabilização deste plano estratégico 

nacional (no caso dos EUA) ou regional (no caso da Comunidade Europeia). Já no caso 

brasileiro, não se verifica um plano estratégico nacional de médio prazo que tenha 

balizado ou mesmo motivado a formulação do PAISS. 

A experiência internacional também indica uma cooperação mais extensa, 

sistemática e formal com a comunidade de consultores externos e institutos de 

pesquisa, em comparação com o que vem sendo praticado no Brasil. Nos EUA, o NREL 

participa ativamente do processo de formulação do Biomass Program. Na Europa, a 

contratação de firmas de engenharia para realização de auditorias tecnológicas 

corrobora a compreensão dos riscos e gargalos dos projetos apoiados pelo NER300. 

No Brasil, uma aproximação institucional entre os agentes de fomento e institutos 

nacionais de pesquisa, como a Embrapa e o Centro de Tecnologia do Bioetanol 

(CTBE), poderia ser explorada. 

A subvenção econômica à inovação no Brasil é um instrumento muito 

poderoso de política pública, porém ainda recente se comparada com os outros casos 

estudados. É natural, portanto, que o instrumento seja continuamente aprimorado. Este 

trabalho teve como objetivo contribuir para a reflexão acerca do seu aperfeiçoamento, 

bem como de avaliação de sua efetividade. 

Por fim, na medida em que os projetos apoiados sejam executados, seria 

importante que os resultados, em termos de impactos para a economia e para a 

sociedade, fossem avaliados sistematicamente, em relação aos recursos públicos a 
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eles destinados. Além disso, a comparação mais extensa com programas internacionais 

de política tecnológica ajudaria a aprimorar os instrumentos hoje disponíveis no país. 

Portanto, sugere-se como alvo de novas pesquisas a análise de 

processos de formulação, seleção e acompanhamento em programas de apoio público 

direto a P&D privado pré-competitivo em outros campos tecnológicos, como, por 

exemplo, farmacêutica, defesa ou mesmo em outras fontes de energia renovável que 

não a biomassa. Além disso, carecem, no Brasil, estudos que visem avaliar a 

efetividade destes programas públicos de apoio, por meio de entidades externas aos 

entes públicos responsáveis pela condução dos programas. Tais abordagens, que 

foram apresentadas no capítulo 2 (referencial teórico) e são encontradas na experiência 

internacional, podem incluir métodos econométricos ligados ao desempenho das firmas 

apoiadas, avaliação do impacto na capacidade de gestão dos beneficiários, estudo do 

grau de penetração no mercado das inovações, ou análise do alcance de metas 

estratégicas definidas pelas políticas públicas vigentes. 
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