
São Paulo, 30 de novembro de 2017 
SBPC-223/carta conjunta  

 
Excelentíssimos Senhores 
Senador DÁRIO BERGER, Pres. da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
Deputado CACÁ LEÃO, Relator Geral do Orçamento de 2018 
Brasília, DF. 
 
Prezados Senhores, 
  

Nós da sociedade civil, representantes da comunidade acadêmica, científica, tecnológica 
e de inovação, vimos solicitar a V.Exas. que autorizem retirar, da reserva de contingência do 
Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) no PLOA 2018, pelo menos 
1.6 bilhões de reais para que o país possa manter atividades essenciais na área de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Isto possibilitará viabilizar importantes ações nesta área tais: operação 
de supercomputador para tratamento de Big Data; produção de radiofármacos; produção de 
combustível para as usinas nucleares; manutenção do cronograma, ora em atraso, para o 
desenvolvimento e construção de dois satélites brasileiros de sensoriamento remoto; construção 
do Sirius, a fonte de luz sincrotron de quarta geração  planejada para ser uma das mais avançadas 
do mundo, que abre novas perspectivas de pesquisa em áreas como engenharia e ciência dos 
materiais, nanotecnologia, biotecnologia, física, ciências ambientais;  continuidade das bolsas de 
estudos do CNPq, que são fundamentais para a formação de recursos humanos qualificados, uma 
vez que cerca de 15% delas não seriam pagas na presente situação, já que tais recursos são 
provenientes do FNDCT. Tais recursos são fundamentais, ainda, para a manutenção da 
infraestrutura mínima de C,T&I para que não se percam todos os esforços que tornaram o país 
reconhecido internacionalmente na produção de ciência  e tecnologia.  
 

Voltamos a insistir e repetir o mantra: Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação, em 
países do chamado primeiro mundo, não são consideradas gastos mas sim Investimentos.  A área 
de Ciência, Tecnologia e Inovação é estratégica para a economia, em especial nos dias de 
hoje com a predominância da “economia do conhecimento”. Como destacado por Evaldo 
Ferreira Vilela, em texto publicado no Estado de S.Paulo (19/01/2013): “Gerar riquezas e criar 
empregos vem se tornando um desafio cada vez mais angustiante para as nações, 
particularmente as que ainda não conseguiram incorporar a inovação tecnológica como prática 
de desenvolvimento. Mais e mais se intensifica a economia baseada no conhecimento, com as 
novas mídias, e novos e novíssimos produtos digitais incorporados ao dia a dia das pessoas (...) 
Conseguirá o Brasil incluir-se como protagonista nesta nova economia? Ou se contentará com o 
pipocar de uma ou outra importante inovação, como na Embraer, na Embrapa, na Petrobrás e 
em algumas outras, sem, contudo, criar uma mania nacional pela inovação, capaz de impulsionar 
a competitividade de seus produtos e serviços frente aos competidores mundiais?”  
 

Lembramos que mesmo a produção das chamadas commodities, responsáveis por grande 
parte das exportações brasileiras, é fortemente dependente da ciência e da tecnologia. A 
prospecção e retirada de petróleo em águas profundas, a produção de grãos no cerrado, a 
extração e o tratamento de minérios, entre outras atividades econômicas similares, são também 
resultado dos esforços e avanços da ciência e tecnologia brasileira. Fica a pergunta:  como estaria 
hoje a nossa economia, se os investimentos feitos nessas áreas tivessem sido considerados não 



relevantes, anos atrás, como estão sendo agora? O sistema de ciência, tecnologia e inovação do 
país está sendo sucateado, sendo que ocupamos o último lugar entre os BRICS no Índice Global 
de Inovação.  
 

O futuro do país está em suas mãos. Esperando contar com a sensibilidade, o 
discernimento e o apoio de V.Exas. para este pleito de recuperação dos recursos contingenciados 
do FNDCT, e que é a favor do País, subscrevemo-nos 
 
Atenciosamente,  
 
Academia Brasileira de Ciências (ABC) 

Academia Nacional de Medicina (ANM) 

Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (ABIPTI) 

Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM)  

Associação Nacional das Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC)  

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) 

Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa 

Científica e Tecnológica (CONFIES) 

Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) 

Conselho Nacional dos Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I (CONSECTI) 

Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (FOPROP) 

Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC) 

Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/c: aos Senadores e Deputados membros da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização - CMO 


