
APRESENTAÇÃO

O boletim Radar: tecnologia, produção e comércio exterior é publicado desde abril de 2009. Ao completar seis 
anos de existência, esta 40a edição dá prosseguimento aos objetivos iniciais que embasaram a ideia de criação 
do boletim, isto é, divulgar os resultados preliminares de pesquisas que se encontram em desenvolvimento no 
Ipea e apresentar artigos originados do corpo técnico da instituição e de colaboradores externos. De 2009 até 
a presente edição, seguindo a linha editorial em torno das suas três áreas de atuação, o boletim publicou 179 
artigos, com assuntos diversos, a saber: estudos sobre inovações tecnológicas; políticas de ciência e tecnologia no 
Brasil em comparação com outros países; competitividade industrial; comércio exterior; mercado de trabalho; 
qualificação de mão de obra; patentes industriais; e outros temas. 

Nesta edição são apresentados cinco artigos, com análises de quatro temas: compras públicas pré-comercias; 
situação do ambiente de negócios no Brasil; acesso à internet banda larga por empresas; e atividades de prestação 
de serviços tecnológicos.

No primeiro artigo, de autoria de André Tortato Rauen, é discutida a questão das compras públicas de pesquisa 
e desenvolvimento (P&D), que nos países desenvolvidos são chamadas de compras públicas pré-comerciais, 
ou PCP. A PCP é adotada quando o mercado não disponibiliza soluções que satisfaçam a uma determinada 
necessidade das instituições ou da sociedade. Ela representa, portanto, um tipo especial de aquisição feita pelo 
governo, na qual é contratado um serviço de P&D com a expectativa de gerar conhecimento aplicado à atuação 
do Estado ou à solução de problema específico. Após analisar a evolução e a situação atual da legislação de compras 
públicas de P&D no Brasil, o artigo mapeou o uso desse mecanismo enquanto intervenção pública. A análise dos 
dados concluiu que houve baixo uso de aquisições de P&D enquanto estratégia de ciência, tecnologia e inovação 
(C,T&I), levando o autor a sugerir que o instrumento deveria ser mais utilizado no país para desenvolver soluções 
relacionadas, por exemplo, à mobilidade urbana, à despoluição de ambientes aquáticos e a outros desafios sociais 
historicamente presentes na realidade brasileira.

No artigo seguinte, Lucas Ferreira Mation e Diego Rosa Mambrin analisam as ações atualmente em estudo 
no Brasil voltadas à melhoria do ambiente de negócios, e avaliam os impactos que as diversas medidas terão nos 
indicadores do Doing Business Report, do Banco Mundial. O ambiente de negócios é definido pelo conjunto de 
regras e procedimentos administrativos a que as empresas devem se submeter para desenvolverem suas atividades 
legalmente. Um ambiente de negócios complexo e burocrático tem impactos negativos sobre as empresas.  
O texto caracteriza, em primeiro lugar, a situação atual pouco favorável do ambiente de negócios no Brasil, 
que ocupa a 120a posição entre os 187 países pesquisados pelo Doing Business Report. Em seguida o estudo 
apresenta um levantamento amplo de medidas em curso para a melhoria do ambiente de negócios em diversas 
áreas da administração pública. Para cada medida são apresentados os impactos esperados nos indicadores do 
Doing Business Report e o impacto global delas. Os autores mostram que, caso as medidas em estudo entrassem 
em vigor imediatamente, o Brasil melhoraria 24 posições no ranking do Doing Business. 

O artigo subsequente, de autoria de João Maria de Oliveira, avalia a importância do acesso à internet 
banda larga para as empresas, após verificar que poucos estudos, inclusive na literatura internacional,  
se detêm na avaliação de como essa tecnologia da informação e comunicação (TIC) impacta as firmas.  
O texto analisa as características das empresas que adotam velocidades maiores de banda larga e os efeitos que a 
utilização das diversas velocidades (lenta, média e rápida) apresenta sobre elas. Para o desenvolvimento do estudo,  
o autor utilizou dados da pesquisa TIC-Empresas, realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação 
e Comunicação (Cetic), e dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), relativos à oferta de acesso 
à internet banda larga por municípios, combinados com os dados da Pesquisa Industrial Anual-Unidade Local,  
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PIA-UL/IBGE), e da Relação anual de Informações Sociais do 
Ministério do Trabalho e Emprego (Rais/MTE). Em uma de suas conclusões, o estudo mostra que as empresas 
que contratam banda larga rápida são maiores em pessoal ocupado, atuam em atividades de alta intensidade 
tecnológica, possuem empregados mais escolarizados, dispõem de área para gestão de TICs e realizam comércio 
eletrônico completo. 
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O quarto artigo, desenvolvido por Luis F. Tironi, analisa três pesquisas do IBGE, com o objetivo de extrair 
informações que permitam elaborar indicações sobre a dimensão econômica das atividades de prestação de serviços 
tecnológicos no Brasil. O autor lembra as dificuldades de se precisar o escopo daquelas atividades, em razão de não 
haver item classificatório específico para os serviços tecnológicos nas pesquisas do IBGE. No entanto, a utilização das 
três pesquisas possibilitou superar, com aproximações e opções de retiradas de atividades menos circunscritas àqueles 
serviços, a falta de dados específicos sobre os serviços tecnológicos. Essa metodologia permitiu ao autor concluir pela 
importância da dimensão econômica daquelas atividades, bem como pela tendência que apresentam de expansão,  
em comparação com outras atividades intensivas em conhecimento. 

No último artigo, Luis F. Tironi dá continuidade aos estudos sobre serviços tecnológicos, ao comparar 
a situação do Brasil com outros países quanto à oferta desses serviços, com base em dados de importação e 
exportação de três agregações de produtos, quais sejam: produtos manufaturados; produtos de alta tecnologia;  
e instrumentos de medida, testes e controle. O autor aponta, no contexto das transformações que acompanharam a 
globalização da economia, a importância das normas técnicas, dos ensaios, dos testes e dos serviços de certificações, 
por suas características de impulsionar as inovações e a competitividade das empresas e dos países. Os dados 
apresentados no artigo mostram a situação deficitária do Brasil entre o grupo de dezoito países selecionados e 
avaliados no estudo: na relação entre importações e exportações de instrumentos de medida, testes e controle, 
verifica-se que o Brasil situa-se em último lugar entre os países do levantamento.

Por meio desta 40a edição, que antecipa pesquisas em andamento no Ipea, este boletim pretende contribuir 
para o melhor conhecimento da realidade brasileira nos setores que são objetos de estudos, e para o aperfeiçoamento  
das políticas públicas no país. 


