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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. 



COMPRAS PÚBLICAS DE P&D NO BRASIL: O USO DO ARTIGO 20  
DA LEI DE INOVAÇÃO

André Tortato Rauen1

1 INTRODUÇÃO

As modernas políticas científicas e tecnológicas possuem um variado leque de instrumentos. Entre os mais 
conhecidos e empregados estão: bolsas, crédito subsidiado, incentivos fiscais e venture capital. Todos esses 
instrumentos atuam de forma indireta e são um tanto flexíveis quanto aos possíveis resultados; isto é, o financiador 
não consegue orientar os recursos para um resultado tecnológico específico. Contudo, em termos da atuação 
esperada do Estado, seria relevante que parte dos investimentos realizados em ciência, tecnologia e inovação 
(CT&I) tivesse uma destinação exata e previsível. Essa necessidade é ainda mais premente quando o Estado 
tenciona solucionar grandes problemas sociais ou mesmo quando quer ter uma postura mais empreendedora 
(Mazzucato, 2013). 

Uma maneira de controlar, parcialmente, os resultados do investimento em CT&I é realizar uma compra 
com objetivos e obrigações específicas. No caso da agenda política em questão, o Estado pode demandar a 
realização de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Recentemente, convencionou-se chamar a aquisição de P&D 
que tenha por objetivo solucionar desafios específicos por meio da contratação em etapas e competição entre 
firmas de “compra pré-comercial”, ou simplesmente PCP em sua sigla em inglês (pre-commercial procurement), 
pois a atividade de P&D é exploratória e não está, necessariamente, relacionada à comercialização em larga 
escala de produtos e serviços.

Contudo, como se verá, a legislação brasileira permite uma variada gama de intervenções, algumas 
mais próximas das experiências internacionais em PCP, outras mais associadas à dinâmica tecnológica local. 
Nesse sentido, é bom lembrar que o conceito de PCP só foi formalmente introduzido em 2006, pela União 
Europeia, e representa um modelo de contratação lastreado por um marco legal específico, claramente inspirado 
no programa americano small bussiness innovation research – Sbir (Edquist e Zabala-Iturriagagoitia, 2015). 
Portanto, seu uso, no caso brasileiro, deve ser feito com cautela, muito embora seja o arcabouço teórico mais 
robusto atualmente disponível. 

Considerando o caso brasileiro, poucos são os estudos acadêmicos ou mesmo documentos políticos 
específicos ao tema da aquisição P&D. De fato, existe pouca consciência sobre esse tipo de instrumento enquanto 
estratégia de política científica e tecnológica no país.2 Mesmo assim, o Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI) acaba de lançar um ambicioso programa com base na racionalidade da PCP, fato que exige 
um aprofundamento da discussão sobre esse tipo de compra pública.

Este trabalho é uma continuação de um esforço de pesquisa que se iniciou com a análise da aquisição 
de P&D pelo governo norte-americano, apresentado em Rauen (2014), e tem por objetivo mapear o uso das  
compras públicas de P&D enquanto intervenção na área de CT&I, especificamente por instituições  
da administração direta e indireta federal que se submetem à Lei de Licitações brasileira (Lei no 8.666/1993). 
Portanto, trata-se de um esforço exploratório e inicial que busca encontrar e analisar dados e informações 
inéditas para construir um panorama geral. Para tanto, o trabalho encontra-se dividido, além desta introdução,  
em quatro outras seções. A segunda apresenta os conceitos de aquisição de P&D e de PCP, bem como a racionalidade 
a eles subjacentes. Na terceira seção discute-se a aquisição de P&D frente à legislação brasileira. A quarta  
seção apresenta a metodologia e a quinta discute os resultados encontrados. 

1. Tecnologista e coordenador na Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) do Ipea. 

2. Nesse sentido, destaca-se o trabalho de Ribeiro e Furtado (2015). 
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2 AQUISIÇÃO DE P&D E O CONCEITO DE COMPRAS PÚBLICAS PRÉ-COMERCIAIS

Considerando as políticas de CT&I atualmente existentes é possível separá-las em políticas pelo lado da oferta 
e políticas que atuam pelo lado da demanda. 

As políticas pelo lado da oferta são muito mais numerosas e mais empregadas, entre as quais estão as já 
citadas bolsas, crédito subsidiado, incentivos fiscais e venture capital. De forma geral, elas objetivam suprir 
recursos e condições às firmas e às instituições de pesquisa em seus esforços científicos e tecnológicos. 

Por outro lado, existem as políticas de CT&I que atuam sobre a demanda. Isto é, “(…) intervenções que 
procuram articular e estimular a demanda e/ou criar melhores condições para o desenvolvimento tecnológico e 
a difusão de inovações no mercado” (Edler et al., 2012).

A compra pública de P&D é uma dessas políticas, porque procura por meio da criação de uma 
demanda específica, influenciar o desenvolvimento tecnológico.3 É relevante destacar que, como se verá,  
a aquisição de P&D no Brasil tem um modelo um tanto distinto, por exemplo, do que é visto no programa 
norte-americano Sbir e no modelo europeu, que serviram de base para a criação do conceito de PCP.4  
O que se observa, no caso brasileiro, é o grande investimento na fase de exploração da solução, tal qual classificação 
da União Europeia.5 Por isso, a própria utilização do conceito de PCP ainda exige maior discussão. 

Não obstante, a discussão referente à PCP é, entre as poucas disponíveis, aquela que possui maior robustez 
analítica; por isso, e em que pese as diferenças estruturais com o caso brasileiro, optou-se por referenciar este 
artigo nesses trabalhos.

Rigby (2013) justifica a classificação da PCP enquanto política pelo lado da demanda, uma vez que esta 
é uma opção de compra pública, que é empregada quando o mercado não oferta uma solução que satisfaça à 
demanda das instituições ou da sociedade.

Não se deve, contudo, confundir a PCP com as compras públicas para a inovação, ou PPI na sigla em inglês 
(public procurement of innovation). As PPIs, muito em discussão em países desenvolvidos, envolvem a compra 
de produtos e/ou processos novos, mas já inseridos no mercado (ou prestes a serem). Além disso, as PPIs –  
que também são políticas pelo lado da demanda – constituem-se em um conjunto de estratégias que se 
inserem nos processos de aquisição, de forma a estimular o surgimento de inovações por meio do uso do 
poder de compra do Estado. Em outras palavras, procuram influenciar a introdução e/ou consolidação  
de inovações, seja para atender demandas sofisticadas e complexas, seja para demandas rotineiras inerentes ao 
funcionamento diário do governo.6 

Considerando o vasto leque de experiências em PCP, é um tanto difícil estabelecer um conceito universal. 
Mesmo assim, Edquist e Zabala-Iturriagagoitia (2015) afirmam que: 

Compras pré-comerciais (PCP) referem-se a aquisição de resultados (esperados) de pesquisa no sentido de um investimento 
público direto de P&D, e não no desenvolvimento de determinado produto. Ademais, não envolve a compra de grande 
número de unidades de um (não existente) produto. (…) Esse tipo de compra pode ser classificada como ‘pesquisa sob contrato’  
e pode envolver o desenvolvimento de um protótipo. Esse tipo de financiamento público para a pesquisa é muito orientado 
para a solução de problema específico em contraponto ao financiamento público geral para P&D ou a isenções fiscais que 
as firmas podem solicitar em razão de seus investimentos em P&D. É claro, o resultado da pesquisa pode ser desenvolvido 
numa inovação de produto quando o processo de PCP (ou fase) tenha se completado (p. 10).

3. É importante destacar que para Edquist e Zabala-Iturriagagoitia (2015) a PCP pode ser considerada uma política que atua pelo lado da demanda apenas 
em relação à P&D, e não à inovação. Os autores não consideram a PCP, então, uma demand-side innovation policy, pois esse tipo de aquisição não envolve a 
introdução de novidades no mercado, elemento fundamental para caracterizar a inovação. Portanto, em se tratando de políticas de CT&I, e não apenas políticas 
de inovação, a PCP classifica-se como política pelo lado da demanda e aqui é tratada como tal.

4. Nesses modelos, os contratos são divididos em diferentes etapas, os quais vários fornecedores concorrem pela melhor solução. Ao longo das etapas o 
número de fornecedores vai diminuindo até que se chegue a uma solução adequada. Sendo assim, o desenho da contratação é todo feito já no lançamento 
do primeiro edital, pois as fases são sequenciais e necessárias para satisfazer a demanda.

5. A União Europeia separa a PCP em três fases, quais sejam: i) exploração da solução; ii) prototipagem e; iii) desenvolvimento original.

6. Para compreender as diferenças entre PPI e PCP ver, por exemplo, Edquist e Zabala-Iturriagagoitia (2015).
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De acordo com Edquist e Zabala-Iturriagagoitia (2015), a racionalidade subjacente à PCP está associada 
à busca por soluções para questões sociais de responsabilidade do Estado, mas que não estão disponíveis no 
momento da demanda: 

A intenção é induzir as empresas a criarem soluções baseadas em P&D para desafios sociais (…) e não realizar a aquisição de 
novos produtos. Trata-se de uma questão de financiamento público de P&D aplicado (‘D’ ao invés de ‘P’) e socialmente relevante,  
no sentido de que tem seu ponto de partida definido a partir de um desafio específico (p. 155). 

De fato, as potencialidades da PCP, enquanto política pública, têm sua expressão máxima quando do uso 
em projetos destinados à solução de grandes e complexos desafios sociais. Estes tendem a não ser realizados pela 
iniciativa privada e apenas o Estado, na forma do governo, pode demandar uma solução com vistas a real aplicação. 

A questão central reside no fato de que a grande maioria dos esforços de P&D destinados à solução de 
problemas sociais possuem baixas taxas internas de retorno, inclusive em razão da escala de investimento 
requerida, das inúmeras barreiras à entrada e da difícil apropriabilidade econômica dos retornos da inovação. 
Tais elementos, ao afastar a atuação das empresas privadas, garantem que não haja crowding-out no investimento 
em P&D quando da realização de uma PCP. O que a torna ainda mais atrativa, enquanto intervenção pública. 

Do exposto, pode-se afirmar que as compras públicas pré-comerciais são um tipo especial de aquisição 
feita pelo governo, no qual contrata-se um serviço de P&D com a expectativa de gerar conhecimento aplicado à 
atuação do Estado ou à solução de problema específico (portanto, mais “D” do que “P”). Esse tipo de contrato 
não é rotineiro e depende de cada objeto contratado. Trata-se de um processo de aquisição envolto em risco e 
que não se assemelha às compras tradicionais de bens comerciais disponíveis em prateleira. 

Como poderá ser visto na seção de discussão dos resultados, as iniciativas de aquisição de P&D são um 
tanto heterogêneas em termos de objetivos, métodos e áreas tecnológicas. Portanto, as aquisições de P&D 
têm como resultados, protótipos, sistemas (no qual interagem softwares e hardwares) e relatórios de pesquisa.  
Alguns resultados exaurem-se no próprio processo de aquisição, e outros exigem scale up para serem 
efetivamente empregados. De fato, a heterogeneidade das iniciativas permite questionar se o conceito 
europeu de PCP é, de fato, adequado à análise da realidade brasileira. 

3 COMPRAS PÚBLICAS DE P&D NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA7

A legislação de compras brasileira está condensada na Lei no 8.666/1993, sendo a ela subordinada:
(…) além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios (Brasil, 1993). 

Contudo, a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, e importante compradora de P&D,  
não se subordina à lei supracitada. A companhia possui norma interna própria adequada à natureza de sua atividade. 
Fato esse que acarreta a exclusão das iniciativas da empresa no mapeamento aqui realizado. A inclusão da Petrobras 
seguramente aumentaria o montante total de aquisições públicas de P&D, principalmente se for considerada a 
obrigação de investimento em P&D pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.8 

Historicamente, a aquisição de P&D, inclusive a partir de empresa privada, não era especificamente prevista 
pela legislação brasileira. A primeira menção desse tipo de aquisição ocorre em 2004, com o lançamento da  
Lei de Inovação (Lei no 10.973/2004). O Artigo 20 da referida lei estabelece que: 

7. Fiuza e Medeiros (2014), bem como Squeff (2014) realizaram uma abrangente análise do marco legal brasileiro de compras públicas. A análise de Squeff 
(2014), por exemplo, concentra-se na relação entre esse marco e o desenvolvimento tecnológico. Ambos são trabalhos recentes e de fôlego, cabendo aqui 
apenas a tarefa de complementá-los e atualizá-los quando necessário.

8. Segundo a legislação em vigor, a Petrobras foi obrigada a investir, em 2014, R$ 1,2 bilhão em pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I). Dada a natureza  
jurídica da companhia (empresa, ainda que de economia mista), é razoável supor que parte desse investimento tenha ocorrido por meio de contratos de 
aquisição, tal como aqui discutido (ANP, 2015).
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Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público, poderão contratar empresa, consórcio de 
empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, de reconhecida 
capacitação tecnológica no setor, visando à realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento, que envolvam risco 
tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador (Brasil, 2004).

Contudo, para que o referido artigo pudesse ter emprego efetivo era preciso que tivesse seus procedimentos 
definidos e que fosse previsto na Lei de Licitações brasileira. 

Os procedimentos para a utilização do Artigo 20 da Lei de Inovação foram, primeiro, definidos no Artigo 21 
do Decreto Presidencial no 5.563/2005, que foi posteriormente alterado pelo Decreto Presidencial no 7.539/2011. 

Por outro lado, a introdução da aquisição de P&D na Lei de Licitações ocorreu por meio da Medida 
Provisória no 495/2010, posteriormente convertida na Lei no 12.349/2010. Sendo assim, o Artigo 1o da Lei no 
12.349/2010 alterou o Artigo 24 da Lei de Licitações, inserindo o inciso XXXI, que torna possível a aquisição 
de P&D por meio da dispensa do processo licitatório. Segundo o texto do Artigo 24 da Lei de Licitações, é 
dispensável a licitação:

(…) nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3o, 4o, 5o e 20 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 
2004, observados os princípios gerais de contratação dela constantes (Brasil, 1993). 

Essa mudança foi fundamental, uma vez que a aquisição de P&D é virtualmente impossível de ser realizada com 
o uso do processo licitatório normal. O que não significa dizer que a aquisição de P&D prescinda de concorrência. 

Os processos licitatórios previstos na Lei de Licitações foram criados tendo em mente a aquisição de bens e 
serviços disponíveis em prateleira, isto é, aquisições nos quais se conhece de antemão as características e o desempenho 
dos bens e serviços demandados. A licitação exige um rigoroso cumprimento de formalidades, na qual os fornecedores 
são vistos como meros vendedores e não como parceiros de desenvolvimento, como é o caso da P&D. 

Antes da real possibilidade de utilização do capítulo 20 da Lei de Inovação era possível verificar o uso da 
inexibilidade de licitação para a efetivação das aquisições de P&D no Brasil. De fato, uma das mais relevantes 
inciativas da atualidade, o projeto KC-390 (avião de funções múltiplas desenvolvido pela Embraer) foi realizado 
com o uso da inexigibilidade de licitação, pois era a única opção viável à época.9

A mais recente menção à aquisição de P&D na legislação brasileira aparece no Decreto Presidencial no 
8.269/2014, que instituiu o Programa Nacional das Plataformas do Conhecimento – PNPC. O § 1o do Artigo 
1o do referido, estabelece que o programa tem por objetivo: 

(…) realizar encomenda tecnológica destinada à solução de problema técnico específico ou à obtenção de produto ou 
processo inovador, de bens ou serviços, que envolva risco tecnológico (Brasil, 2014). 

Em seu Artigo 9o, o referido decreto afirma que as contratações ocorrerão com base no Artigo 20 da 
Lei de Inovação e que, apesar da dispensa de licitação, serão precedidas por chamamento público. Ou seja,  
se reconhece a inviabilidade de empregar o processo licitatório comum, mas não se nega a necessidade de 
promover competição entre fornecedores.10 

Em que pese a relevância do programa (medida pelo fato de ser um decreto presidencial) e do envolvimento 
de diferentes ministérios, até agosto de 2015 nenhuma plataforma tinha sido lançada. Por outro lado, o referido 
programa constitui-se na primeira iniciativa de PCP aos moldes europeus e norte-americano, isto é, com contratos 
divididos em etapas, competição de fornecedores no interior das etapas e desenvolvimento final da solução pronta 
para o scale up. 

9. O protótipo do KC-390 pela Embraer foi desenvolvido sob demanda do Comando da Aeronáutica pelo valor de R$ 4,9 bilhões. Nesse caso, que ocorreu 
em 2008, os gestores valeram-se do § 1o do Artigo 25 da Lei de Compras, que estabelece inexigibilidade de licitação em situações nas quais só existe um 
fornecedor. Apesar de ter sido a opção legal escolhida, essa solução não é ideal e nem específica à P&D. Principalmente porque não considera a ocorrência 
de incerteza tecnológica. Em outras palavras, um protótipo adquirido deve ser rigorosamente entregue nas mesmas condições contratadas, independente das 
argumentações do fornecedor quanto ao risco inerente ao projeto. Em razão da ampla experiência do fornecedor e da reconhecida capacidade de gestão do 
contratante, o projeto atingiu seus objetivos e o KC-390 realizou seu primeiro voo em fevereiro de 2015.

10. O Decreto Presidencial no 8.269/2014 também altera o Artigo 21 do Decreto Presidencial no 5.563/2005 no sentido de equacionar questões referentes à 
propriedade intelectual, essenciais para a efetivação da contratação de serviços de P&D. 
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Além dessas recentes alterações no marco legal brasileiro, tramita no Congresso Nacional o Projeto de 
Lei no 2.177/2011. Esse projeto, por meio da alteração de diferentes leis (inclusive, de inovação), tem por 
objetivo estimular o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.  
Não obstante as atuais discussões no Congresso Nacional referentes ao Projeto de Lei no 2.177/2011,  
no momento em que se elabora este trabalho, a aquisição de P&D no Brasil é regida pelo Artigo 20 da Lei no 
10.973/2004, pelo Decreto Presidencial no 7.539/2011 e pelo inciso XXXI do Artigo 24 da Lei no 8.666/1993. 

4 METODOLOGIA 

Segundo a legislação brasileira, os extratos dos processos de dispensa de licitação de instituições federais 
integrantes da administração direta e indireta devem ser publicados no Diário Oficial da União (DOU),  
em sua seção 3, sob o título de extratos de dispensa, discriminando a base legal que permitiu a dispensa. No caso 
das aquisições de P&D, a dispensa deve citar como justificativa o inciso XXXI do Artigo 24 da Lei de Licitações.

Dessa forma, buscou-se a ocorrência da utilização desse inciso na base de dados da imprensa nacional, 
responsável pela publicação do DOU. No campo de busca do portal da imprensa nacional, referente à seção 3 
do DOU, foi inserido o termo inciso XXXI, pois trata-se de uma base de dados textual, ou seja, os vários diários 
oficiais. Na medida em que a aquisição de P&D passou a ser formalmente possível apenas após julho de 2010, 
com a introdução da Medida Provisória no 495/2010, a busca restringiu-se ao período de julho de 2010 a março 
de 2015. Essa busca retornou 80 resultados (processos de dispensa de licitação) referentes ao uso do termo 
inciso XXXI junto à Lei de Licitações.11 Destes, três processos utilizam o inciso XXXI de forma incorreta, pois 
tratam de processos de aquisição de bens e serviços comuns, com recursos de instituições de fomento à pesquisa,  
e por isso deveriam empregar o inciso XXI do Artigo 24 da Lei de Licitações. 

Porém, o inciso XXXI do Artigo 24 da Lei de Licitações estabelece que haverá dispensa de licitação não 
apenas para aquisições relacionadas à P&D, mas também ao cumprimento do “(…) disposto nos arts. 3o, 4o, 
5o e 20 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (…)” (Brasil, 1993). Acontece, pois, que apenas o Artigo 
20 da Lei de Inovação diz respeito à aquisição de P&D; os outros relacionam-se a compras comuns, necessárias 
no âmbito de parcerias/cooperação entre universidades, parques tecnológicos, empresas, compartilhamento de 
instalações etc. Por isso foi preciso analisar cada um desses 77 extratos de dispensa de licitação e separar aqueles 
que fundamentaram-se no capítulo 20 da Lei de Inovação. Esse segundo filtro resultou em 51 ocorrências 
(quadro A.1, anexo ao final deste artigo). É importante destacar, nesse sentido, que nem todos os extratos faziam 
referência ao artigo da Lei de Inovação que fundamentou o contrato. Nesses casos, foi preciso analisar o objetivo 
da aquisição para inferir se o objeto estava relacionado ao estabelecido no Artigo 20 (aquisição de P&D) ou não.

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

O quadro A.1 do anexo apresenta informações sobre contratantes e fornecedores extraídas a partir dos extratos 
de dispensa de licitação publicados no DOU. Essas informações não permitem classificar todas as contratações; 
contudo, a partir de uma análise geral, é possível separar as experiências em três grandes grupos, quais sejam: 
i) estudos aplicados; ii) encomendas tecnológicas sem posterior necessidade de scale up; e iii) encomendas 
tecnológicas com posterior necessidade de scale up. 

O primeiro tipo está relacionado a contratações de pesquisas que objetivam gerar conhecimento a ser incorporado 
pelo corpo técnico demandante. Seus resultados mais comuns são relatórios de pesquisa, palestras e apresentações. 
O segundo tipo diz respeito às contratações que exigem desenvolvimento tecnológico com aplicação restrita e 
determinada. Nessas, o próprio serviço de P&D é suficiente para atender a demanda. Entre os resultados mais 

11. As ocorrências do termo “inciso XXXI” não associadas à Lei de Compras foram desconsideradas. 
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comuns encontram-se as atualizações de equipamentos militares, criação de sistemas específicos e desenvolvimento de 
componentes em projetos aeroespaciais. Finalmente, tem-se os projetos que visam reduzir assimetrias de informação 
quando da aquisição em grande quantidade. Isto é, são projetos que resultam em protótipos, moléculas ou modelos 
que, para satisfazerem a demanda original, devem antes passar pela fase de scale up. 

Considerando que as iniciativas da Petrobras não foram observadas, verifica-se um baixo uso da aquisição 
de P&D enquanto estratégia de CT&I. Foram 51 contratos em pouco mais de quatro anos e meio. Soma-se a 
isso um montante total nominal de apenas R$ 148.767.225,44 e um valor nominal médio de R$ 3.628.468,91. 
É importante considerar que Ribeiro e Inácio JR. (2014) estimam que o total de compras públicas do governo 
federal (administração direta e indireta) foi de R$ 381 bilhões em 2012. Ou seja, apesar da relevância enquanto 
instrumento de política, o valor das aquisições de P&D aqui identificadas é insignificante quando comparado 
ao total de compras públicas do governo federal.

É importante destacar, contudo, que a internet, o radar, o telefone celular, o forno de micro-ondas, a 
câmera portátil, o sistema de posicionamento global (GPS), as técnicas de preservação de alimentos e tantas 
outras invenções que hoje tomamos como fundamentais são oriundas de aquisições de P&D (Nowak, 2011). 

Por outro lado, é verdade que mesmo nos Estados Unidos – principal mercado de compra de P&D no mundo – 
esse tipo de aquisição também representa uma pequena parcela do total de compras governamentais, mas mesmo essa 
pequena parcela está longe de ser irrelevante. Por exemplo, considerando o total de compras feitas pelo governo federal 
norte-americano em 2011 (US$ 1,8 trilhão), aproximadamente 3% referiam-se a contratos classificados como P&D 
(USA… [s.d.]).12 Por outro lado, a aquisição de P&D representou, no mesmo ano, 39% do investimento federal em 
P&D (Office… [s.d.]). Portanto, é esperado que a aquisição de P&D represente apenas uma parcela marginal de todas 
as compras públicas do governo federal brasileiro, mas não uma pequena parcela do investimento em P&D. O fato é 
que, no Brasil, os níveis de utilização dessa importante intervenção não são significantes, principalmente considerando 
os cerca de R$ 30 bilhões investidos anualmente pelo governo federal em atividades de P&D (Brasil, [s.d.]).13 

O quadro A.1 do anexo também mostra que uma pequena parte do P&D da Aneel está sendo empregada 
na forma de PCP por meio das ações de empresas de economia mista (sujeitas à Lei de Licitações). Do total de 
compras do período, 64% foram realizadas com recursos de empresas de economia mista do sistema elétrico.  
Tal resultado era esperado, uma vez que o manual de P&D da Aneel estabelece que:

O Projeto de P&D no setor de energia elétrica deve ser original e inovador. No entanto, diferentemente da pesquisa 
acadêmica pura que se caracteriza pela liberdade de investigação, deverá ter metas e resultados previstos (Aneel, 2012). 

Ou seja, as próprias regras da Aneel exigem que os investimentos em P&D das empresas que se subordinam 
a tais regras sejam mais associados ao desenvolvimento de soluções do que à pesquisa pura. De fato, as obrigações 
impostas pelas regras do P&D Aneel acabam por contribuir com a difusão das iniciativas do tipo PCP no 
país, uma vez que verifica-se um grande número de sociedades de economia mista no setor, as quais são parte 
integrante da administração indireta. 

Em que pese o pequeno número de contratos, chama atenção a variedade da natureza jurídica dos 
fornecedores. Isto é, observam-se empresas, universidades e institutos de pesquisa sem fins lucrativos. Fato esse 
que demonstra a viabilidade e abrangência da legislação em vigor. 

Quando analisa-se os objetivos das aquisições observa-se, também, a grande variabilidade tecnológica; 
contudo, à medida que as empresas de economia mista do setor elétrico possuem parcela significativa das 
inciativas, tem-se um claro viés em direção a tecnologias da área de energia. Além disso, o mapeamento mostra 
esparsos contratos nas áreas de defesa, energia, saúde, aeroespacial e de sistemas de informação. 

12. Estes dados não consideram os cerca de US$ 2 bilhões/ano gasto com o Sbir. 

13. Mesmo se todo o investimento que a Petrobras é obrigada a fazer em PD&I fosse empregado (não o é), por meio de contratos de aquisição, o percentual 
de P&D total investido por meio de aquisição não chegaria a 4%. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este texto introduziu os conceitos de aquisição de P&D e de compras públicas pré-comerciais, mapeando 
o cenário brasileiro no que diz respeito ao governo federal. Contudo, é preciso destacar a limitação da 
metodologia empregada, que reflete o olhar dado ao objeto. Foram mapeadas apenas as iniciativas de aquisição 
de P&D que fizeram uso do inciso XXXI do Artigo 24 da Lei de Licitações pela administração federal direta 
e indireta. Mesmo instituições que se submetam à Lei de Licitações podem realizar a aquisição de P&D  
(como faziam até 2010) por meio de outros mecanismos legais, principalmente aqueles associados à dispensa 
ou à inexigibilidade de licitação. Por outro lado, existem importantes instituições, como é o caso da Petrobras, 
que não se submetem à referida lei. 

Não obstante, a metodologia tem o mérito de observar as iniciativas de aquisição de P&D realizadas por 
instituições federais, tanto da administração direta quanto indireta, da forma como deveriam ser realizadas,  
isto é, utilizando os mecanismos legais destinados para tanto. 

Em que pese o diminuto número e volume de iniciativas, foi possível observar que não só é possível 
realizar aquisição governamental de P&D no Brasil como ela vem sendo realizada por instituições com 
diferentes objetivos sociais. Mesmo assim, tomadas em conjunto, as inciativas aqui listadas não possuem a escala 
nem o foco necessário para serem comparadas aos programas de PCP realizados pelo mundo desenvolvido.  
Soma-se a isso o fato de o modelo típico de PCP – contratações divididas em várias etapas com concorrência 
entre fornecedores para a passagem de etapas – não ser observado no Brasil (o modelo de gestão do Programa 
Nacional das Plataformas do Conhecimento provavelmente irá alterar essa realidade). Do ponto de vista da 
gestão, as iniciativas aqui mapeadas são muito mais simples e limitadas, o que exige certa flexibilização do uso 
do conceito de PCP na realidade brasileira. 

Seja como for, o baixo uso de iniciativas de investimentos governamentais em P&D via contratação não é 
condizente com o tamanho, posição internacional e quantidade de desafios da sociedade brasileira. 

Ao concentrar recursos e destiná-los à superação de grandes desafios nacionais, o uso da PCP poderia 
representar uma nova agenda de política científica e tecnológica para o país. Tal instrumento poderia ser 
empregado, por exemplo, para o desenvolvimento de uma vacina contra a dengue, soluções de mobilidade 
urbana, sementes adaptadas às mudanças climáticas, despoluição de rios, lagos e baías, bem como tantos outros 
desafios historicamente enfrentados, mas nunca superados. Talvez por isso, tenha sido lançado o Programa 
Nacional das Plataformas do Conhecimento. 

Seja como for, as compras estatais, que têm a possibilidade de internalizar risco, realizar escala e articular 
agentes não podem continuar sendo desprezadas se o objetivo é promover a superação de históricos desafios em 
um contexto de Estado empreendedor. 
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ANEXO

QUADRO A.1 
Experiências brasileiras em PCP com uso do inciso XXXI do Artigo 24 da Lei no 8.666/1993 (2010-2015) 

Data Contratante Fornecedor Objeto Valor do contrato

20/10/2010 Eletrobras distribuição Alagoas Fepisa
Modelação de erros em medidores eletrônicos de energia 
elétrica reativa e avaliação de perdas, devido efeitos das 
distorções harmônicas e desequilíbrios

n.d

6/12/2010 Centro Tecnológico do Exército Orbitsat
Serviços técnicos especializados para a atualização tecno-
lógica de cinco radares de defesa antiaérea de baixa 
altura_SABER M60

2.973.000,00

10/12/2010 IFEMG Aprimorar desenvolvimento Aquisição de sistema de gestão de fluxo de comunicação 41.040,00

30/12/2010 Eletrobras Distribuição Alagoas CPqD

Desenvolvimento de um modelo de referência para as 
Edes, fundamentado na experimentação de aplicações 
de um conjunto de tecnologias no conceito Smart Grid 
(Redes Inteligentes)

n.d

31/3/2011 Eletrobras Distribuição Alagoas
FEP/Escola Politécnica da 
Bahia

Medição da qualidade, densidade e profundidade dos resul-
tados dos projetos de eficiência energética – metodologia, 
instrumentação e apuração

n.d

31/3/2011 Eletrobras Distribuição Alagoas Funcefet/Minas
Sistema de informação geográfica para seleção de alvos e 
mapeamento de perdas
comerciais

n.d

31/3/2011 Eletrobras Distribuição Alagoas Instituto Abradee Programa Brasileiro de Rede Elétrica Inteligente n.d

16/5/2011 Eletrobras Distribuição Alagoas PaqTcPB
Aplicação de técnicas de inteligência artificial para estimação 
de estado dos sistemas elétricos de potência em tempo 
real de operação

n.d

11/6/2011 Boa Vista Energia Funcefet/Minas
Prestação de serviços técnicos profissionais Especializados 
em projetos e pesquisa

521.770,00

8/7/2011 Eletrobras Distribuição Alagoas Cesmac
Determinação do estado físico de conservação de isoladores 
por meio da técnica de rádio frequência

n.d

8/7/2011 Eletrobras Distribuição Alagoas Fejal Conservação de isoladores por rádio frequência n.d

21/9/2011 Fiocruz IBMP
Prestação de serviço de desenvolvimento e prototipagem 
de dez leitores de testes rápido

125.983,00

7/11/2011 Eletrosul Fitec e Fest
Rede de sensores passivos para medição da integridade 
de equipamentos em sistemas de energia com transmissão 
sem fio

2.419.620,00

8/11/2011 Fiocruz IBMP

Nacionalização da produção em boas práticas de fabricação, 
de antígenos recombinantes para detecção das doenças 
infecciosas controladas pelo programa de garantia de 
qualidade do sangue e hemoderivados

1.500.000,00

16/12/2011 Inpe OPTO

Fornecimento, sob risco tecnológico, de tecnologias de 
banda SWIR, de telescópio TMA (three mirror anastigmat 
ou anastigmático de três espelhos) e de estruturas em 
carbeto de silício

9.508.018,59

28/12/2011 Eletrosul LACTEC
Tecnologia de biodigestão para o processamento de resíduos 
agrícolas adequadas ao contexto rural brasileiro

1.799.261,00

6/1/2012 Inpe AMS Kepler

Fornecimento, sob risco tecnológico, de sistema de teste, 
gravação, processamento e distribuição de imagens para o 
satélite Amazonia-1, e sua integração ao sistema MS3 (multi 
satellite station system) presentemente operado pelo Inpe

4.632.478

10/7/2012 Eletrosul Red Orange
Utilização da tecnologia de plasma para tratamento de 
bauxita impregnada com óleo mineral isolante

1.835.000,00

31/7/2012 Eletrosul LACTEC Turbina hidráulica magnus 920.814,00

12/9/2012 Eletrobras Nuclear
USP

Elaboração de estudo dos novos processos de fissão-fusão 
nuclear para geração de eletricidade, insumos estratégicos e 
reutilização do combustível irradiado e consultorias técnicas 
afetas ao tema, abrangendo programa de conferências/
seminários; pesquisas de campo; reuniões; livros, vídeos 
e oito relatórios-fusão nuclear inercial induzida por lasers

913.369,70

7/12/2012 AEB Cenic Engenharia
Contratação de empresa para desenvolvimento e fabricação 
do banco de controle para veículo lançador SARA Suborbital

1.786.269,00

(Continua)
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Data Contratante Fornecedor Objeto Valor do contrato

14/12/2012 Furnas Innova Energias Renováveis
Unidade de aproveitamento energético de resíduos por meio 
de tecnologia de pirólise a tambor rotativo na aplicação de 
solução socioambiental

18.709.430,00

14/12/2012 Furnas Cdiox Safety
Unidade de aproveitamento energético de resíduos por meio 
de tecnologia de pirólise a tambor rotativo na aplicação de
solução socioambiental

7.172.500,00

14/12/2012 Furnas CIC
Unidade de aproveitamento energético de resíduos por meio 
de tecnologia de pirólise a tambor rotativo na aplicação de
solução socioambiental

4.252.373,00

31/12/2012 Furnas Tracel
Desenvolvimento e testes de ônibus urbanos com tração 
elétrica

2.493.105,92

18/3/2013 Furnas Seahorse Wave Energy
Implantação de conversor offshore para geração de eletri-
cidade pelas ondas do mar

1.708.600,00

3/5/2013 Eletrobras Termonuclear UFF

Prestação de serviços de desenvolvimento de pesquisas e 
estudos da análise probabilística de ameaça e risco sísmico 
das instalações nucleares da Central Nuclear Almirante 
Álvaro Alberto – CNAAA

240.000,00

21/6/2013 Eletrobras Centrais Elétricas Matrix
Aplicabilidade de nova tecnologia de extração de energia do 
vento para turbina eólica vertical, utilizando pás dobráveis 
e articuladas

602.840,00

21/6/2013 Eletrobras Centrais Elétricas Endicon
Aplicabilidade de nova tecnologia de extração de energia do 
vento para turbina eólica vertical, utilizando pás dobráveis
e articuladas

316.966,00

10/7/2013 Eletrobras Distribuição Alagoas Fepisa
Sistema de gerenciamento, análise e controle dos indicadores 
de qualidade de energia em alimentadores de distribuição

1.368.070,00

14/8/2013 Furnas CEI Solar
Arranjos técnicos e comerciais para inserção
da geração solar fotovoltaica na matriz energética brasileira

2.092.492,17

4/9/2013 Eletrobras Termonuclear USP

Serviços de desenvolvimento de pesquisas e estudos 
da análise probabilística de ameaça e risco sísmico das 
instalações nucleares da Central Nuclear Almirante Álvaro 
Alberto – CNAAA

299.600,00

25/9/2013 Fiocruz IBPM

Contratação de serviço de prospectagem de utilização de 
cultura de células-tronco como
metodologia alternativa na utilização de modelos animais 
nos ensaios toxicológicos pré-clínicos de fármacos e bio-fár-
macos e realização de atividades de controle de qualidade 
de produção de conjuntos para
diagnóstico de interesse do SUS

1.040.706,60

10/12/2013 Eletrobras Termonuclear USP

Serviços de desenvolvimento de pesquisas e estudos na 
atualização da base de dados geológica, fundamental 
para a reavaliação
da ameaça sísmica às instalações nucleares da Central 
Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA

438.904,17

6/1/2014 Eletrobras Distribuição Alagoas FEP/BA
Metodologia para redução de conflitos entre linhas de 
transmissão e sítios arqueológicos

1.645.596,00

6/1/2014 Eletrobras Distribuição Alagoas FEP/BA

Identificação remota de perdas comerciais com cargas rurais 
móveis – blindagem de áreas críticas fundamentada em 
conceitos de Smart Grid, e modelos de ondas trafegantes 
para monitoramento de linhas

2.706.671,00

29/1/2014 Eletronorte Airship

Contratação de empresa nacional para a execução do Projeto 
de P&D intitulado desenvolvimento de uma plataforma aérea 
para configurar uma nova forma de trabalho no processo 
de manutenção e inspeção em Linhas de Transmissão – LTs

37.863.586,00

10/3/2014 Furnas Finatec
Arranjos técnicos e comerciais para inserção
da geração solar fotovoltaica na matriz energética brasileira

1.309.770,00

1/4/2014 Eletrobras Distribuição Alagoas Fade/UFPE
Novos materiais isolantes e condutivos para redução de 
perdas técnicas na distribuição
de energia elétrica

760.980,00

15/4/2014 Inpe Cenic

Contratação de empresa para realização dos serviços técnicos 
especializados de engenharia voltados à integração e estes 
do veículo SARA Suborbital ao veículos de lançamento 
VS-40 e acompanhamento da missão de lançamento e 
resgate da carga útil

1.616.307,65

(Continua)

(Continuação)
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Data Contratante Fornecedor Objeto Valor do contrato

30/6/2014 Eletrobras Distribuição Alagoas FEP/BA

Medidor e software para mapeamento de iluminância em 
interiores e exteriores com a determinação tridimensional 
de curvas isolux para subsidiar Projetos de M&V e eficiência 
energética

698.603,50

8/8/2014 AEB Orbital
Contratação de empresa para realização de serviços de 
desenvolvimento e integração do modelo de qualificação 
da Plataforma Suborbital de Microgravidade (PSM-MQ)

3.220.102,37

21/8/2014 Fapeb/Exército CPqD
Serviços técnicos especializados relacionados aos serviços 
de modelagem pesquisa e desenvolvimento de um módulo 
de forma de onda para uso na faixa de frequência de HF

4.580.000,00

8/9/2014 Amazônia Azul FDTE Reservado Reservado

9/9/2014 Eletrobras Distribuição Alagoas
FDTE

Identificação e avaliação de perdas não técnicas usando 
estimação de estados em Redes MT e BT e técnicas de 
clusterização com parâmetros exógenos, para melhor 
representação da demanda utilizada no planejamento da 
expansão do sistema

1.755.372,00

10/9/2014 CTI/Renato Archer FACTI
Execução de projeto de desenvolvimento de metodologia 
de avaliação e sua aplicação na
análise de relatórios demonstrativos anuais (RDAs)

17.650.000,00

17/9/2014 Centrais Elétricas de Rondônia Abradee Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico – Siase 98.130,77

4/11/2014 EB Hidromec
Contratação de serviço para desenvolvimento da Plataforma 
de Integração do Projeto Rádio Definido por Software (RDS) 
de Defesa, versão veicular

2.399.895

24/11/2014 CTI/Renato Archer FACTI

Execução da fase de elaboração de metodologia de gestão 
de riscos de segurança da informação e especificação e 
desenvolvimento de um sistema computacional público e 
de arquitetura aberta que apoie a utilização da metodologia

1.750.000,00

5/12/2014
CTI/Renato Archer FACTI

Contratação de desenvolvimento de solução tecnológica de 
apoio as atividades de inteligência preventiva utilizada para 
diagnósticos, prognósticos, acompanhamento, detecção, 
classificação e encaminhamentos relativos a fatos ou situa-
ções de imediata ou potencial influência sobre os processos 
decisórios das ações preventivas para segurança pública

1.000.000,00

5/12/2014 Amazônia Azul FDTE Reservado Reservado

Fonte: Diário Oficial da União, vários anos.

(Continuação)





IMPACTOS DAS REFORMAS EM CURSO PARA MELHORIA DO 
AMBIENTE DE NEGÓCIOS NO BRASIL NO INDICADOR DO DOING 
BUSINESS REPORT

Lucas Ferreira Mation1
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1 INTRODUÇÃO

O ambiente de negócios é um importante determinante da atividade econômica. Os indicadores para o Brasil 
não são positivos, e têm estado estagnados nos últimos anos, limitando as possibilidades de crescimento da 
economia brasileira. Este trabalho busca mapear iniciativas de melhoria do ambiente de negócios em curso 
na administração pública brasileira, e antecipar o impacto que essas medidas terão nos indicadores do Doing 
Business Report (DB), levantamento realizado anualmente pelo Banco Mundial. 

O ambiente de negócios é constituído pelo conjunto de regras e procedimentos administrativos aos quais 
as empresas estão sujeitas durante sua operação. Um ambiente de negócios complexo, lento e incerto tem 
implicações econômicas significativas: eleva os custos de operação das empresas, via contratação de pessoal 
e serviços dedicados à interação com o estado, como contadores e advogados; dificulta a entrada de novas 
empresas, diminuindo a concorrência; e aumenta os riscos associados à atividade econômica, em função da 
lentidão e imprevisibilidade dos procedimentos administrativos e jurídicos. 

Os relatórios do Doing Business, iniciados pelo Banco Mundial em 2003, consolidaram uma 
metodologia inovadora para capturar o ambiente de negócios de forma objetiva e comparável entre países.3 
Até então, o ambiente de negócios, apesar de reconhecido como um aspecto que afeta o desempenho 
das empresas, era descrito de forma tácita, etérea ou anedótica. O indicador do Doing Business define o 
desempenho de cada país em diversas áreas, como abertura de empresas, pagamento de impostos, comércio 
entre fronteiras, entre outras. Em linhas gerais, para cada área são mensurados três componentes: o número 
de procedimentos envolvidos, o tempo para execução desses procedimentos e os custos administrativos 
decorrentes. Estes são mensurados na principal cidade do país, em termos de atividade econômica.  
A partir do relatório de 2015, passaram a ser consideradas as duas maiores cidades nos países com mais de 100 
milhões de habitantes. Esses componentes são padronizados e agregados em indicadores cardinais de desempenho 
para cada área, e um indicador geral de ambiente de negócios. 

Ao dar materialidade ao conceito, o indicador explicita a eficiência com que o setor público interage com 
o setor produtivo. Isso permite identificar os gargalos para melhoria do ambiente de negócios, estabelecer 
metas e fazer benchmarks com o desempenho de outros países. Além disso, a disponibilidade de um indicador 
objetivo e comparável permitiu emergir uma literatura que documenta os impactos econômicos do ambiente 
de negócios. Essa literatura mostra que o ambiente de negócios afeta o desempenho das empresas e o 
crescimento econômico dos países.4 

Na seção 2, descrevemos, em detalhes, a metodologia para o cálculo do ambiente de negócios e o 
comportamento do Brasil no Doing Business. Mostramos que o Brasil tem ambiente de negócios ruim 
na maioria das áreas mensuradas. O país ocupa a 120a posição entre os 189 países pesquisados, estando 
a 41,9 pontos percentuais da fronteira das melhores práticas, de acordo com o indicador de distância 

1. Técnico em Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) do Ipea.

2. Bolsista da Diset do Ipea.

3. Com base na metodologia criada por Djankov et al. (2002). Os relatórios e dados do Doing Business estão disponíveis em: <http://www.doingbusiness.org/>. 

4. Ver capítulo 3 de Banco Mundial (2015) para uma revisão abrangente dos artigos publicados no tema. 
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para a fronteira, que será apresentado posteriormente. Ao longo do tempo, o desempenho do país ficou 
relativamente estagnado, desde o início da publicação, em 2003, o que contrasta com a maioria dos demais 
países que apresentaram melhoras significativas no período. Os países menos desenvolvidos, em particular, 
tiveram os avanços mais rápidos (Mation, 2014). 

Em seguida, na seção 3, apresentamos o mapeamento de iniciativas em curso no poder público que podem 
melhorar o ambiente de negócios, e estimamos o impacto dessas melhorias nos indicadores do Doing Business. 
Para cada uma das iniciativas e projetos identificados na pesquisa preliminar, foram feitas entrevistas com os 
órgãos responsáveis para definir, em mais detalhes, os cronogramas de implantação e qual o impacto das medidas 
nos componentes, como número, duração e custo dos procedimentos. Para cada iniciativa foram estimados os 
impactos nos indicadores do Doing Business e em quanto tempo as mudanças surtiriam efeito. Isso permite 
avaliar a trajetória futura do Brasil no indicador e, acima de tudo, dimensionar em que medida as iniciativas em 
curso têm o potencial de promover melhorias significativas no ambiente de negócios do país.

2 SITUAÇÃO DO BRASIL NO DOING BUSINESS

Nesta seção apresentamos a situação do Brasil no Doing Business. Para tanto, primeiro descrevemos em 
mais detalhes a metodologia utilizada pelo Banco Mundial. A compreensão do cálculo do indicador geral,  
que permite o ranking dos países, é de extrema importância para entender o desempenho do Brasil e a pertinência 
do indicador. Isso nos permitirá simular o impacto das medidas de melhoria do ambiente de negócios listadas 
na seção 3. Em seguida, descrevemos o desempenho do Brasil relativo ao restante do mundo em cada área da 
última edição do relatório Doing Business.

2.1 Metodologia do Doing Business

O indicador do Doing Business é composto por dez áreas: abertura de empresas, obtenção de alvarás de 
construção, registro de propriedades, obtenção de crédito, proteção de investidores, pagamentos de impostos, 
comércio entre fronteiras, execução de contratos, resolução judicial de insolvências e obtenção de eletricidade.

Para cada área são mensurados componentes objetivos, que na maioria dos casos são: o número de 
procedimentos envolvidos, o tempo para execução desses procedimentos e os custos administrativos decorrentes. 
Outras áreas incluem componentes específicos, como taxa de recuperação (medida em centavos de dólar) e 
índice da segurança do marco regulatório (medida em escala de 0-16), ambas da área resolução de insolvências. 

Por serem medidos em unidades distintas, esses componentes são convertidos para uma escala comum, 
denominada distância para a fronteira (distance to fronteer – DTF),5 que varia de 0 a 100. O cálculo da DTF 
envolve três etapas: 

1) Para cada país (i), e área (a), cada um dos componentes objetivos (c) é padronizado para uma unidade 
comum de distância para a fronteira (DTF) usando a fórmula a seguir:

DTFi
a,c = (pior desempenho - Yi)

(pior desempenho - melhor desempenho)
.

O pior e o melhor desempenho são para os dados coletados desde o ano base 2005. Nos componentes objetivos 
em que o país com pior desempenho é um outlier, o pior caso considerado é o valor do país no percentil 5% 
da distribuição do componente. Este é o caso, por exemplo, das horas para pagar impostos, como veremos  
mais na seção 3.2.2.

2) A distância para a fronteira de cada área é calculada pela média das DTFs dos componentes objetivos da área.  
A partir do DTF da área também é computado o ranking dos países na área.

5. Utilizaremos a sigla em inglês, pois é o mais comumente usado na literatura.
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3) A DTF geral é calculada pela média das DTFs das dez áreas.6 O DTF geral define o ranking geral. 

Esses indicadores de DTF permitem comparações cardinais entre os desempenhos dos países e a evolução 
de cada país ao longo do tempo. O Doing Business também publica os rankings dos países em cada área e no 
índice geral. 

2.2 Desempenho recente do Brasil 

No relatório de 2015 do Doing Business, cujos dados são referentes a 2014, o Brasil ocupa a posição 120a, 
entre 189 países, no ranking do Doing Business. Mais importante que o resultado do ranking, o indicador 
de DTF do Brasil é de 58,1. Isto é, estamos a 41,9 pontos da fronteira das melhores práticas nesta escala de 
0 a 100. O gráfico 1 mostra a posição relativa do Brasil vis-à-vis a distribuição dos demais países neste índice 
de DTF. Trata-se de um “gráfico de violino”, no qual, para melhor visualização, a densidade de probilidade 
estimada dos demais países é distribuída simetricamente acima e abaixo do eixo x. 

GRÁFICO 1
Distância para fronteira e classificação do Brasil (ponto) no Doing Business, comparado aos demais países (2014) 
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Fonte: Banco Mundial (2015), Doing Business Report, dados históricos.
Elaboração dos autores.  
Obs.: Gráfico de violino, distribuição espelhada a partir de densidade de Kernel.

É interessante notar que, com 58,1 pontos de DTF, o Brasil encontra-se logo abaixo da área de maior 
densidade de probabilidade do gráfico. Portanto, melhorias na DTF brasileira nesse intervalo causarão o avanço 
mais rápido no ranking. Por exemplo, se a DTF do Brasil melhorasse cinco pontos, avançaríamos 32 posições. 
Este mesmo aumento de cinco pontos elevaria a classificação de um país com DTF inicial de 75 pontos em 
apenas treze posições. 

O gráfico 2 apresenta para cada área do Doing Business a posição relativa do Brasil na DTF quando 
comparado à distribuição das DTFs dos demais países. As áreas estão ordenadas de acordo com o desempenho do 
Brasil, do pior para o melhor. O gráfico também inclui rótulos associados aos pontos, que indicam a classificação 
do Brasil na área. 

O primeiro aspecto que o gráfico evidencia é como os as distribuições das DTFs variam consideravelmente 
entre as áreas. Enquanto para abertura de empresas a maior massa da distribuição concentra-se em níveis altos 
de DTF, acima de 75 pontos, a distribuição de resolução de insolvência está mais concentrada em valores mais 
baixos de DTF. Isto é de se esperar, pois, como vimos antes, a regra de padronização é efetuada pelos valores 
extremos, mínimo e máximo, de cada componente, e não por momentos da distribuição (média, variância).

6. A partir do relatório 2015, foi incluída uma 11a área, relacionada à flexibilidade do mercado de trabalho do país (regras de contração e demissão, flexibilidade 
de horas). Entretanto, essa área não entrou no calculo da DTF geral. A exclusão dessa área se deu pelo caráter mais normativo e polêmico dos componentes 
mensurados e pela prescrição implícita dos benefícios da flexibilização no mercado de trabalho.
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GRÁFICO 2
Distância para fronteira e classificação do Brasil (ponto) em cada área do Doing Business, comparado aos demais países (2014) 
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Fonte: Banco Mundial (2015), Doing Business Report, dados históricos.
Elaboração dos autores. 
Obs.:  Gráfico de violino, distribuição espelhada a partir de densidade de Kernel. Os números associados a cada ponto indicam a posição do Brasil na classificação de cada área. 

O pior desempenho do Brasil tanto na DTF quanto na classificação é na área de pagamento de impostos. 
Nessa área, o país tem 41,31 pontos de DTF e ocupa a posição 177 no ranking específico, enquanto a maioria 
dos países tem valores acima de 55 pontos de DTF. Isso ocorre em função da complexidade do nosso sistema 
tributário, em particular do alto número de horas para pagar impostos no Brasil (2.600 horas). A área de obtenção 
de crédito ilustra bem as diferenças nas distribuições. Apesar de ser a 2a pior área, em termos de distância para 
a fronteira, com 45 pontos, o Brasil ocupa a 89a posição na área. Outra área em que o Brasil apresenta DTF 
relativamente baixo é a obtenção de alvará de construção, com 48,3 pontos DTF e a 174a posição do ranking. 

O desempenho da DTF é ligeiramente melhor nas áreas de execução de contratos (53,6 pontos), resolução 
de insolvência (54,5 pontos) e registro de propriedades (56,18 pontos). Este desempenho é relativamente baixo 
quando comparado aos demais países para execução de contratos (118a posição) e registro de propriedades (138a 
posição). Entretanto, para resolução de insolvências há uma grande massa de países com desempenhos piores 
que o Brasil, que ocupa da 55a posição. Outra área em que o Brasil tem uma boa classificação, 35a, apesar de um 
DTF não tão alto (62,5) é em proteção de investidores. 

Em comparação com as demais áreas, abertura de empresa e comércio entre fronteiras apresentam DTFs 
relativamente mais altos, 63,4 e 66,1 respectivamente. Entretanto, a maioria dos países apresenta valores 
consideravelmente mais altos de DTF, e a classificação do Brasil nestas áreas (167a e 123a) ainda é bastante baixa. 

A única área em que o Brasil apresenta uma DTF alta e boa classificação é na área de obtenção de eletricidade, 
com 89,2 pontos de DTF e 19a posição. 
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3 MEDIDAS EM ANDAMENTO E IMPACTO NO INDICADOR

Nesta seção apresentamos as medidas em fase de implantação, em 2015, que entrarão em vigor nos próximos 
anos, e as estimativas dos impactos dessas medidas nos índices do relatório Doing Business. Na primeira 
subseção, descrevemos o processo de coleta de informações e identificação das medidas em andamento.  
Em seguida, detalhamos cada uma das medidas e seus impactos nos indicadores, tanto da área quanto global. 
Por fim, apresentamos o efeito combinado de todas as medidas. 

3.1 Levantamento de medidas em andamento 

O levantamento de iniciativas teve por base as apresentações realizadas pelos órgãos responsáveis por cada área 
no workshop: Ambiente de negócios no Brasil e o relatório DB, organizado pela Secretaria de Acompanhamento 
Econômico – Ministério da Fazenda (Seae/MF), nos dias 6 e 7 de abril de 2015, e nos informes de melhorias no 
ambiente de negócios que o governo brasileiro enviou para avaliação da equipe do Banco Mundial responsável 
pelo Doing Business. 

Além disso, foram realizadas entrevistas com alguns dos órgãos responsáveis para confirmar detalhes de cada 
medida e dos seus cronogramas de implantação. Foram entrevistados os seguintes órgãos sobre os seguintes temas: 

• SP Negócios: procedimentos relativos ao município de São Paulo, em particular abertura de empresas,  
e alvarás de construção;

• Receita Federal do Brasil (RFB), Aduana: procedimentos de importação e exportação nos portos 
brasileiros;

• Secretaria da Micro e Pequena Empresa (SMPE): abertura de empresa, pagamento de impostos;

• Secretaria de Comércio Exterior (Secex): importação e exportação nos portos brasileiros.

A partir dessas informações, construímos uma listagem das medidas em curso para melhoria de do 
ambiente de negócios em cada área. Esta listagem inclui detalhes das mudanças nos procedimentos e fluxos 
de trabalho e prazos de execução de cada medida. A partir desta lista, foram simulados os impactos de cada 
medida nos componentes objetivos do DB (em geral: número de procedimentos, duração dos processos e 
custo, também referidos como subindicadores do DB), nas variáveis de distância para fronteira e classificação 
de cada área, e, finalmente, no indicador global. Seguindo a metodologia do DB, consideramos o impacto 
separadamente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

É importante notar que esta nota é uma versão preliminar de um levantamento mais abrangente em curso. 
Até o momento, apenas algumas áreas do indicador (abrir empresa, pagar imposto, registrar propriedades 
e comércio entre fronteiras) foram mapeadas de forma mais detalhada, incluindo entrevistas com os órgãos 
responsáveis. Também é importante salientar que simulamos apenas os efeitos estáticos das medidas, isto é, 
desconsideramos os cronogramas de implantação e a evolução dos demais países no período. 

3.2 Medidas e seus impactos 

Identificamos um conjunto amplo de medidas em andamento em vários órgãos e esferas da administração 
pública. As medidas são descritas separadamente para cada área do Doing Business a seguir. Apresentamos os 
impactos de cada medida nos indicadores. Em seguida apresentamos os resultados combinados das medidas nas 
várias áreas. 

Para cada área apresentamos uma tabela simulando os impactos nos componentes objetivos (duração, número de  
procedimentos ou custos) em que houve mudança. Nos casos em que os impactos diferem entre São Paulo e  
Rio de Janeiro, as cidades de referência do Doing Business no Brasil, os impactos são descritos por cidade.  
A partir dos impactos nos componentes objetivos, calculamos o impacto no indicador de distância para fronteira e 
o ranking de cada área e do indicador geral. 



24 Radar | 40 | ago. 2015

É importante notar que, apesar de as tabelas de 1 a 4 listarem a data prevista para a medida entrar em 
vigor, simulamos o impacto imediato de cada medida. Isto é, desconsideramos o fato de que a maioria das 
medidas só entrará em vigor ao longo dos próximos três anos e que, durante deste período, os indicadores 
dos demais países também melhorarão. Dessa forma, os resultados descritos a seguir tendem a superestimar 
a melhoria na classificação do Brasil que essas medidas trarão nos próximos anos. Entretanto, oferecem-nos 
uma boa estimativa de quanto nos aproximaremos da fronteira dos demais países com as medidas, permitindo 
inclusive comparações da efetividade de cada medida para melhoria do índice geral. 

3.2.1 Abrir empresa

A tabela 1 lista as medidas em andamento na área de abertura de empresas. A iniciativa que tem concentrado 
maior atenção e esforços é o “Portal Empresa Simples”, um sistema que unifica os procedimentos e registros 
necessários para abertura e fechamento de empresas.7 O sistema integra uma série de registros e procedimentos 
antes dispersos entre os órgãos de registro e de arrecadação tributária nos níveis federais, estaduais e municipais. 
O módulo de abertura de empresas do sistema tem previsão de entrada em vigor, em junho de 2016. 

TABELA 1
Impacto das medidas de melhoria do ambiente de negócios da área de abertura de empresas no Brasil nos indicadores do Doing Business

Data 
prevista

Cid.¹

Impacto
variáveis

Resultado área Resultado geral

Dias
Número 
proced. 

DTF Class.² DTF Class.²

Atual (nível)
SP 102,5 12

63,37 167 58,01 120
RJ 54 11

Portal Empresa Simples
Integra procedimentos federais, estaduais  
e municipais de abertura

Jun./2016
SP -5 -4

71,20 151 58,79 116
RJ -16 -4

Registro simplificado na junta comercial
Simplifica regras de criação do nome empresarial 

Jun./2016 -3 63,74 166 58,05 120

E-social
Unifica registros trabalhistas, envio automatizado

Ago./2016 -2 66,31 163 58,30 118

Alvará eletrônico em SP
Reduz tempo para obtenção do alvará de 
funcionamento

Jan./2013  SP -75 76,51 140 59,12 115

Fonte: Seae/MF, RFB, SMPE, SP Negócios e Secex.
Elaboração dos autores. 
Notas: 1  Cidade de referência do Doing Business. São Paulo e Rio de Janeiro correspondem aos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. A omissão 

da cidade indica impacto similar nas duas cidades. 
 2  Impactos na classificação desconsideram os cronogramas de implantação, simulando efeitos imediatos das medidas, com base no desempenho dos demais países 

na última publicação (DB 2015).

Por essa integração, estimamos que o Portal Empresa Simples eliminará, em ambas cidades pesquisadas, 
quatro procedimentos que hoje são feitos separadamente. Além disso, reduzirá a duração em cinco dias em São 
Paulo e dezesseis dias no Rio de Janeiro. O impacto dessa medida nos indicadores de abertura de empresas será 
um aumento de 7,83 pontos no DTF, que corresponde a uma melhora de dezesseis posições na classificação 
da área. Isso corresponde a um aumento de 0,78 pontos no DTF geral e quatro posições na classificação geral.

A segunda medida é a simplificação das normas de registro de empresa, que as juntas comerciais devem seguir.  
Atualmente, ao conceder o Número de Identificação do Registro de Empresas (Nire), a junta comercial precisa 
verificar a não colidência de nome com as demais empresas registradas anteriormente, isto é, a unicidade do  
nome proposto. Além disso, a junta deve verificar a razoabilidade do nome proposto, no sentido de não conter 
ofensas ou outros termos inapropriados. Esse é um processo de checagem lento, pois alguns estados não têm todos 
os registros de empresas digitalizados, e um funcionário tem de avaliar a razoabilidade do nome proposto. 

7. O portal vem sendo implantado pela Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), que é coordenada 
pela SMPE e RFB, e conta com a participação de órgãos dos estados e municípios.
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A proposta em tramitação na SMPE altera instruções normativas do Departamento de Registro Empresarial 
e Integração (Drei), retirando a necessidade de verificação de unicidade e razoabilidade do nome da empresa.8 
A eliminação destes requisitos permitirá a automatização do procedimento. Supondo, de forma conservadora, 
uma adoção gradual, estimamos que essa mudança possa reduzir, de início, o tempo para concessão do Nire por 
parte das juntas comerciais em pelo menos três dias. Isto representaria um ganho de 0,37 pontos no DTF da 
área e 0,04 no DTF geral.

Outra medida na área é a implantação do e-social, um sistema que unifica a prestação de informações sobre 
obrigações trabalhistas e previdenciárias, previsto para entrar em vigor em agosto de 2016. O e-social eliminará 
dois procedimentos para abertura de empresa (abertura de fundo de FGTS em um banco e notificação do 
Caged), aumentando em 2,94 pontos o DTF e quatro posições na classificação da área. Isso corresponde a um 
ganho de 0,29 pontos no DTF e duas posições no resultado geral. O e-social afetará, também, a área de pagar 
impostos, conforme descreveremos em seguida. 

Por fim, a medida que teria maior impacto seria a redução no tempo para concessão de alvará de 
funcionamento no município de São Paulo, em função do Sistema de Licenciamento Eletrônico de Atividades. 
Os dados do Doing Business consideram que obtenção de alvará de funcionamento é o grande fator que atrasa 
a abertura de empresas, tomando 90 dos 102,5 dias do procedimento. A prefeitura de São Paulo (SP-Negócios) 
defende que deveriam ser considerados apenas quinze dias para o procedimento, pois em 2014 mais de 70% das 
licenças foram emitidas eletronicamente em até quinze dias.9

Entretanto, há certa polêmica em torno desses prazos. A equipe do Banco Mundial argumenta que 
os respondentes da pesquisa em São Paulo (escritórios de advocacia e contabilidade) não corroboraram a 
visão da SP-Negócios nesse tema, pois ainda hoje muitas empresas têm dificuldades para obter o alvará e 
acabam operando sem o documento. Por esse motivo, a solicitação não foi aceita nas duas últimas edições do  
Doing Business. Não dispomos das informações necessárias para arbitrar tal debate, nem esse seria o papel a 
que este texto se propõe. Entretanto, cabe simular quais seriam os efeitos, caso tal modificação fosse aceita.  
A redução reivindicada de 75 dias no tempo para abertura de empresa no município de São Paulo teria 
impacto de 13,15 pontos no DTF e um ganho de 27 posições na área e de 1,11 pontos no DTF e cinco 
posições no resultado geral. Por ser uma medida de grande impacto no índice e sobre a qual ainda resta 
certa polêmica, as simulações do impacto global de todas as medidas são divididas em dois cenários,  
um considerando essa redução e outro sem considerá-la.

3.2.2 Pagar impostos

Na área de pagamento de impostos, a única medida em andamento que pudemos identificar é a entrada em vigor 
do e-social, que, como vimos, consiste da unificação e automatização do sistema para prestação de informações 
sobre obrigações trabalhistas e previdenciárias. Em particular o e-social substituirá os procedimentos de envio 
de dados ao INSS, cuja informação atualmente é inserida pelo site, funcionário a funcionário. Os dados 
do Doing Business consideram que atualmente esse procedimento toma 490 horas. Com o novo sistema,  
essa informação será enviada em batch, sem necessidade de reentrada de informações prestadas anteriormente. 
Estimamos que essa mudança possa reduzir o número de horas nesse quesito em pelo menos 390, além da 
eliminação de um procedimento. 

8. Essa mudança parte do pressuposto de que o empreendedor tem todos os incentivos para escolher um nome adequado para a empresa, e não cabe ao estado 
a tutela, a priori, sobre tal escolha. A simplificação não deverá ter impactos na operação e marketing das empresas, pois os direitos de marca são garantidos 
pela legislação de direito intelectual, e não pelo Nire, que está mais relacionado aos procedimentos internos da administração pública.

9. O Sistema de Licenciamento Eletrônico de Atividades, instituído pelo Decreto no 49.460/2008, inicialmente aplicava-se apenas a empresas estabelecidas 
em edificações regulares, restringindo severamente as possibilidades de licenciamento eletrônico. No entanto, um novo decreto (Decreto no 52.857/2011) 
desvinculou a emissão da licença de operações emitidas por via eletrônica da condição de propriedade. Em vigor desde março de 2012, o novo decreto significou 
que a maioria das licenças é emitida por via eletrônica em até quinze dias.
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TABELA 2
Impacto das medidas de melhoria do ambiente de negócios da área de pagamento de impostos no Brasil nos indicadores do 
Doing Business

Data 
prevista

Cid.¹

Impacto
variáveis

Resultado área Resultado geral

Horas
Número 
impostos

DTF Class.² DTF Class.²

Atual (nível)
 SP 2600 9

41,31 177 58,01 120
RJ 2600 9

E-social
Unifica registros trabalhistas, envio automatizado

Ago./2016 -390 -1 41,86 176 58,07 120

Fonte: Seae/MF, RFB, SMPE, SP Negócios e Secex.
Elaboração dos autores. 
Notas: 1  Cidade de referência do Doing Business. São Paulo e Rio de Janeiro correspondem aos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. A omissão 

da cidade indica impacto similar nas duas cidades. 
 2  Impactos na classificação desconsideram os cronogramas de implantação, simulando efeitos imediatos das medidas, com base no desempenho dos demais países 

na última publicação (DB 2015).

A grande redução no número de horas para pagar imposto que o e-social proporcionará, de 2.600 para 
2.210 horas, não afetará o índice, pois o Brasil ainda está muito além das 696 horas (o que corresponde 
ao percentil 5% da distribuição) consideradas como pior caso no cálculo do indicador de DTF. Isto é,  
apesar do significativo impacto que essa medida trará para a operação das empresas, o impacto no índice do 
Doing Business será muito pequeno, pois apenas o efeito da eliminação de um procedimento afetará a DTF. 

O efeito dessa medida será um aumento de 0,55 na DTF e uma posição no ranking da área. Já para o 
resultado geral, não alteraria o ranking, mas a DTF teria um ganho de 0,06 pontos

3.2.3 Comércio entre fronteiras

Para o comércio entre fronteiras a medida considerada foi o Portal Único do Comércio Exterior, com prazo para 
entrar em vigor previsto para dezembro de 2015. O portal integra os sistemas e processos dos órgãos 
governamentais que atuam no comércio exterior, especialmente RFB, Secex e órgãos anuentes. Da perspectiva 
do usuário, o portal é o único ponto de contato, concentrando a entrada de informações e documentos,  
que podem ser acessados pelos vários órgãos envolvidos no processo. Além disso, permitirá acompanhamento 
online do andamento do processo e os tempos de cada etapa. O sistema também proporcionará ganhos logísticos 
pela triagem antecipada das cargas selecionadas para inspeção e unificação das inspeções físicas dos vários órgãos, 
o que reduzirá a necessidade de movimentação da carga. 

Consideramos as estimativas contidas nas apresentações da RFB e Secex, que estimam uma redução de 
cinco dias no tempo necessário para exportação e sete dias no tempo necessário para importação. Além disso,  
pelos ganhos logísticos que o sistema gerará, espera-se uma redução dos custos. Entretanto, os órgãos 
responsáveis não dispõem de tais estimativas. Sendo assim, estimamos a potencial redução de custos com base na 
correlação entre custos e número de dias encontrados nos demais países, segundo os dados do Doing Business.  
Essa correlação indica que a cada dia de redução proporciona uma redução de custos de 2,8% na exportação 
e 2,3% na importação. Portanto, para o Brasil, estimamos uma redução de US$ 270 por container para as 
exportações e US$ 310 por container para as importações.10 Essa medida elevaria 5,52 pontos na DTF e  
24 posições no ranking da área. No resultado geral, o impacto seria de 0,55 pontos na DTF e de três posições 
no ranking. 

10. O porto de referência usado no relatório, tanto para as cidades de São Paulo quanto Rio de Janeiro, é o porto de Santos. O que difere entre as duas cidades é apenas 
o custo de transporte terrestre, muito maior para chegar ao Rio de Janeiro. Por esse motivo aplicamos as mesmas reduções de custos às duas cidades, tomando por 
base o impacto percentual nos custos da cidade de São Paulo.
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TABELA 3
Impacto das medidas de melhoria da área comércio entre fronteiras no Brasil supondo efeito imediato

Exp/Imp
Data 

prevista
Cid.¹

Impacto  
variáveis

Resultado área Resultado geral

Dias Custo² DTF Class.3 DTF Class.3

Atual (nível)

Exp.
 SP 13 1925

66,11 123 58,01 120
RJ 14 2945

Imp.
 SP 17 1925

RJ 17 2945

Portal Único do Comércio Exterior
Integra sistemas da RFB, Secex e 
órgãos anuentes; triagem prévia; 
inspeção unificada

Exp. Dez./2016   -5 -270

71,63 99 58,56 117
Imp. Dez./2017   -7 -310

Fonte: Seae/MF, RFB, SMPE, SP Negócios e Secex.
Elaboração dos autores. 
Notas: 1  Cidade de referência do Doing Business. São Paulo e Rio de Janeiro correspondem aos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. A omissão da 

cidade indica impacto similar nas duas cidades. 
 2  US$ por container (comércio entre fronteiras).
 3  Impactos na classificação desconsideram os cronogramas de implantação, simulando efeitos imediatos das medidas, com base no desempenho dos demais países 

na última publicação (DB 2015).

3.2.4 Registro de propriedades

Por fim, apresentamos as medidas de melhoria na área de registro de propriedades, reportadas pela SP Negócios. 
Caso consideradas, tais medidas eliminariam três procedimentos: i) a obtenção da Certidão de Regularidade de 
Situação do FGTS que seria necessária para a transferência de empresas, mas não para o registro de propriedades; 
ii) o Notário (cartório) obter informações sobre a empresa e; iii) ITBI e outras taxas em banco comercial.  
Estes dois últimos procedimentos não seriam considerados um procedimento autônomo. Esta redução de três 
etapas afetaria positivamente os índices da área em 3,39 pontos a DTF e doze posições. O impacto no resultado 
geral seria de 0,34 pontos no DTF e duas posições.

TABELA 4
Impacto das medidas de melhoria do ambiente de negócios da área de registro de propriedades no Brasil nos indicadores do 
Doing Business

Cid.¹

Impacto  
variáveis

Resultado área Resultado geral

Número 
proced.

Custo² DTF Class.3 DTF Class.3

Atual (nível)
SP 14 2,56

56,18 138 58,01 120
RJ 13 2,44

Unifica registro de propriedades em SP Negócios  SP -3 59,57 126 58,35 118

Fonte: Seae/MF, RFB, SMPE, SP Negócios e Secex.
Elaboração dos autores. 
Notas: 1  Cidade de referência do Doing Business. São Paulo e Rio de Janeiro correspondem aos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. A omissão da 

cidade indica impacto similar nas duas cidades. 
 2  Porcentagem do valor do imóvel (registrar propriedades).
 3  Impactos na classificação desconsideram os cronogramas de implantação, simulando efeitos imediatos das medidas, com base no desempenho dos demais países 

na última publicação (DB 2015).

3.2.5 Impactos gerais

A tabela 5 mostra os resultados das medidas agregadas por grandes áreas do Doing Business e também para o efeito 
combinado de todas as áreas. Para cada área são mostrados o desempenho atual do Brasil e qual será o desempenho 
após as reformas. Os impactos são avaliados tanto no indicador específico de cada área, como também no indicador 
geral do Doing Business. Simulamos dois cenários: o cenário reformas inclui as reformas de aceitação menos 
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controversas nas diversas áreas, que foram consideradas factíveis com base nas entrevistas feitas. O segundo cenário 
Ref. + alvará considera o impacto da redução de 75 dias para concessão de alvará de funcionamento em São Paulo, 
que, como vimos, é de aceitação ainda incerta.

TABELA 5
Impacto das medidas de melhoria do ambiente de negócios no Brasil nas várias áreas nos indicadores do Doing Business

Variável Impacto área Impacto geral

Tempo
Número 
proced.

Custo¹ DTF Class.3 DTF Class.3

Abrir empresa

Atual 83.6d 11.61 4.3%   63.37 167   58.01 120

Reformas 71.3d 5.61 4.3%   74.89 138   59.16 114

Ref. + alvará 25.5d 5.61 4.3%   86.39 83   60.31 109

Pagar imposto
Atual 2600h 9 69%   41.31 177   58.01 120

Reformas 2210h 8 69%   41.86 176   58.07 120

Comércio entre fronteiras² (exp/imp)
Atual 13,3d/17d 6/8 2.3k$/2.3k$   66.11 123   58.01 120

Reformas 8,3d/10d 6/8 2.0k$/1.9k$   71.63 99   58.56 117

Registrar propriedades
Atual 31.7d 13.61 2.5%   56.18 138   58.01 120

Reformas 31.7d 10.61 2.5%   59.57 126   58.35 118

Total

Atual               58.01 120

Reformas               60.11 109

Ref. + alvará               61.26 101

Fonte: Seae/MF, RFB, SMPE, SP Negócios e Secex.
Elaboração dos autores. 
Notas: ¹  Porcentagem da renda per capita (abrir empresa), alíquota do imposto total (% do lucro), milhares de US$ por container (comércio internacional) e % do valor 

do imóvel (registrar propriedades).
 ²  Exportação/importação.
 3  Impactos na classificação desconsideram os cronogramas de implantação, simulando efeitos imediatos das medidas, com base no desempenho dos demais países 

na última publicação (DB 2015).

Considerando o impacto combinado de todas as áreas no cenário de reformas, o Brasil se aproximaria 2.10 
pontos do indicador de distância para a fronteira (DTF). Isso faria com que o país avançasse onze posições 
no ranking do Doing Business, evoluindo da 120a para a 109a posição. Caso consideremos também o efeito 
de redução nos tempos e concessão de alvará, o Brasil se aproximaria mais 1,15 pontos da fronteira do índice, 
ganhando oito posições adicionais e alcançando a 101a posição no ranking.

Analisando cada área separadamente, a magnitude dos impactos varia bastante. No quesito abertura de 
empresas, considerando o cenário reformas, que inclui as ações de integração de sistemas no Portal Empresa 
Simples e simplificação de leis para o Brasil, se aproximaria em 11.52 pontos na DTF da área, passando da 
posição 167 para 138 no ranking da área. Se considerarmos também os efeitos de uma redução significativa dos 
tempos para concessão de alvará de funcionamento, o DTF avançaria em mais 12.50, atingindo o 83o lugar no 
ranking da área. Os avanços apenas dessa medida no ranking geral fariam o Brasil avançar seis posições no cenário 
de reformas e mais cinco posições no cenário Ref. + alvará. É importante notar que esses são avanços significativos, 
considerando que o indicador específico contribui com apenas um décimo do peso do indicador final.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou os resultados de um amplo levantamento sobre o ambiente de negócios no Brasil. 
Primeiramente, apresentamos a situação atual do ambiente de negócios segundo o indicador do Doing Business 
Report e mostramos que o país não tem tido bom desempenho tanto no índice geral como nos índices específicos. 
Em seguida, mapeamos as medidas em andamento e simulamos o impacto dessas no indicador. 

Foram mapeadas medidas de melhoria do ambiente de negócios já em curso e com previsão de entrar em 
funcionamento dentro de um a três anos. No seu conjunto, as medidas podem elevar a DTF geral do Brasil 
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entre 2.10 e 3.25 pontos. Supondo que tais medidas entrassem em vigor instantaneamente, o Brasil melhoraria 
de onze a dezenove posições no ranking do Doing Business, mantido estático o desempenho dos demais países. 

Por um lado é animador que, caso sejam levadas a cabo nos prazos previstos, o impacto previsto dessas 
medidas, de fato, afetará positivamente o desempenho do Brasil no Doing Business. Por outro lado, as simulações 
também indicam que as medidas em andamento ainda são insuficientes para melhorar significativamente 
o ambiente de negócios e colocar o Brasil em uma posição substancialmente melhor no ranking. Um novo 
conjunto de reformas microeconômicas e administrativas é necessário, e o projeto de ambiente de negócios no 
Ipea caminhará, nos próximos meses, no sentido de propor novas alternativas. 
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ACESSO À INTERNET BANDA LARGA RÁPIDA:  
CARACTERIZAÇÃO DAS INDÚSTRIAS BRASILEIRAS

João Maria de Oliveira1

1 INTRODUÇÃO

Diversos estudos já comprovaram a importância das tecnologias da informação e comunicação (TICs),  
em especial do acesso à internet banda larga (BL), para o desenvolvimento econômico. Um dos estudos mais 
citados, o de Qiang, Rossotto e Kimura (2009), concluiu que existe evidente correlação entre o aumento 
da densidade da BL e a taxa de crescimento do produto interno bruto (PIB) per capita para países em 
desenvolvimento. Para os autores, quando a BL cresce 1 ponto percentual (p.p.), o PIB per capita cresce 0,138 p.p.  
Entretanto, eles não encontraram relação de causalidade. 

No debate sobre TICs e produtividade, estabelecido principalmente a partir de Solow (1987), desde a  
segunda metade da década de 1990 já se apresentam indícios de que há correlação, e até mesmo relação 
de causalidade. Kretschmer (2012), entre outros autores, afirma que os Estados Unidos experimentaram 
aceleração do crescimento da produtividade, após 1995, devido também ao investimento em TICs. A maioria 
dos acadêmicos e formuladores de políticas apontam as diferenças consideráveis no investimento em TICs 
entre os Estados Unidos e outras regiões como uma das principais razões dessa aceleração. Em particular,  
o investimento no crescimento do acesso à internet BL teve papel central na adoção de outras ferramentas TICs e,  
por consequência, na produtividade. 

Apesar da importância já comprovada, todavia, poucos estudos abordam como a BL impacta no nível das 
firmas. Especificamente em relação à caracterização das firmas mais produtivas, um dos únicos é trabalhos é o 
de Grimes, Ren e Stevens (2012). Esses autores utilizam dados de acesso e variáveis das firmas na Nova Zelândia 
para caracterizá-las. 

Este texto apresenta as características das empresas que adotam velocidades maiores de BL, ou tecnologias 
que permitam maiores velocidades. Ele configura-se como parte de um processo que confirme se as firmas  
mais produtivas, as melhores, têm parte dos seus ganhos advindas da escolha da BL rápida. 

Utilizando dados da pesquisa TIC-Empresas2 e da oferta de acesso à internet BL por municípios, da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel),3 combinados com os dados da Pesquisa Industrial Anual-Unidade 
Local do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (PIA-UL/IBGE), e da Relação Anual de Informações 
Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego (Rais/MTE), buscou-se correlacionar a adoção de BL com as 
variáveis que caracterizam as empresas. 

Para tanto, foram examinados diversos tipos de acesso à internet. Eles foram classificados, conforme suas 
velocidades de acesso, em: BL rápida; BL média; e BL lenta. A caracterização foi obtida, especificamente, 
confrontando-se dados das empresas: i) que adotam acesso BL rápida em relação às que adotam BL média;  
ii) que adotam BL rápida em relação às que adotam BL lenta; e iii) que adotam BL média em relação às que 
adotam BL lenta. 

1. Técnico de Planejamento e Pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) do Ipea. 

2. A pesquisa TIC-Empresas é realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação (Cetic), órgão do Comitê Gestor da Internet (CGI).  
O acesso aos dados da pesquisa se deu no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica estabelecido pelo Ipea e o CGI. 

3. Os dados utilizados são oriundos do Sistema de Coleta de Informações (Sici) da Anatel. O acesso se deu devido ao Acordo de Cooperação Técnica estabelecido 
entre o Ipea e a agência. 
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2 IMPACTOS DAS TICS

A análise empírica do crescimento econômico normalmente distingue três efeitos das TICs. Em primeiro lugar, 
o investimento nas TICs contribui para a intensificação do capital e, portanto, ajuda a aumentar a produtividade 
do trabalho. Em segundo lugar, o rápido progresso tecnológico na produção de bens e serviços TICs pode 
contribuir para o crescimento da eficiência do capital e do trabalho, ou a produtividade total dos fatores (PTF) 
no setor de produção de TIC. E, em terceiro lugar, uma maior utilização das TICs em toda a economia pode 
ajudar as empresas a aumentar as suas eficiências globais. Além disso, maior utilização das TICs pode contribuir 
para os efeitos de rede, tais como os custos de transação mais baixos e mais agilidade no processo inovativo,  
o que também deve melhorar a PTF (Pilat, 2004).

Uma visão geral da literatura empírica realizada em Kretschmer (2012) conclui que, em geral, as TICs influenciam 
a vida cotidiana e econômica: os resultados apontam que as TICs têm efeitos significativos sobre a produtividade, e 
estes aumentam ao longo do tempo. Entretanto, se, por um lado, os estudos realizados de forma agregada encontram 
evidências dos impactos das TICs, por outro lado possíveis externalidades das TICs no nível das firmas continuam 
sem respostas. Dados no nível da empresa podem ajudar na compreensão de se e por que o investimento nas TICs 
ainda não levou a maiores impactos. Podem também apontar para fatores que influenciam os impactos das TICs que 
não podem ser observados no nível agregado, como, por exemplo, fatores organizacionais que gerem efeitos dinâmicos 
e competitivos. Portanto, análises no nível da firma podem melhorar a compreensão das formas como as TICs afetam 
as empresas. 

Poucas pesquisas abordam especificamente os impactos da BL e, em particular, de BL rápida sobre as empresas. 
Algumas pesquisas têm sido realizadas visando estimar os impactos econômicos agregados provenientes da BL,  
por exemplo: Greenstein e McDevitt (2009); Forman, Goldfarb e Greenstein (2009) e Macedo e Carvalho (2010).  
Outros estudos realizaram a análise de implantação da BL em nível regional e/ou industrial, a exemplo de Crandall, 
Lehr e Litan (2007), que estimaram que para cada aumento de 1 p.p. na penetração da BL dentro do Estado,  
o emprego aumentou 0,2%-0,3% ao ano (a.a.) para a economia privada não agrícola dos Estados Unidos. 

Forman, Goldfarb e Greenstein (2009) encontraram uma associação entre o uso de internet nas empresas 
e o crescimento dos salários, e entre BL e nível de emprego. O estudo, que considerou em suas análises dados 
agregados no nível de condado nos Estados Unidos, encontrou resultados significativos para municípios mais 
ricos, mas pouco impacto para as zonas rurais mais pobres. 

Uma das razões para resultados contraditórios em pesquisas do gênero é apontada por Crandall,  
Lehr e Litan (2007). Eles afirmam que os dados em nível estadual, devido ao grau de agregação, não conseguem 
capturar os verdadeiros impactos mensuráveis. Por exemplo, os autores sugerem duas maneiras nas quais o 
emprego pode ser afetado pelo acesso à internet: i) maior acesso poderia estimular a economia, levando ao 
crescimento do emprego; e ii) o crescimento do emprego poderia diminuir os trabalhos tipicamente intensivos 
em mão de obra, porque a BL facilita a substituição capital-trabalho.

3 O CENÁRIO BRASILEIRO DE BANDA LARGA

O cenário brasileiro de acesso à internet BL é bastante peculiar. Em 2012 o país alcançou a posição de sétima 
economia do mundo, em termos de PIB, conforme o Banco Mundial.4 Todavia, em termos de desempenho 
das telecomunicações, a União Internacional das Telecomunicações (UIT) – órgão da Organização das Nações 
Unidas (ONU) para o setor –, utilizando o IDI,5 classificou o Brasil em 60o lugar no ano de 2011 (4,72)  
(ITU, 2012). Naquele ano, o melhor IDI foi o da Coreia do Sul (8,56). 

4. Disponível em: <http://goo.gl/SC4e6I>.

5. ICT development index é o índice utilizado na classificação produzida pela UIT para comparar 155 países. Refere-se ao comportamento de onze indicadores 
que representam o acesso às TICs (40%), o acesso à internet BL (40%) e a capacidade para usufruir das TICs (20%).



33Acesso à Internet Banda Larga Rápida: caracterização das indústrias brasileiras

Países com características geográficas e econômicas similares às brasileiras ficaram muito melhor posicionados. 
A Austrália e o Canadá ocuparam, respectivamente, a 21a e a 22a posição (7,05 e 7,04), enquanto a Federação 
Russa ocupou a 37a (6,00). Chile e Argentina também estão mais bem posicionados que o Brasil: 55a e 56a, 
respectivamente (5,01 e 5,00). Vale ressaltar ainda que, entre 2007 e 2009, o Brasil ocupava a mesma posição, 
tendo caído, em 2010, para a 67a (4,17), recuperando-se em 2011.

Apesar disso, segundo Oliveira e Figueiredo (2013), a densidade de uso da BL fixa, entre 2010 e 2012,  
teve crescimento expressivo. No país como um todo, a densidade de acessos cresceu 42,1% no período, alcançando 
10,05 acessos por cem habitantes. No entanto, esse valor ainda é baixo quando comparado com outros países.  
A média dos países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para 
esse indicador, no mesmo ano, foi de 26,29 acessos por cem habitantes (OECD, [s.d.]). Ainda segundo esses 
autores, desníveis regionais marcantes e concentração da oferta caracterizam o acesso à internet BL.

Oliveira e Figueiredo (2013) apontam como uma característica marcante da BL brasileira os significativos 
desníveis entre estados e entre regiões. De um lado estão estados como Amapá e Maranhão, com baixa densidade 
(1,58 e 1,87, respectivamente), e de outro lado estão São Paulo e Rio de Janeiro, com alta densidade (18,00 e 13,57, 
respectivamente). O desnível fica mais evidente quando observa-se a densidade por regiões. O Norte e o Nordeste estão 
no patamar mais baixo (3,23 e 4,00, respectivamente), o Centro-Oeste em patamar intermediário (8,65), enquanto o 
Sul e o Sudeste apresentam densidade superior a três vezes a das primeiras (12,26 e 14,59, respectivamente).

Todavia, o cenário empresarial de utilização de BL é bastante diferente. Os gráficos 1 e 2 apresentam a 
evolução da BL nas empresas, de 2007 a 2013. O primeiro agrupa-as por porte e o segundo por macrorregião em 
que estão localizadas. Segundo a TIC-Empresas de 2013 (CGI.br, 2013), e conforme apresentado no gráfico 1, 
aproximadamente 96% das empresas tiveram acesso à internet BL naquele ano. Entre 2007 e 2011, o acesso passou 
de 92% para 98% das empresas pesquisadas. Ainda pelo gráfico 1, quando analisa-se a utilização de acesso à BL 
segundo o porte das empresas, fica evidente a inexistência de desnível significativo. A diferença entre as menores 
empresas e as maiores diminuiu no período analisado. Em 2013 ela era de cerca de 4%. Ainda assim, vale registrar 
que 100% das empresas possuem acesso à internet.

GRÁFICO 1
Evolução da utilização empresarial da banda larga por porte (2007-2013)
(Em %)
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Fonte: TIC-Empresas (2007-2013). 
Elaboração do autor. 

Também quando se analisa a perspectiva regional, conforme apresentado pelo gráfico 2, os desníveis 
presentes no acesso domiciliar não se evidenciam no acesso empresarial. As restrições pela oferta de acesso à 
internet BL ao mercado possivelmente não afetam da mesma forma as empresas. Presumivelmente, a necessidade 
delas em possuir acesso à internet BL as faz absorver os custos decorrentes. 
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GRÁFICO 2
Evolução da utilização empresarial da banda larga por região (2007-2013)
(Em %)
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Fonte: TIC-Empresas (2007-2013). 
Elaboração do autor. 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Os resultados apresentados nesta seção são referentes às empresas resultantes do cruzamento da PIA-UL/ (IBGE, 
2011) com a TIC-Empresas (CGI.br, 2013) e a Rais (Brasil, 2011). Também foram utilizados dados da oferta 
de BL no município em que a unidade local da empresa se encontra (Anatel, 2011).6 

Todas as empresas resultantes do cruzamento das bases de dados possuíam acesso à internet. A tabela 1 
apresenta a proporção das empresas segundo o tipo de tecnologia utilizada nesse acesso. Ela também mostra a 
classificação utilizada para o tipo de acesso conforme a tecnologia, posto que é o principal fator que determina 
e limita a velocidade de acesso

Para realizar a caracterização das empresas, elas foram agrupadas conforme a escolha de acesso BL.  
Os acessos que utilizam as tecnologias celular (modem 3G), acesso discado, rádio e satélite foram considerados 
BL lenta, pois não suportam grandes velocidades, enquanto os acessos que utilizam digital subscriber line (DSL) 
e cabo foram considerados BL média; aqueles via fibra ótica foram enquadrados como BL rápida. 

Os percentuais apresentados na tabela 1 refletem o fato de a empresa, eventualmente, possuir mais 
de um tipo de acesso. A prevalência das conexões via DSL e via cabo permitem inferir que elas são muito 
utilizadas como acesso principal das empresas. Todavia, no caso de celular, o alto percentual de empresas, 
combinado com as restrições da tecnologia, permitem concluir que, na maioria das empresas, trata-se de 
acesso de contingência. Para classificá-la em cada empresa foi utilizada a tecnologia que permitisse maior 
velocidade entre as que ela adotasse.

A tabela 2 apresenta a proporção de empresas segundo o principal tipo de BL utilizado. Essas proporções são 
apresentadas segundo: i) intensidade tecnológica da atividade da empresa; ii) porte, ou tamanho, considerando 
o pessoal ocupado (PO); iii) região em que ela está estabelecida; iv) densidade da oferta de BL na região em que a 
empresa está estabelecida; v) adoção de melhoria ou de novo software no último ano; e vi) realização de comércio 
online. Esses dois últimos dados foram inseridos como possíveis proxies para inovação.

6. A Anatel e o MTE disponibilizaram ao Ipea o acesso aos dados. Os microdados das pesquisas do CGI.br foram disponibilizados ao Ipea conforme acordo de 
cooperação. E o acesso aos microdados da pesquisa do IBGE foi autorizado ao Ipea conforme Processo IBGE 03605.000325/2014-85.
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TABELA 1
Tipo de acesso à internet
(Em %)

Acesso à internet Proporção 

Sem acesso 0,0

Banda larga lenta

Celular (modem 3G) 60,0

Discada 5,3

Rádio 41,8

Satélite 4,4

Banda larga média
DSL 57,4

Cabo 45,5

Banda larga rápida Fibra 34,5

Fonte: PIA-UL (2011) e TIC-Empresas (2011).

Para cada característica foi realizada uma regressão linear em que ela era a variável independente e a escolha 
da BL rápida era a variável dependente. Assim, a tabela 2 também apresenta testes de significância estatística da 
escolha das empresas por acessar a internet utilizando BL rápida.

Na caracterização em relação à intensidade tecnológica, utilizou-se a classificação criada pela OCDE, 
apresentada em Cavalcante (2014). Ela agrupa os segmentos da indústria de transformação de acordo com a 
intensidade tecnológica de sua atividade produtiva: alta, média-alta, média-baixa e baixa. Assim, conforme a tabela 
2, 65,8% das empresas de alta intensidade tecnológica adotam BL rápida. Todavia, elas representam somente 4,5% 
das empresas resultantes do cruzamento. 

Efetivamente na economia brasileira o contingente de empresas de alta intensidade tecnologia é baixo. 
Nas demais empresas, independentemente da intensidade tecnológica, predomina o acesso de BL média.  
As probabilidades de escolha da BL rápida são significantes para todos os tipos, à exceção para as de intensidade baixa. 

TABELA 2
Firmas por tipo de banda larga
(Em %)

Característica Proporção
Tipo da banda larga Test-t para BL 

rápida (p valor)Rápida Média Lenta

Intensidade 
tecnológica

Baixa 45,7 32,4 53,5 13,9

Média-baixa 28,4 31,8 51,2 16,5 **

Média-alta 21,4 42,3 49,5 8,2 **

Alta 4,5 65,8 26,3 7,9 *

Porte

De 20 a 49 pessoas 11,4 14,1 71,7 14,1 *

De 50 a 99 pessoas 18,0 17,1 62,3 19,2 *

De 100 a 249 
pessoas

26,2 28,8 59,4 11,8 *

De 250 a 499 
pessoas

19,5 46,2 41,8 12,0 *

500 pessoas ou mais 24,9 62,4 26,2 11,4 *

Região

Norte 9,3 41,8 44,3 13,9

Nordeste 17,0 40,0 42,1 17,9 *

Sudeste 45,8 33,8 50,8 15,1

Sul 18,1 40,3 53,2 6,5 *

Centro-oeste 9,8 24,1 67,5 7,2 *

Densidade de acessos 
na região 

Até 5 acessos/100 
habitantes

38,24 40,42 21,3 *

> 5 e <= 10 36,30 51,12 12,6

> 10 e <= 20 34,10 55,30 10,6

> 20 acessos 36,33 50,28 13,4 *

(Continua)
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Comércio online
Não 91,2 34,9 51,8 13,0

Sim 8,8 45,3 40,0 14,7 *

Implantou software
Não 53,9 31,6 54,2 13,7

Sim 46,1 40,8 46,7 12,5

Todas 35,9 50,9 13,2

Fonte: PIA-UL (2011), TIC-Empresas (2011) e Rais (2011).
Notas: * Significante à taxa de 1% de erro. 
 ** Significante à taxa de 5% de erro. 

Em relação ao porte, a BL rápida é escolhida pelas maiores empresas: 62,4% para aquelas com mais de 
quinhentas pessoas ocupadas e 46,2% para as com pessoal ocupado entre 250 e 499 pessoas. Nas demais empresas, 
a BL média predomina. Para as grandes empresas, a probabilidade de uma delas ter BL rápida é significante: 
62,4%. Mas cabe aqui uma ressalva: a proporção de empresas resultantes do cruzamento das bases, com mais 
de quinhentas pessoas, é significativamente maior que a participação delas na economia. Logo, os resultados 
encontrados e as respectivas análises apresentarão viés supervalorizando essas empresas na amostra (24,9%). 

A tendência de escolha do tipo de BL parece não ser influenciada pela localização da empresa. 
Independentemente da região, a tendência de todas elas é a BL média, embora na região Centro-Oeste a 
proporção das que fazem essa escolha seja muito maior (67,5%). Entretanto, a proporção das empresas que 
escolhem BL rápida na região Nordeste é superior à porcentagem das empresas que fazem a mesma escolha nas 
regiões Sudeste e Sul. Para a região Norte, os testes de significância não permitem conclusões. 

A oferta de BL existente no local em que a empresa está localizada parece não influenciar a escolha de BL. 
Quer a empresa esteja em um município em que a densidade de acesso seja alta, quer seja baixa, permanece a 
escolha pela BL média. No geral, 50,9% das empresas resultantes do cruzamento das bases utilizadas escolhem a BL 
média. Mais uma vez, os dados apontam indícios de que a oferta de BL, em maior ou menor escala, não é restrição 
para que as empresas contratem o serviço. 

Das empresas resultantes do cruzamento das bases, 91,2% não realizam comércio online. Das que não 
realizam, a maior parte delas escolheu a BL média, enquanto as que fazem comércio online escolheram BL 
rápida. Cabe salientar que, para este estudo, foi considerada como realizadora de comércio online somente a 
empresa que realiza a operação completa via internet, desde o pedido até o pagamento. 

 Em relação à capacidade de inovação via implantação de novos softwares, as empresas resultantes do 
cruzamento dos dados que realizaram implantação não diferem daquelas que não implantaram. A maior parte 
de ambos os tipos escolhe BL média. Porém, não se pode considerar esse resultado, uma vez que ele não se 
mostrou significante. 

A tabela 3 apresenta as características das empresas conforme suas escolhas de BL. Foram utilizadas as 
seguintes variáveis caracterizadoras: i) anos de operação da firma, ou idade da empresa; ii) PO da empresa; 
iii) diferença entre a produtividade do trabalho da firma e a produtividade do trabalho da seção de atividades 
dela, considerando a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) com dois dígitos, em escala 
logarítmica; iii) diferença entre a produtividade do trabalho da firma e a produtividade do trabalho do grupo 
dela, considerando a CNAE com três dígitos, em escala logarítmica; iv) número de anos de estudo médio do PO; 
v) porcentagem do PO que tem terceiro grau; vi) intensidade tecnológica da atividade da empresa; vii) proporção 
do PO que utiliza a internet na firma; viii) existência de departamento estruturado que se responsabilize pelas 
atividades de TICs; ix) se implantou novo software no último ano; x) se tem página na internet; e xi) se realiza 
comércio eletrônico.

As características são obtidas, uma por uma, calculando-se a média da diferença da variável de empresas 
que têm BL rápida contra BL média, rápida contra lenta, e média contra lenta. Para cada característica,  
a tabela 3 também apresenta o p-valor de três test-f: i) teste da diferença entre as médias das empresas com BL rápida 
versus aquelas com BL média; ii) teste da diferença entre as médias das empresas com BL rápida versus aquelas com 
BL lenta; e iii) teste da diferença entre as médias das empresas com BL média versus aquelas com BL lenta.

(Continuação)
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Em relação à idade da firma, as empresas que escolhem BL rápida em vez de média operam há mais tempo, 
5,7 anos em média. Para as demais avaliações da idade da empresa não foi obtido resultado significante. 

A quantidade de PO influencia a escolha da BL. Quanto maior for a empresa, maior a probabilidade de 
ela optar pela BL rápida. Entretanto, quando trata-se da escolha de BL média contra a BL lenta, o tamanho da 
empresa parece influenciar de forma contrária. Pelo resultado, empresas menores fazem essa escolha. 

A média dos anos de estudo do PO também influencia a escolha de BL. As empresas que escolhem BL 
rápida em vez de lenta caracterizam-se por terem PO com mais anos de estudo na média, quase um ano a mais. 

TABELA 3
Características das firmas de acordo com a banda larga 

Características

Tipo da banda larga Diferenças Test-f da diferença (p-valor)

Rápida Média Lenta
Rápida 
versus 
média

Rápida 
versus 
lenta

Média-
lenta

Rápida-
média

Rápida-
lenta

Média-
lenta

Anos de operação da firma 30,4046 24,6822 24,9818 5,7224 5,4228 -0,2996 **    

Pessoal ocupado (PO) 464,3475 166,1343 300,9643 298,2133 163,3833 -134,8300 ** ** *

Dif_lnprod_CNAE2 0,5733 0,1788 0,0143 0,3945 0,5590 0,1645      

Dif_lnprod_CNAE3 0,5062 0,1711 0,0033 0,3351 0,5029 0,1678      

Anos de estudo do PO 9,8242 9,3704 8,8524 0,4539 0,9719 0,5180 ** * *

PO de terceiro grau 33,0395 8,0678 11,6636 24,9717 21,3758 -3,5959 * * *

Intensidade tecnológica 2,0033 1,7731 1,7054 0,2301 0,2979 0,0678 * * *

Proporção de usuários 8,3049 6,7552 5,1743 1,5497 3,1306 1,5809   * *

Existência de área de TIC 0,9213 0,6343 0,5536 0,2871 0,3677 0,0807 * *  

Novo software 0,5246 0,4236 0,4375 0,1010 0,0871 -0,0139      

Tem página na internet 0,9016 0,8102 0,6607 0,0915 0,2409 0,1495 * * *

Realiza comércio eletrônico 0,1115 0,0694 0,0982 0,0420 0,0133 -0,0288 *   **

Fonte: PIA-UL (2011), TIC-Empresas (2011) e Rais (2011).
Notas: * Significante à taxa de 1% de erro. 
 ** Significante à taxa de 5% de erro. 

Da mesma forma ocorre com a proporção de PO com terceiro grau e a intensidade tecnológica.  
As empresas que escolhem BL rápida são aquelas que têm maior proporção de PO com terceiro grau e atuam 
em atividades mais intensivas tecnologicamente. As empresas que fazem a escolha por BL rápida em vez 
de BL média têm 25% a mais de PO com terceiro grau. Para essas, a proporção de usuários que utilizam 
computador parece influenciar a escolha da BL. 

As empresas que possuem departamento/área que se responsabiliza pelas TICs tendem a fazer a escolha por 
BL rápida. Entretanto, tal fato não é significativo quando se trata de BL média contra BL lenta. 

As diferenças de produtividade e o fato de a empresa ter implantado um novo software não deram 
significância estatística. Assim, elas parecem não interferir na escolha da BL e não podem ser utilizadas como 
variáveis caracterizadoras. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muito tem sido dito sobre o uso que as empresas fazem do acesso à internet BL. Entretanto, poucos estudos 
utilizam dados no nível das empresas, apresentando os impactos que o acesso tem sobre elas. Este artigo 
apresentou uma caraterização das firmas, utilizando-se dados das bases TIC-Empresas/Cetic, PIA-UL/IBGE, 
Rais/MTE e dados municipais de acesso à internet, cuja escolha é por acessar a internet via BL rápida. 



38 Radar | 40 | ago. 2015

As empresas que contratam BL rápida são as maiores em PO, atuam em atividades de alta intensidade 
tecnológica, seus empregados são mais escolarizados, possuem área para gestão de TICs e realizam comércio 
eletrônico completo. Não estão situadas em uma região específica, muito menos são influenciadas em sua escolha 
pela maior ou menor oferta de acesso. 

A constatação do resultado não ser significante para a produtividade deve ser interpretada com parcimônia. 
Com os dados analisados, não se pode afirmar que a maior produtividade é característica das empresas cuja 
escolha é por BL rápida, mas também não se pode afirmar que não é. 

Trabalho futuro deve vencer a relação endógena entre o acesso à internet e os seus impactos. Afinal, as empresas 
obtiveram ganhos e melhorias a partir do acesso à internet? Ou investiram no acesso porque já tinham ganhos 
maiores e, consequentemente, eram melhores? Também deve-se pesquisar se as empresas com maior propensão 
a adotar a BL rápida (ou seja, as empresas com um escore de propensão maior) também, em média, têm maiores 
ganhos ao fazê-lo. 
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SERVIÇOS TECNOLÓGICOS NAS ESTATÍSTICAS NACIONAIS  
E NA INOVAÇÃO

Luís F. Tironi1

1 INTRODUÇÃO

Este artigo explora três pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com a finalidade 
de oferecer alguns elementos da dimensão econômica das atividades de prestação de serviços tecnológicos.  
O papel dos serviços tecnológicos para a inovação é abordado, permitindo derivar indicações de que, 
dada sua importância, inclusive para a inovação, deveriam receber atenção prioritária dos formuladores de 
políticas públicas.

As três pesquisas do IBGE, que geram dados estatísticos de alcance nacional e que permitem algum 
dimensionamento da expressão econômica dos serviços tecnológicos no Brasil, são: Pesquisa Anual de Serviços (PAS),  
estudo intitulado As fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil 2010 (em colaboração com o Ipea)2  
e Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec).

O escopo das atividades consideradas neste trabalho, como serviços tecnológicos, é um tanto impreciso, 
porque não há item classificatório específico de serviços tecnológicos nas pesquisas, o que reflete a ausência 
de uma delimitação mais precisa de quais atividades devem ser consideradas como serviços tecnológicos. 
Procura-se compensar essa imprecisão nos contornos do campo dos serviços tecnológicos, com aproximações 
e opções. Por exemplo, excluir do escopo considerado as atividades da área da tecnologia da informação e 
comunicação (TIC). 

A PAS/IBGE, cuja série foi iniciada em 1998, abrange um conjunto de atividades “com características 
econômicas diversificadas e genericamente referidas como setor produtor de serviços, correspondendo a várias 
seções da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 2.0” (IBGE, 2011). Destaca-se o grupo 
serviços profissionais, administrativos e complementares, e pertencente a este grupo os serviços técnico-profissionais,  
ao qual correspondem os códigos CNAE 2.0, quais sejam: 69.11-7, 69.20-6, 70.20-4, 71.11-1, 71.12-0, 71.19-7,  
71.20-1, 73.11-4, 73.12-2, 73.19-0, 73.20-3, 74.10-2, 74.20-0, 74.90-0.3, 4 

A atividade de maior afinidade com serviços tecnológicos é testes e análises técnicas (código CNAE 71.20-1).  
Além desta, outras atividades apresentam alguma afinidade com serviços tecnológicos, como atividades 
profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (74.90-1), serviços de arquitetura ou de engenharia 
(71.11-1 + 71.12-0), e atividades técnicas relacionadas à arquitetura e à engenharia (71.19-7) (IBGE, 2011).

O estudo As fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil 2010 traz dados sobre as organizações 
da sociedade civil organizada no Brasil, com base nos dados do Cadastro Central de Empresas (Cempre), do IBGE. 
O estudo adota uma classificação baseada na Classificação dos Objetivos das Instituições sem Fins Lucrativos a 
Serviço das Famílias (em inglês classification of the purposes of non-profit institutions serving households – Copni),  
reconhecida pela Divisão de Estatísticas da Organização das Nações Unidas (ONU), adequando-a aos objetivos 
do estudo. A classificação final adotada é mais ampla do que a Copni original (uma “Copni ampliada”)  
por incluir não somente as instituições privadas sem fins lucrativos a serviço das famílias, mas também o 
conjunto das entidades sem fins lucrativos – como definido na tabela de natureza jurídica 2009.1, do documento  
As fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil 2010 (IBGE, 2012).

1. Técnico de Pesquisa e Planejamento na Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) do Ipea.

2. Em parceria com a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong) e o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife).

3. As atividades correspondentes aos códigos CNAE mencionados estão no quadro 2 do documento Série de relatórios metodológicos, volume 33, da PAS/IBGE.

4. Quadro 6 da PAS/IBGE, disponível em: <http://goo.gl/v0Q5Lq> (IBGE, 2011). 



40 Radar | 40 | ago. 2015

Entre as entidades sem fins lucrativos releva destacar o grupo educação e pesquisas, e dentro dele o 
subgrupo estudos e pesquisas pela sua afinidade com serviços tecnológicos. Além da chamada pesquisa básica,  
esse grupo também compreende as atividades de “pesquisa experimental, envolvendo pesquisas ou experiências 
com objetivo de criar ou aperfeiçoar materiais, produtos, dispositivos, processos, sistemas e serviços” (IBGE, 2012).  
Reforça a afinidade deste subgrupo de atividades com os serviços tecnológicos o fato de que a pesquisa básica no 
Brasil é fundamentalmente praticada por instituições públicas, universidades e institutos de pesquisas, enquanto as  
organizações privadas, ao capacitarem-se para o ensino e a formação profissional, adquirem condições de atuar 
na prestação de serviços tecnológicos. 

A Pintec, com cinco edições já realizadas e dados que remontam a 1998, apresenta dados que ilustram, 
de várias maneiras, a importância dos serviços tecnológicos para a inovação. Uma de suas questões que capta 
informações para isto é “indique a importância atribuída a cada categoria de fonte de informação empregada entre 
2012 e 2014, para o desenvolvimento de produtos (bens ou serviços) e/ou processos novos ou substancialmente 
aprimorados” (IBGE, 2014). A importância de cada fonte é definida em termos de importância alta, média, baixa e  
não relevante. Diversas fontes de informação apresentam afinidade com serviços tecnológicos, quais sejam:  
115 – universidades ou outros centros de ensino superior; 116 – institutos de pesquisa ou centros tecnológicos; 
117 – centros de capacitação profissional e assistência técnica (a mais representativa); 118 – instituições de 
testes, ensaios e certificações; e 114 – empresas de consultoria e consultores independentes (IBGE, 2014).

2 PESQUISA ANUAL DE SERVIÇOS (PAS)

A PAS compreende atividades que apresentam afinidade com serviços tecnológicos, integrantes do segmento serviços 
técnico-profissionais, como: testes e análises técnicas e atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas 
anteriormente. As demais atividades não cabem no conceito de serviços tecnológicos adotado neste trabalho,  
mas podem ser tomadas como referência para comparações. São elas: atividades jurídicas, exceto cartórios; atividades 
de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária; atividades de consultoria em gestão empresarial; 
serviços de arquitetura, engenharia e atividades relacionadas; agências de publicidade, agenciamento de espaços 
para publicidade, exceto em veículos de comunicação e atividades de publicidade especificadas anteriormente; 
pesquisas de mercado e de opinião pública, design e decoração de interiores; atividades fotográficas e similares.

A tabela 1 apresenta dados da PAS para o ano de 2011. A receita bruta com a prestação de serviços para 
empresas de todos os tamanhos (coluna A) é de R$ 285,7 bilhões. Desse montante, R$ 117,9 bilhões, ou seja, 
41% são serviços técnico-profissionais. Para as empresas de vinte ou mais pessoas ocupadas, a receita bruta com 
a prestação de serviços chega a R$ 196,0 bilhões. Serviços técnico-profissionais respondem por R$ 63,5 bilhões 
deste montante (32%).

As colunas A, B e C da tabela 1 são um recorte dos serviços técnico-profissionais para as comparações.  
Assim, por exemplo, a coluna C corresponde à soma das empresas com vinte ou mais pessoas ocupadas de 
testes e análises técnicas e atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (o recorte 
da PAS que mais se identifica com os serviços tecnológicos), totalizando uma receita bruta com a prestação de 
serviços de R$ 6 bilhões, isto é, 9,0% do total de serviços técnico-profissionais (coluna G/D). Corresponde, ainda,  
a 4,8% do montante da receita bruta com a prestação de serviços da totalidade das empresas que prestam serviços  
técnico-profissionais (coluna B), e a 2,0% do montante total das empresas (coluna A) abrangidas pela pesquisa.

As empresas prestadoras de serviços técnico-profissionais de todos os tamanhos respondem por uma fração 
significativamente maior, em termos de receita bruta, em relação ao total das empresas prestadoras de serviços 
abrangido pela pesquisa do que as empresas de vinte ou mais pessoas ocupadas. As receitas daquelas empresas 
representam 41% (coluna B/A) da receita total das empresas, superior à mesma relação com as empresas de 
vinte ou mais pessoas ocupadas, que é 32% (coluna D/C). Uma possível explicação é as empresas de menos 
de vinte pessoas ocupadas provedoras de serviços técnico-profissionais (detalhamento não disponível na PAS) 
estarem proporcionalmente em maior número que as empresas de vinte ou mais pessoas ocupadas em relação 
ao universo da pesquisa.
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TABELA 1
Brasil: empresas de serviços profissionais, administrativos e complementares, segundo as atividades selecionadas (2011)
(Valores em R$ milhões)

Dados da pesquisa

Total de empresas
Empresas com vinte ou mais pessoas ocupadas

Total

Serviços técnico-profissionais 

Total 
Serviços 
técnico-

profissionais
Total A  B C 

B/A D/C E/D F/D G/D

A B C D E F G

Receita bruta com prestação  
de serviços 

285.675 117.941 196.071 63.499 13.373 24.791 5.999 0,41 0,32 0,21 0,39 0,09

Gastos com pessoal - - - 23.780 5.885 9.364 3.206 - - 0,25 0,39 0,13

Salários e outras remunerações - - - 14.127 2.403 5.843 2.002 - - 0,17 0,41 0,14

Número de empresas em 
31/12/2011

- - - 6 2 1 1 - - 0,33 0,17 0,17

Total do pessoal ocupado em 
31/12/2011

- - - 466 117 166 59 - - 0,25 0,36 0,13

Pessoal ocupado assalariado em 
31/12/2011

- - - 444 110 162 56 -  -  0,25 0,36 0,13

Fonte: PAS/IBGE (2011) – tabelas 27, 32 e 33.
Obs.:  1. Coluna A: atividades de contabilidade e auditoria + atividades de consultoria em gestão empresarial.  

2. Coluna B: serviços de arquitetura e de engenharia + atividades técnicas relacionadas à arquitetura e à engenharia.  
3. Coluna C: testes e análises técnicas + atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.

Considerando apenas as empresas prestadoras de serviços técnico-profissionais, observa-se que:

• os serviços da coluna C da tabela 1 (os que mais se identificam com os serviços tecnológicos), apresentam, 
comparativamente aos outros dois grupos (colunas A e B), uma menor participação nos serviços  
técnico-profissionais em todas as variáveis (tabela 1, colunas E/D, F/D e G/D); 

• a participação da receita bruta com os serviços do grupo B (serviços de arquitetura e de engenharia + atividades 
técnicas relacionadas à arquitetura e à engenharia) na receita total das prestadoras (39%) é significativamente 
superior à sua participação no número de empresas (17%), indicando uma receita por empresa 
comparativamente maior do que a dos outros grupos;

• a produtividade comparada das atividades das colunas B e C em relação ao pessoal ocupado, total e 
assalariado se equivalem, ficando em desvantagem a coluna C, com participação na receita de apenas 9%, 
para a participação no número de pessoas ocupadas de 13%.

3  FUNDAÇÕES PRIVADAS E ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS NO BRASIL 2010 

O estudo As fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil 2010 do IBGE “foi realizado,  
pela primeira vez, para o ano de 2002 e teve continuidade para o ano de 2005 com o objetivo de mapear o universo 
associativo e fundacional, no que tange à sua finalidade de atuação e sua distribuição espacial” (IBGE, 2012).  
O estudo apresenta, em sua tabela 7, a classificação das entidades sem fins lucrativos, destacando-se pela 
afinidade com serviços tecnológicos o subgrupo estudos e pesquisas, pertencente ao grupo educação e pesquisas.  
No seu anexo 4, o estudo apresenta a estrutura completa e as notas explicativas da “Copni ampliada”, em que se vê  
que o subgrupo estudos e pesquisas compreende: 

• atividades de pesquisas básicas, trabalhos experimentais ou teóricos, desenvolvidas com o objetivo de 
obtenção de novos conhecimentos sobre causas de fenômenos ou efeitos observáveis, sem a previsão  
de sua aplicação ou uso determinado;

• atividades de pesquisa aplicada, de natureza original, com o objetivo de adquirir novos conhecimentos 
para uma determinada finalidade; 
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• atividades de pesquisa experimental, envolvendo pesquisas ou experiências com objetivo de criar ou 
aperfeiçoar materiais, produtos, dispositivos, processos, sistemas e serviços (IBGE, 2012).

É relevante mencionar, na classificação das atividades, embora excluído do escopo de estudo, o chamado 
Sistema S.5 Pertencente ao grupo outras instituições privadas sem fins lucrativos, o Sistema S integra a classificação 
“Copni ampliada”, mas não é incluído no estudo em função do caráter público de que se reveste. “Os serviços 
sociais autônomos, embora sejam pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, são criados ou 
autorizados por lei. São também mantidos por dotações orçamentárias ou por contribuições parafiscais” 
(IBGE, 2012). 

A tabela 2 coloca em destaque o número de fundações privadas e associações sem fins lucrativos (Fasfil), 
considerando o total e para segmentos selecionados por afinidade com serviços tecnológicos, nos anos de 2006 e 
2010, com as variações em percentual no período. Inclue-se o subgrupo Sistema S pela afinidade que apresenta 
com serviços tecnológicos, embora não faça parte do escopo das Fasfil. Releva comparar o segmento Estudos 
e pesquisas com o segmento Educação superior, com vantagem para o primeiro, tanto em número quanto em 
crescimento, no período de 2006 a 2010. 

TABELA 2
Brasil: número de fundações privadas e associações sem fins lucrativos – total e segmentos selecionados (2006 e 2010)

Número de fundações  2006 2010

Total 267.288 290.692

(%) 100,0 100,0

Variação (%) - 8,8

Educação e pesquisa (grupo 4) 16.183 17.664

(%) 6,1 6,1

Variação (%) - 9,2

Educação superior (subgrupo 4.4) 1.497 1.395

(%) 0,6 0,5

Variação (%) - -6,8

Estudos e pesquisas (subgrupo 4.6) 1.831 2.059

(%) 0,7 0,7

Variação (%) - 12,5

Sistema S (subgrupo 10.3) 1.372 1.215

(%) 0,5 0,4

Variação (%) - -11,4

Fonte: IBGE (2012) – tabelas 5, 6 e 34. 

Estas 290,7 mil Fasfil representam mais da metade (52,2%) do total de 556,8 mil entidades sem fins 
lucrativos e uma parcela significativa (5,2%) do total de 5,6 milhões de entidades públicas e privadas, lucrativas 
e não lucrativas, que compunham o Cadastro Central de Empresas (Cempre), do IBGE neste mesmo ano 
(IBGE, 2012).

O pessoal ocupado assalariado em estudos e pesquisas é cerca de 30% de educação superior, 8% do grupo 
de educação e pesquisa e 2% do total das Fasfil. O percentual de pessoal ocupado de nível superior sobre o total 
ocupado em estudos e pesquisas é 59% do percentual de educação superior e 70% do percentual de educação e 
pesquisa. O salário médio mensal em salários mínimos mostra uma situação um pouco menos desfavorável para 
estudos e pesquisas, pois alcança 67% do relativo a ensino superior e não há diferença em relação ao grupo educação 
e pesquisa (tabela 3). 

5. O Sistema S compreende os serviços sociais autônomos, a saber: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Social da Indústria (Sesi), 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), Serviço Social 
do Transporte (Sest), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) etc.
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TABELA 3
Brasil: pessoal ocupado assalariado e salário médio nas fundações privadas e associações sem fins lucrativos

Atividade

Pessoal ocupado assalariado Salário médio mensal

Total
Com nível superior

Em R$ 1,00 
Em salários 
mínimos¹Total Percentual sobre o total 

Total 2.128.007 701.904 33,0 1.667,05 3,3

Educação e pesquisa (grupo 4) 562.684 316.704 56,3 2.026,61 4,0

Educação superior (subgrupo 4.4) 165.618 111.659 67,4 2.689,59 5,3

Estudos e pesquisas (subgrupo 4.6) 48.184 19.171 39,8 2.074,40 4,1

Fonte: IBGE (2012) – tabelas 21 e 27.
Nota: ¹ O valor do salário mínimo utilizado para 2010 foi de R$ 510,00.

O crescimento comparativamente maior de estudos e pesquisas, de 12,5% entre 2006 e 2010 (tabela 2), e o 
salário médio menos desfavorável comparativamente à proporção de pessoal ocupado de nível superior (tabela 3), 
pode indicar que essa atividade vem ganhando espaço no conjunto das atividades realizadas pelas Fasfil. Porém, não se  
sabe quanto disto pode ser atribuído aos serviços tecnológicos, uma vez que a classificação de atividades em que  
se baseia o estudo das Fasfil de 2010 não alcança o detalhamento necessário para assegurar tal presunção. 

A tabela 4 apresenta o salário médio mensal do pessoal ocupado assalariado em termos de salários mínimos 
para as grandes regiões brasileiras. As regiões Sudeste e Sul, com a média de 5,5 salários mínimos, estão em 
melhor posição. Mas o salário médio em quantidade de salários mínimos nas regiões Centro-Oeste e Norte 
supera a média brasileira em estudos e pesquisas, o que não acontece para o total nem para o grupo educação e 
pesquisa e o subgrupo educação superior. Isto pode ser um indicativo da escassez de pessoal para estudos e pesquisas 
nessas duas regiões de fronteira de expansão econômica. 

TABELA 4
Grandes regiões do Brasil: salário médio mensal em salários mínimos nas fundações privadas e associações sem fins lucrativos 

Atividades Brasil 

Salário médio mensal em salários mínimos¹

Grandes regiões

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Total 3,3 2,8 2,6 3,5 3,2 3,2

Educação e pesquisa (grupo 4) 4,0 3,3 3,1 4,3 3,9 3,5

Educação superior (subgrupo 4.4) 5,3 3,0 4,1 5,5 5,5 5,0

Estudos e pesquisas (subgrupo 4.6) 4,1 4,7 3,2 4,2 3,8 4,8

Fonte: IBGE (2012) – tabela 28.
Nota: ¹ O valor do salário mínimo utilizado para 2010 foi de R$ 510,00.

4 PESQUISA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (PINTEC)

A Pintec é uma fonte de dados e informações essencial para se avaliar a importância dos serviços tecnológicos 
para a inovação. A exploração dos dados da Pintec neste trabalho cinge-se aos itens que tratam de fontes 
de informação para a inovação e a cooperação. Conforme registra a Pintec, a presença do campo sobre 
fontes de informação é porque “saber onde as empresas buscam ideias para inovar pode ser um importante 
sinalizador para a compreensão de aspectos de sua dinâmica inovativa, como, por exemplo, modalidades de  
aprendizado tecnológico levadas a cabo” (IBGE, 2011). 

A questão sobre fontes de informação no questionário da Pintec tem a seguinte formulação: “indique a 
importância atribuída a cada categoria de fonte de informação empregada entre 2009 e 2011, para o desenvolvimento 
de produtos (bens ou serviços) e/ou processos novos ou substancialmente aprimorados”. Confrontada essa questão 
com o descritor da finalidade do item, no parágrafo anterior, fica uma dúvida a respeito do alcance desse quesito em  
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relação ao processo de inovação, pois a questão refere-se à motivação inicial para a inovação, às informações que 
serão necessárias ao longo do processo que levará à inovação, ou ambas? 

Pode haver distintas respostas, dependendo do que se considera como informação para inovação. Compare-se a  
opção feiras e exposições com a opção instituto de pesquisa ou centros tecnológicos. É de se supor que em uma 
visita a uma feira ou exposição se conheça produtos ou processos que estimulem o surgimento da ideia de um 
novo produto ou processo que leve o interessado a buscar, na parceria com um instituto de pesquisa ou centro 
tecnológico, o acesso a fontes de informação para o seu desenvolvimento. 

Mas a finalidade do item fonte de inovação na pesquisa diz que isso pode contribuir para a compreensão de 
aspectos da dinâmica inovativa da empresa, citando como exemplo as modalidades de aprendizado tecnológico. 
Nessa perspectiva, a fonte de informação tem um papel duradouro para a inovação. O aprofundamento da análise 
nessa questão extrapola o escopo da abordagem deste trabalho, que busca levantar sinalizações da relevância dos 
serviços tecnológicos para a economia, em geral, e para a inovação, em particular. 

À questão “indique a importância atribuída a cada categoria de fonte de informação empregada entre 
2009 e 2011, para o desenvolvimento de produtos (bens ou serviços) e/ou processos novos ou substancialmente 
aprimorados” (IBGE, 2011), o questionário da Pintec 2011 oferece as seguintes opções de resposta: i) fontes 
internas à empresa: departamento de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e outros; e ii) fontes externas à empresa: 
outra empresa do grupo; fornecedores de máquinas, equipamentos, materiais, componentes ou softwares;  
clientes ou consumidores; concorrentes, empresas de consultoria e consultores independentes; redes de 
informações informatizadas; feiras e exposições, conferências, encontros e publicações especializadas;  
instituições de testes, centros de capacitação profissional, instituto de pesquisa ou centros tecnológicos, 
universidades ou outros centros de ensino superior. 

Das opções de respostas oferecidas pela questão, algumas podem significar o provimento de serviços 
tecnológicos, como empresas de consultoria e consultores independentes, instituições de testes, centros de 
capacitação profissional, instituto de pesquisa ou centros tecnológicos, universidades ou outros centros de  
ensino superior. A opção metodológica adotada neste trabalho foi destacar instituições de testes, ensaios e certificações, 
por serem organizações eminentemente de provimento de serviços tecnológicos, e comparar a importância que 
as empresas lhe atribuem no processo de inovação vis-à-vis a atribuída às demais fontes de informação.

Como as empresas posicionam-se em relação à importância relativa que atribuem a essas diversas fontes 
de informação? Particularmente interessante é comparar a opção instituições de testes, ensaios e certificação com 
a opção universidades ou outros centros de ensino superior, devido ao grande interesse que goza a temática da 
articulação entre a empresa e a universidade no contexto das políticas de inovação. 

Uma segunda opção metodológica foi cingir a abordagem à indústria de transformação e à indústria 
extrativa mineral, tratando-as separadamente. Não apenas as diferenças na natureza das atividades recomendam 
tratamento em separado, como seus contextos econômicos apresentam-se muito distintos no período coberto 
pelas cinco edições da Pintec. 

A avaliação do impacto dos serviços tecnológicos sobre a inovação está apresentada na tabela 5, construída 
com informações obtidas das cinco edições da Pintec, relativas às respostas oferecidas pelas empresas que 
inovaram com relação à importância de diversas fontes de informação para o desenvolvimento de novos produtos 
e processos. A empresa atribui um grau de importância a cada fonte de informação, podendo ele ser alto, médio, 
baixo e nenhum ou irrelevante.

A terceira opção metodológica adotada foi considerar a média aritmética das opções alta e média importância 
atribuídas pelas empresas às fontes de informação. Esse é o procedimento adotado no relatório da Pintec 2011 
para a construção do seu gráfico 8. 

Conforme a tabela 5, a fonte de informação instituições de testes, ensaios e certificações foi escolhida como 
referencial por ser considerada a mais representativa de serviços tecnológicos. É comparada com cada uma das 
demais e o resultado é expresso em percentual. São apresentadas as curvas de tendência de comportamento dessa 
comparação no período coberto pela Pintec. 
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Na tabela 5, a coluna média das médias é construída com a média dos cinco valores obtidos com a 
média das opções de importância alta e média atribuídas pelas empresas a cada uma das fontes de informação.  
A cor cinza claro aplicada à célula denota situação em que a relação entre a fonte “referência” e “outra fonte” 
é maior que 1 (100%). A cor cinza escuro da célula denota que esta relação é menor que 1 (100%), ou seja, 
desfavorável para a fonte referência, que é o numerador da fração. 

Com base nos números (em %) e na coloração da célula são feitas observações sobre a importância da fonte  
referencial para a inovação. Observa-se, em primeiro lugar, que a importância atribuída pelas empresas às  
fontes de informação do “mercado” é superior à fonte referencial. São as fontes: fornecedores, clientes ou 
consumidores e concorrentes. 

TABELA 5
Importância das instituições de testes, ensaios e certificações como fonte de informação para a inovação em relação às demais fontes, 
segundo as cinco edições da Pintec

Fontes de informação 
para inovação

Média de médias 
dos períodos¹

Indústrias de transformação²
Média de médias 

dos períodos¹
Indústrias extrativas²

Departamento de Pesquisa 
e Desenvolvimento

316,1

1.000

500

0
1 3 42 5

1857,3

5.000

2.500

1 3 42 5
0

Outras áreas 33,2

100

50

1 3 42 5
0

65,3

200

100

1 3 42 5
0

Outra empresa do grupo 420,1

1.000

500

1 3 42 5
0

656,2

2.000

1.000

1 3 42 5
0

Fornecedores 29,6

50

25

1 3 42 5
0

44,7

100

50

1 3 42 5
0

Clientes ou consumidores 33,8

100

50

1 3 42 5
0

75,7

200

100

1 3 42 5
0

Concorrentes 42,1

100

50

1 3 42 5
0

111,0

500

250

1 3 42 5
0

Empresas de consultoria e 
consultores independentes

116,8

200

100

1 3 42 5
0

173,0

500

250

1 3 42 5
0

Universidades e institutos 
de pesquisa

146,8

200

100

1 3 42 5
0

226,9

500

250

1 3 42 5
0

(Continua)
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Fontes de informação 
para inovação

Média de médias 
dos períodos¹

Indústrias de transformação²
Média de médias 

dos períodos¹
Indústrias extrativas²

Centros de capacitação 
profissional e assistência 
técnica

126,3

200

100

1 3 42 5
0

358,7

1.000

500

1 3 42 5
0

Instituições de testes, 
ensaios e certificações

100,0 100,0

Licenças, patentes e 
know-how

237,0

500

250

1 3 42 5
0

396,9

2.000

1.000

1 3 42 5
0

Conferências, encontros e 
publicações especializadas

53,9

100

50

1 3 42 5
0

79,9

200

100

1 3 42 5
0

Feiras e exposições 34,5

100

50

1 32 54
0

66,6

200

100

1 32 54
0

Rede de informações 
informatizadas

37,3

50

25

1 32 54
0

64,6

100

50

1 32 54
0

Fonte: Pintec/IBGE.
Notas: ¹  Relação (%) entre a média das cinco Pintecs da importância alta e média para a inovação da fonte de informação instituições de testes, ensaios e certificação, 

e as demais fontes de informação, segundo as empresas que inovaram.
 ²  Gráficos anuais e curvas da tendência relação da relação (%) entre a média para cada uma das cinco Pintecs da importância alta e média para a inovação da 

fonte de informação instituições de testes, ensaios e certificação, e as demais fontes de informação, segundo as empresas que inovaram.

Das fontes internas à empresa, outras áreas também apresenta resultado acima da fonte referencial, 
enquanto departamento de P&D, quando individualizado, fica abaixo, especialmente na indústria extrativa. 
Também ficam acima do referencial fontes de informação que, embora não reflitam relações de mercado,  
não deixam de ter tal conotação, como conferências, encontros e publicações especializadas, feiras e exposições e rede 
de informações informatizadas. 

A vantagem da fonte referencial apresenta-se quando esta é comparada com as seguintes fontes:  
departamento de P&D (interno à empresa), outra empresa do grupo, empresas de consultoria e consultores 
independentes, universidades e institutos de pesquisa, centros de capacitação profissional e assistência técnica, 
licenças, patentes e know-how. 

A comparação entre a indústria de transformação e as indústrias extrativas mostra que ambas apresentam 
comportamentos semelhantes, embora os quantitativos sejam significativamente maiores nas extrativas. A comparação 
da média dos valores atribuídos a todas as fontes mostra as extrativas com 180 pontos percentuais (p.p.) acima da 
indústria de transformação. Esse resultado mostra que as indústrias extrativas têm sido especialmente demandantes 
de serviços tecnológicos, como fonte de informação para a inovação, o que é convergente com um período em que 
essas indústrias tiveram significativo crescimento. 

A tabela 5 também apresenta as linhas de tendência da relação entre a fonte referencial e as demais. Predomina 
a tendência de crescimento da importância dos serviços tecnológico vis-à-vis as demais opções de fontes de 
informações. Na indústria de transformação apenas licenças, patentes e know-how e empresas de consultoria e 
consultores independentes apresentam tendência crescente em relação à fonte referencial (numerador da fração). 

(Continuação)
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Nas indústrias extrativas minerais isso ocorre apenas com outra empresa do grupo, licenças patentes e know-how e 
rede de informações informatizadas. 

Os pontos em destaque dessas observações sobre fontes de informação são listados a seguir. 

1) As fontes de informação do mercado são as mais importantes para a inovação. 

2) Atividades técnico-científicas, aí incluídas pesquisa, capacitação profissional e assistência técnica, licenças, 
patentes e know-how são, no período das cinco edições da Pintec, de 1998 a 2011, menos importantes 
como fonte de informação para o desenvolvimento de novos produtos e processos do que testes,  
ensaios e certificações, considerados neste trabalho como representativos dos serviços tecnológicos. 

3) A inovação nas indústrias extrativas, em termos gerais, é relativa e significativamente mais sensível aos 
serviços das instituições de testes, ensaios e certificações como fontes de informação para a inovação.

4) Com poucas exceções, predomina como tendência o ganho de importância da fonte referencial, que neste 
artigo assume-se representar os serviços tecnológicos. 

A partir da edição de 2008, a Pintec individualiza instituições de testes, ensaios e certificações no item cooperação. 
Essa providência do gestor da pesquisa por si só indica a relevância dessa atividade para a inovação. A tabela 6 traz 
algumas comparações para esse item nos resultados das Pintecs de 2008 e 2011. Entretanto, nas considerações 
sobre esses resultados, deve-se levar em conta que possivelmente o grande crescimento, de 75,8%, do número de 
empresas que inovaram e apresentaram relação de cooperação deve ser devido, em alguma medida, ao ineditismo 
da questão, introduzida apenas a partir da edição de 2008. 

O relatório da Pintec agrupa as alternativas de respostas para objeto de cooperação em P&D e ensaios para 
testes de produtos e outras atividades de cooperação, o que traz alguma imprecisão para o tipo de enfoque que 
vem se desenvolvendo neste trabalho, que procura colocar em destaque atividades com mais afinidade aos 
serviços tecnológicos. Feita a ressalva, observa-se que a tabela 6 mostra que esse objeto de cooperação (P&D e 
ensaios para testes de produtos) é o mais elevado em instituições de testes, ensaios e certificações, com percentual de, 
respectivamente, 63,4% e 67,5% nas pesquisas de 2008 e 2011, sendo também crescente entre 2008 e 2011 
(4,1 p.p.). Apenas duas outras opções também são crescentes. 

TABELA 6
Empresas da indústria de transformação que implementaram inovações, total e com relações de cooperação com outras organizações, 
por objeto de cooperação e grau de importância da parceria

Tipo de organização parceira

Objeto de cooperação/total de cooperação  
por tipo de organização parceira 

Importância alta e média/total 
de cooperação  

por tipo de parceriaP&D e ensaios para testes de produtos

2008¹ (%) 2011² (%)
Variação 

(pontos de %)
Variação (%) 2008¹ (%) 2011² (%)

Clientes ou consumidores 39,7 37,9 -1,8 -4,5 44,7 59,4

Fornecedores 37,1 31,1 -6,0 -16,2 64,9 76,6

Concorrentes 38,2 26,2 -12,1 -31,6 15,5 25,9

Outra empresa do grupo 48,9 54,3 5,4 10,9 59,3 50,4

Empresas de consultoria 35,5 34,1 -1,5 -4,2 29,4 29,1

Universidades ou institutos de pesquisa 59,3 53,5 -5,8 -9,8 29,4 30,3

Centros de capacitação profissional e assistência técnica 24,6 26,3 1,7 6,9 26,7 35,3

Instituições de testes, ensaios e certificações 63,4 67,5 4,1 6,5 23,3 35,3

Total de empresas que implementaram inovações 37.807 41.012 8,5 - - -

Total de empresas com relações de cooperação 
com outras organizações

3.736 6.569 75,8 - - -

Fonte: Pintec/IBGE. 
Notas:  ¹ Pintec/IBGE (2008), tabelas 1.1.17 e 1.1.19. 

² Pintec/IBGE (2011) – tabelas 1.1.15 e 1.1.17.
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Com relação à importância atribuída à cooperação com parceiros pelas empresas que inovaram, considerada a  
proporção da soma das opções alta e média sobre o total, que inclui ainda a opção baixa e não relevante,  
a tabela 6 mostra crescimento em cinco opções de respostas, entre elas instituições de testes, ensaios e certificações, 
com o acentuado crescimento de 23,3% para 35,3% da Pintec de 2008 para a de 2011. Permaneceram 
praticamente inalteradas as opções de resposta universidades ou institutos de pesquisa e empresas de consultoria, 
caindo a importância em outra empresa do grupo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A finalidade deste trabalho é explorar pesquisas nacionais em relação à importância dos serviços tecnológicos 
para a economia e a inovação. As três pesquisas abordadas não apresentam uma categorização que circunscreva 
serviços tecnológicos, o que provavelmente deve-se à complexidade do próprio conceito, que pode abarcar mais 
ou menos atividades, dependendo da disponibilidade de informações e dos objetivos da análise. Uma vez que 
as pesquisas acessadas não contêm serviços tecnológicos nas suas classificações, procedeu-se a aproximações de 
acordo com as possibilidades de cada pesquisa. 

Embora a finalidade central do trabalho não seja fazer análises ou diagnósticos de desempenho,  
a exploração das pesquisas com as opções adotadas neste artigo, com as ressalvas que se procurou explicitar, 
permitiu que algumas observações sobre os serviços tecnológicos fossem oferecidas. Estas observações podem 
ser referentes à sua expressão econômica, no contexto de agrupamentos de atividades nos quais se inserem,  
a exemplo dos serviços técnico-profissionais da PAS, ou alusivas ao papel que protagonizam em relação à inovação,  
conforme abordada na Pintec. 

Em termos de uma conclusão geral, as indicações são no sentido de que os serviços tecnológicos 
representam atividades de dimensão econômica significativa comparativamente a blocos de atividades com 
as quais apresentam afinidade, como a educação. Observam-se, ainda, indicações de tendências de expansão 
relativa dos serviços tecnológicos vis-à-vis outras atividades intensivas em conhecimento. 

Sua importância para a inovação é bastante clara, segundo a importância que as empresas pesquisadas na 
Pintec atribuem às diversas fontes de informação para o desenvolvimento de produtos ou processos novos ou 
substancialmente aprimorados. Em primeiro lugar, situam-se as fontes do mercado, como as relações entre 
empresas e fornecedores e, em seguida, as instituições de testes, ensaios e certificações, o segmento que mais aproxima-se  
de serviços tecnológicos na Pintec. Essas fontes encontram-se à frente de outras fontes de informação,  
como os departamentos de pesquisa dentro (e individualizados) da empresa, ou universidades e institutos  
de pesquisas. Isso se verifica também em termos da tendência de evolução. 

Quando são observadas as respostas das empresas às questões que enfocam a cooperação com outras 
organizações, a individualizão das instituições de testes, ensaios e certificações, a partir da Pintec de 2008, já indica 
a importância desse segmento para a dinâmica inovativa das empresas. Tanto em relação ao objeto da cooperação 
(P&D e ensaios para testes de produtos) quanto à importância que as empresas que inovaram atribuíram à 
cooperação, os serviços tecnológicos estão entre os mais importantes e em crescente destaque em termos do 
papel que desempenham para a inovação. 

Finalmente, a título de recomendação para políticas, sugere-se fortalecer, cientifica, tecnológica e industrialmente, 
o setor de serviços tecnológicos, tendo em vista sua importância para a inovação, competitividade industrial e demais 
estratégias de desenvolvimento socioambientais. Também desenvolver e aprofundar estudos e pesquisas sobre o 
papel dos serviços tecnológicos na dinâmica da inovação, para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental e 
sobre os adequados arranjos de políticas públicas que promovam o desenvolvimento do setor, em conjugação com a 
política de inovação e as demais políticas e estratégias de desenvolvimento. 
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SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EM ALGUNS PAÍSES: UMA ABORDAGEM 
INICIAL COM FOCO NO COMÉRCIO EXTERNO DE BENS

Luis F. Tironi1

1 ANTECEDENTES

Este artigo busca contribuir para a avaliação da situação brasileira quanto ao provimento de serviços tecnológicos, 
por meio de um exame inicial da posição do Brasil em relação ao comércio externo de bens de alta tecnologia de 
grupo de países, destacadamente os utilizados na prestação de serviços tecnológicos.

As transformações com a globalização da economia mundial e o correspondente aumento do intercâmbio 
comercial, a inovação científica e tecnológica e as questões ambientais e sanitárias acentuaram a demanda 
por serviços, como normas técnicas (standards), ensaios, testes e análises, certificações e produtos industriais 
tecnologicamente avançados. Tais atividades expandem-se em um contexto de economia globalizada e de 
proliferação de acordos comerciais, ambientais e científicos e tecnológicos, e regulamentações nacionais e 
plurinacionais. Elas desenvolvem-se com base em sistemas produtivos de elevada agregação de valor nas esferas 
governamentais, não governamentais e privadas. 

A normalização, antes podendo ser vista como um fator reativo à inovação, passou a ser considerada pela 
sua capacidade de impulsioná-la (Blind, 2013). O interesse pela regulamentação, normalização e certificação 
como fatores de propulsão da inovação e da competitividade cresceu. Países de industrialização mais recente 
sentem necessidade de assegurar uma posição mais igualitária, em um contexto no qual as normas internacionais 
tendem a ser estabelecidas pelas nações mais desenvolvidas (Fomin, Su e Gao, 2011). O Brasil conta com 
importante infraestrutura técnica e institucional2 para atender às necessidades do país nesse campo, e também 
tem sido atraente para organizações multinacionais, que aqui se instalam, ampliando a oferta desses serviços 
(Tironi, 2014). 

Nações na fronteira do desenvolvimento industrial e tecnológico intensificaram sua atenção às consequências 
da evolução das normas técnicas adotadas pelos parceiros igualmente avançados e procuram conceber estratégias 
de como lidar com o processo (DIN, 2009). 

A ênfase com que as políticas públicas tratam de tais temas está sujeita a determinantes nacionais  
e supranacionais. Podem representar uma atitude nacional proativa ou uma adequação aos movimentos dos 
parceiros internacionais. Blocos econômicos, como a União Europeia, são fortes demandantes de regulamentação, 
normas e certificação, como bem denota o Código de Registro, Avaliação e Autorização de Substâncias Químicas 
(também chamado de código Reach, do inglês registration, evaluation, authorisation of chemicals), ao qual não 
apenas as nações pertencentes ao bloco, mas também as demais parceiras comerciais, têm de se ajustar. 

Nações que disputam a fronteira do desenvolvimento industrial e que estão atentas às consequências 
das normas técnicas adotadas pelos parceiros procuraram assumir posições de liderança no processo  
(Yoshimatsu, 2007), pois o estabelecimento de padrões e de normas técnicas pode ser crucial para a consolidação 
de uma inovação tecnológica e suas correspondentes atividades industriais e de serviços. Um tema objeto de 
grande interesse dos países industrial e tecnologicamente avançados em relação ao estabelecimento de normas 
técnicas é o da nanotecnologia.

A questão ambiental é um dos determinantes para que as nações acentuem seu interesse pela normalização  
e certificação. A motivação para o interesse público no tema pode ser interna, como acontece nas questões sanitárias.  

1. Técnico de Pesquisa e Planejamento na Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) do Ipea. 

2. Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).
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Mas há também motivações externas, sejam as de naturezas diretamente comerciais ou em função de acordos 
internacionais, como o Protocolo de Quioto sobre as condições climáticas e ambientais globais. 

Um fator eminentemente interno e comum a muitas nações como determinante do interesse por padrões, 
normas e certificação pode ser a limitação dos recursos do orçamento público, disponíveis para promover ou 
bancar a inovação por meio de empresas e de organizações congêneres. Tal limitação suscita a busca por outros 
mecanismos de promoção e de indução do desenvolvimento tecnológico, como regulamentação, normas técnicas 
e certificação. O recurso a esse tipo de mecanismo pode se dar de várias formas, desde o fortalecimento técnico 
institucional das instituições até as compras governamentais. 

As implicações da crescente atenção dedicada pelos agentes públicos e privados às questões da regulamentação, 
da normalização e da certificação são de grande alcance e impacto sobre a economia. Temáticas importantes se 
entrelaçam: surgimento de novas organizações governamentais, não governamentais e privadas para o provimento 
de novos serviços; responsabilização socioambiental do agente econômico; possibilidade de elevação dos custos 
dos investimentos; aumento da demanda por gastos governamentais com estudos e pesquisas; interferência com 
as regras de propriedade intelectual; e assim por diante. 

No campo específico das implicações da normalização para a inovação, cujos impactos parecem não ser 
unidirecionais, há constatação de situações em que as empresas com maior interesse de participar em atividades 
de normalização são mais inovativas (Blind, Berlin e Mangelsdorf, 2012). Há indicações também de que o 
interesse das empresas pela normalização se dá tanto na esfera da inovação incremental, com o aperfeiçoamento 
de um produto ou processo para adaptar-se a uma norma, quanto na esfera da inovação radical, em um tema de 
fronteira como a nanotecnologia. Também há indicações de que a sensibilidade de empresas para empreenderem 
esforços de normalização em um tema de fronteira como a nanotecnologia é diferenciada, mesmo entre países 
avançados industrial e tecnologicamente (Blind e Gauch, 2009). 

As pesquisas de inovação tecnológica, como a Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec), no Brasil,  
e as community innovation survey (CIS), nos países europeus, distinguem as fontes de informações para a inovação 
entre externas e internas. As fontes externas são distinguidas entre as organizações que realizam pesquisas,  
como as universidades e os institutos de pesquisas, e as que proveem um espectro de serviços mais focalizado  
em ensaios, testes e certificação. Entre todas as fontes externas de informação para a inovação, aquelas típicas das 
atividades comerciais, como os clientes e os fornecedores, e mesmo os concorrentes, são as consideradas pelas 
empresas como as mais importantes. 

Segundo dados da Pintec, as organizações provedoras de ensaios, testes e certificação são pelo menos tão 
relevantes quanto as instituições de pesquisas enquanto fonte de informação para a inovação. Esse resultado pode 
ser associado a outro item da Pintec, o que se refere à cooperação como fator de inovação. O comportamento 
de cooperação com as empresas por parte das organizações provedoras de ensaios, de testes e de certificação 
encontra correspondência no seu perfil institucional, em geral mais afeito ao trato com o ambiente privado do 
que às organizações vinculadas ao setor público, como é o caso prevalecente entre as instituições de pesquisas 
(Tironi, 2015). 

2 OS DADOS E SUA ANÁLISE

Uma comparação entre países, incluindo o Brasil, em relação à suficiência no abastecimento e na comercialização 
internacional de instrumentos para os serviços tecnológicos pode ser feita de modo aproximado, dada a limitação 
de dados. É o que se busca fazer na tabela 1 com base no relatório da National Science Foundation (NSF, 2012). 
Os dados dessa organização norte-americana são importantes para essa finalidade porque apresentam uma 
tipologia de produtos conveniente, voltada para produtos de alta tecnologia e individualizando os instrumentos 
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de mensuração, de teste e de controle, os que mais diretamente são utilizados em atividades consideradas como 
serviços tecnológicos.3 

Os indicadores apresentados na tabela 1 foram obtidos com base em dados de produtividade (produto nacional 
bruto – PNB por pessoa empregada) e de comércio exterior, aportando informações sobre um conjunto de países 
escolhidos para ilustrar diversas situações das nações em relação aos serviços tecnológicos. A seleção dos países foi 
feita segundo critério ad hoc que o autor considera relevante para situar a posição brasileira. Como os dados cobrem 
o período de 1997 a 2012, é possível observar a movimentação das posições relativas dos países. 

Os indicadores da tabela 1 foram construídos com as seguintes variáveis: produto bruto real por pessoa 
empregada; exportação e importação de produtos manufaturados; produtos de alta tecnologia; e instrumentos 
de medida, de testes e de controle. Os indicadores foram obtidos com a média dos dois anos considerados (o do 
início e o do final do período), tanto nas colunas M/X (importação/exportação) quanto nas duas colunas que 
trazem a ordem dos países segundo a relação PNB por pessoa empregada, no início e no final do período. 

TABELA 1
Relação importação/exportação (M/X) para países escolhidos

País 
Ordem PNB 

real por pessoa 
empregada 

M/X 
produtos manufaturados

M/X 
produtos de alta 
tecnologia (HT)

M/X instrumentos de 
medida, de teste e 

de controle

Ordem PNB 
real por pessoa 

empregada
País 

Anos 1997 e 1999¹ 1997 e 1999
2011 e 
2012

1997 e 
1999

2011 e 
2012

1997 e 
1999

2011 e 
2012

2011 e 2012 Anos

China 1 0,87 0,85 0,97 0,64 0,76 1,58 1 Índia

Índia 2 1,07 1,21 2,71 1,70 5,01 3,84 2 Indonésia

Indonésia 3 0,62 0,99 0,74 1,77 1,02 2,77 3 China

Brasil 4 1,15 1,09 4,13 5,36 6,21 7,21 4 Brasil

Rússia 5 0,55 0,47 4,65 8,67 2,90 3,36 5 México

México 6 0,85 0,98 0,78 0,93 0,81 0,88 6 Rússia

Coreia do Sul 7 0,88 0,88 0,62 0,56 1,92 0,46 7 Coreia do Sul

Japão 8 0,65 1,02 0,48 0,98 0,50 0,52 8 Japão

Alemanha 9 0,85 0,88 0,90 0,87 0,65 0,57 9 Itália

Reino Unido 10 1,11 1,21 1,04 1,16 0,90 0,81 10 Alemanha

Espanha 11 1,33 1,32 2,24 1,80 2,76 2,89 11 Suíça

Suíça 12 0,95 0,90 0,69 0,46 0,30 0,27 12 Espanha

Holanda 13 1,11 1,05 1,27 1,18 1,03 1,22 13 Holanda

Canadá 14 0,92 1,11 1,86 2,45 2,75 2,40 14 Reino Unido

França 15 0,97 1,27 0,88 1,01 1,20 1,10 15 Canadá

Itália 16 0,90 0,98 1,42 1,30 1,26 1,02 16 França

Austrália 17 0,92 0,93 3,49 4,54 2,56 2,61 17 Austrália

Estados Unidos 18 1,79 1,84 1,17 1,49 0,82 0,89 18 Estados Unidos

Fonte: NSF (2012).
Nota: ¹ Com base na média dos anos 1997 e 1999.
Obs.: 1. As células com fundo pintado apresentam a M/X > 0.

As colunas M/X referem-se à coluna de países da esquerda da tabela, em que a China aparecia como o 
país de menor relação PNB por pessoa empregada na média de 1997 e 1999. As células das colunas M/X 
apresentam-se com fundo branco e com fundo pintado. Estas destacam as situações em que as importações (M) 
superaram as exportações (X) na média dos dois anos. São quatro os países que apresentam todas as células com 
o fundo pintado: Índia, Brasil, Espanha e Holanda. 

3. Manufaturas de alta tecnologia congregam as indústrias aeronáutica e aeroespacial, comunicações e semicondutores, computadores, instrumentos de teste, 
mensuração e controle. Correspondem à fração de 2% do produto bruto global (NSF, 2012).
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Considere-se a coluna M/X produtos manufaturados. Há um total de quinze posições com saldo negativo, 
sendo que três países passaram da posição superavitária para a deficitária de 1997-1999 a 2011-2012, quais sejam: 
Japão, Canadá e França. Na coluna M/X produtos de alta tecnologia verifica-se que há 22 posições deficitárias, 
e que dois países passaram para a situação deficitária entre o início e o final do período: Indonésia e França.  
Na coluna M/X instrumentos de medida, de teste e de controle observa-se que há 22 posições deficitárias,  
e que apenas a China passou para deficitária e apenas a Coreia do Sul passou para a posição superavitária. 

Examinando-se a tabela 1 com relação às alterações que ocorreram mas que não mudaram a situação do 
saldo comercial de positivo para negativo ou vice-versa, e traçando uma linha de mínimo de 20% de alteração 
no indicador, para mais ou para menos, tem-se que: a situação piorou para a China e melhorou para a Índia 
em produtos de alta tecnologia e instrumentos de medida, de teste e de controle; piorou para a indonésia nas 
três colunas; piorou para o Japão em produtos manufaturados e instrumentos de medida, de teste e de controle 
(ainda que nesta coluna tenha se mantido superavitário); piorou para a França em produtos manufaturados e 
instrumentos de medida, de teste e de controle; e piorou para a Austrália e os Estados Unidos em produtos de 
alta tecnologia. 

Pode-se também comparar os países com base no módulo dos indicadores (relação M/X). Os destaques são 
Brasil, Rússia e Austrália, com os resultados que apresentam para as duas colunas – produtos de alta tecnologia 
e instrumentos de medida, de teste e de controle. Em produtos de alta tecnologia, os três países apresentaram 
saldos negativos situados entre 100% e 323% acima das médias de todos os países em 1997-1999 e 2011-2012, 
com a Rússia ocupando a posição mais elevada. 

Em instrumentos de medida, de teste e de controle, o desempenho daqueles três países está entre 36% e 
277% das médias de todos os países em 1997-1999 e 2011-2012. Cabe observar que nas duas colunas as situações 
dos dois países em destaque, por ocupar as posições mais elevadas (Rússia e Brasil), apresentam crescimento no 
período coberto, entre 1997 e 2012, sempre tomando a média dos dois anos extremos. A Índia integraria o 
grupo apenas para instrumentos de medida, de teste e de controle. 

3 OBSERVAÇÕES FINAIS

Uma análise da dinâmica dos indicadores da tabela 1 requereria a consideração das dinâmicas das economias daqueles 
países no período. Seria importante ter-se em conta, também, os montantes absolutos dos dados que deram origem 
aos indicadores, especialmente o volume de importações e de exportações dos países. Ao não considerar devidamente 
esses dois pontos, qualquer esforço analítico terá limitações. 

Um ponto importante a ter-se presente na apreciação das dinâmicas dos países, com base nos indicadores da  
tabela 1, é a natureza relativamente distinta entre produtos de alta tecnologia e instrumentos de medida,  
de teste e de controle: na composição dos primeiros avulta a presença de bens finais e de componentes de  
bens de consumo, ainda mais em se tratando de dados de comércio; já com respeito aos segundos, na composição 
dos fluxos comerciais devem predominar bens de emprego em cadeias produtivas industriais (bens de capital) 
e de serviços, ainda que uma fração possa ser destinada ao uso das famílias, como instrumentos de medição 
voltados para a saúde humana. 

O exame da situação chinesa, superavitária em produtos de alta tecnologia e passando a deficitária em 
instrumentos de medida, de teste e de controle, à luz da observação anterior, talvez possa ser explicado pelo 
ritmo de crescimento acelerado da economia chinesa naquela década e meia do período coberto pelos dados, 
que tem requerido investimentos em expansão da capacidade produtiva em ritmo acelerado, impactando 
as importações de instrumentos de medida, de teste e de controle. Entretanto, a Índia, por exemplo,  
pode ter apresentando um padrão de dinâmica de crescimento que permitiu uma redução na distância do seu 
deficit relativamente à média dos países nesses produtos. 

A posição brasileira é digna de observação. O país apresenta a maior distância relativa entre seu saldo 
deficitário em instrumentos de medida, de teste e de controle e a média dos países, com tendência a aumentar. 
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No período os momentos de mais e menos crescimento da economia brasileira alternaram-se, mas as taxas de 
investimento talvez não tenham sido tão significativas a ponto de justificar a ocorrência de um deficit assim 
elevado para os instrumentos de medida, de teste e de controle. 

4 RECOMENDAÇÕES

A avaliação da situação brasileira demandaria a consideração de outras características da dinâmica e do padrão 
de crescimento da economia, com especial atenção para a convergência ou a sua falta entre a oferta interna 
e a demanda do país por instrumentos de medida, de teste e de controle. A questão da competitividade na 
produção desses bens também teria de ser avaliada. Assim, também as políticas governamentais de apoio ao 
desenvolvimento industrial e tecnológico precisariam passar por um escrutínio à luz daqueles indicadores. 
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