
APRESENTAÇÃO

Esta 41a edição do boletim Radar: tecnologia, produção e comércio exterior apresenta quatro artigos, com assuntos 
diversos sobre a realidade brasileira: dois trabalhos com temas relativos à agricultura e à tributação, um sobre 
as tendências tecnológicas relacionadas à evolução dos registros de patentes, e um sobre o sistema de crédito no 
ensino superior.

O primeiro artigo, de autoria de Rogério Edivaldo Freitas e Aguinaldo Nogueira Maciente, avalia quais 
mesorregiões no Brasil vêm apresentando maior ritmo de expansão da área agrícola, e indica se esta expansão naquelas 
localidades vem ocorrendo por meio da prevalência de lavouras permanentes ou temporárias. Para detectar e medir as 
mesorregiões brasileiras com crescimento diferenciado em termos de expansão da área agrícola os autores elaboraram, 
inicialmente, uma metodologia com o uso de dados da área colhida e da área plantada da Produção Agrícola Municipal, 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PAM/IBGE), para 1994-2013. Como primeiro passo metodológico 
foram calculados, com o uso de fórmula específica, os percentuais da média de crescimento da área plantada,  
com base em 1994, para cada uma das 137 mesorregiões brasileiras; em seguida foi computado o coeficiente de  
Gini locacional (CGL), com base em quatro referências básicas que deram suporte para o cálculo do índice. O intuito 
foi o de verificar, como dissemos, se as mesorregiões com maior taxa de expansão de área agrícola têm seu movimento 
concentrado em lavouras temporárias ou em lavoras permanentes. A metodologia utilizada permitiu revelar algumas 
das diversas tendências que vêm ocorrendo na expansão das áreas agrícolas no Brasil, como a indicação das regiões 
que apresentaram maior ritmo de expansão de área agrícola no período estudado, os eixos geográficos com maior 
incremento das áreas plantadas, e a expansão das áreas agrícolas com maior orientação para as culturas temporárias do 
que para as culturas permanentes, entre diversos outros resultados.

No artigo seguinte, Diego Boschetti Musskopf e Mauro Catharino Vieira da Luz discutem a evolução das 
competências tecnológicas brasileiras, por meio da análise dos pedidos de patentes depositados por empresas 
e instituições. No trabalho os autores abordam as competências tecnológicas brasileiras (isto é, o conjunto de 
tecnologias que compõem a base técnica sob domínio das firmas), percebidas por meio da evolução relativa 
dos depósitos de pedidos de patentes, entre 2000 e 2012, tendo como referências os dados dos depósitos 
de patentes internacionais, distribuídos em 35 campos técnicos da Classificação Internacional de Patentes  
(do inglês international patent classification – IPC). Para avaliar a evolução das competências tecnológicas em 
termos agregados foi utilizada uma taxonomia desenvolvida por Patel e Pavitt (1997), que relaciona a importância 
relativa de um campo técnico para o portfólio de patentes (patent share) vis-à-vis a importância relativa do 
portfólio de patentes em um campo técnico (revealed technology advantage). O estudo verificou que a expansão da 
atividade de patenteamento internacional, concomitantemente à sua redução no Brasil, resultou em diminuição 
da participação brasileira no cenário de patenteamento global e nacional. A redução ocorreu em todos os 
campos técnicos, exceto em métodos de tecnologia da informação para gestão e tecnologia de microestruturas 
(nanotecnologia). Os autores concluíram que a evolução do número de depósitos de patentes no Brasil,  
como indicador de esforço inovador baseado em invenções proprietárias, permaneceu, nos anos em análise,  
uma atividade pouco especializada ou apenas vinculada à formação de ativos complementares.

O artigo subsequente, de autoria de Gabriel Gouvêa Rabello e João Maria de Oliveira, tem como 
objetivo iniciar um processo de avaliação da estrutura tributária brasileira e sua distribuição entre os 
três entes federados, além de realizar comparações com países de rendas alta, média-alta e média-baixa.  
Os autores avaliaram diversos tópicos relativos à estrutura e à incidência dos impostos na economia brasileira. 
O trabalho apontou, em primeiro lugar, a concentração dos tributos na União que, em 2013, arrecadou 
68,92% de todos os tributos e contribuições, em um ano em que a carga tributária total alcançou 35,95% do  
produto interno bruto (PIB). O trabalho verificou que a carga tributária brasileira se aproxima do nível 
de países de renda alta, estando acima da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) e de países do mesmo grupo de renda, assim como vem aumentando em um ritmo 
superior à média dos países da OCDE e da América Latina. A participação da tributação sobre a renda 
das pessoas jurídicas encontra-se acima da média mundial, mesmo quando considerados os países de 
renda alta. Em relação ao consumo, o estudo verificou a grande dependência da arrecadação tributária 
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nos tributos sobre vendas – Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins) e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) – e na tributação 
sobre o valor adicionado – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre  
Produtos Industrializados (IPI): 51,43% da carga tributária e 18,43% do PIB tiveram como fato gerador 
o consumo de bens e de serviços. Os autores concluíram que a estrutura tributária nacional, apoiada em 
tributos regressivos e pouco eficientes, com as competências e as autonomias tributárias dos estados e 
municípios, levou o Brasil a um ambiente tributário complexo e desestimulador de investimentos.

Por fim, o último artigo, de Paulo A. Meyer M. Nascimento, avalia a possibilidade de adoção no Brasil de 
sistemática de amortização dos créditos do Fies com base na renda do estudante após a formatura. O trabalho 
apresenta uma proposta de financiamento estudantil no ensino superior em que as amortizações dos empréstimos 
passariam a ser efetivadas com base na renda do estudante após o término do período de estudos. Pelo sistema,  
à medida que aumenta a renda do beneficiário, acelera-se a amortização do saldo devedor, ocorrendo o contrário 
quando a renda diminui. O sistema é apresentado como uma alternativa para: i) reformulação do método atual  
do Fies, que estabelece parcelas de amortização e prazos definidos previamente, independentemente das condições 
econômicas do tomador do crédito; ii) levantamento de recursos adicionais para as instituições federais de ensino 
superior (Ifes); iii) financiamento do custo de vida durante os estudos em tempo integral; iv) redesenho de  
modalidades do Fies que não vieram a ser implementadas de fato ou não se mostraram viáveis no formato 
inicialmente planejado, como o Fies técnico e o Fies empresa. O estudo ressalta que crises ocorridas em  
diversos países, relacionadas a crescentes dívidas estudantis, têm intensificado os debates sobre essa modalidade 
de crédito, e atraído a atenção para o tema de diversos pesquisadores com renome internacional. São indicados 
alguns países nos quais a sistemática foi adotada, destacando-se a Austrália, que implementou o primeiro sistema 
de crédito contingente à renda com abrangência nacional. Nas conclusões, o autor lembra que o sistema proposto 
não constitui uma panaceia para resolver todos os problemas no acesso ao crédito no ensino superior e, portanto, 
suas aplicações e seus limites de acesso devem ser estruturados com parcimônia e fundamentados em estudos de 
viabilidade econômica, técnica, jurídica e gerencial. 

Por meio desta 41a edição, que antecipa pesquisas em andamento no Ipea, este boletim pretende colaborar 
para o melhor conhecimento da realidade brasileira nos setores em foco, e apresentar sugestões para o debate e 
o aperfeiçoamento das políticas públicas nas questões envolvidas nos setores avaliados.


