
APRESENTAÇÃO

Esta 42a edição do boletim Radar: tecnologia, produção e comércio exterior apresenta quatro artigos com temas 
variados sobre políticas de inovação tecnológica no Brasil e na União Europeia (UE).

O primeiro artigo, de Fernanda De Negri, apresenta diversas propostas para o aprimoramento das 
políticas de inovação tecnológica no Brasil. O texto parte do reconhecimento de que a produtividade da 
economia brasileira, desde o final dos anos 1970, praticamente não cresceu e, mesmo no último grande surto 
de desenvolvimento, entre o início dos anos 2000 até a crise de 2008, aquele indicador não evoluiu de forma 
significativa. Esse resultado vem ocorrendo a despeito da adoção, nos últimos anos, de um variado conjunto de 
políticas de inovação, com a oferta crescente de recursos financeiros sob a forma de créditos ou de subsídios. 
Ao indagar as razões desse comportamento, a autora avalia que existem condições sistêmicas, relacionadas à 
baixa concorrência e ao ambiente institucional, que reduzem a capacidade de inovação e os efeitos das políticas 
públicas nessa área. Adicionalmente, para que as políticas de ciência e tecnologia se tornem mais efetivas na 
solução dos problemas concretos de desenvolvimento do país, há necessidade de aprimoramentos no desenho 
e na implementação dessas políticas. Com base nesses dois pressupostos, o artigo apresenta uma visão geral das 
políticas de inovação aplicadas no Brasil nas últimas duas décadas, e desenvolve um conjunto de diretrizes e 
propostas para que as políticas de inovação, ciência e tecnologia alcancem mais efetividade em sua capacidade 
de induzir a incorporação e a produção de novas tecnologias no país.

No artigo seguinte, Flávia de Holanda Schmidt Squeff aborda a experiência de países da UE no uso 
de políticas de inovação pelo lado da demanda (demand based innovation policies – DBIP). O trabalho é 
parte de um projeto mais amplo do Ipea, dedicado a analisar as políticas nacionais de compras públicas 
(public procurement) de diversos países, sob perspectivas variadas. Conforme a autora, as políticas de apoio à 
inovação com foco na demanda têm ganhado espaço nos anos recentes, diante da constatação das limitações 
das políticas de inovação mais tradicionais, que atuam pelo lado da oferta. Na União Europeia, o uso das 
compras públicas para a inovação inclui-se na concepção da “economia baseada em conhecimento”, que a UE 
já mencionava em 2000 e que foi reforçada, em 2010, com a elevação da pesquisa e desenvolvimento (P&D) 
como eixo prioritário da Estratégia Europa 2020. Com base nesse cenário, o artigo descreve: i) o arcabouço 
legal que rege o uso das compras públicas como instrumento de desenvolvimento científico e tecnológico,  
por meio de diretivas sobre procurement, que estabelecem os procedimentos licitatórios utilizados nas aquisições;  
ii) exemplos ilustrativos de aquisições de produtos ou serviços inovadores, que não necessitam de P&D 
adicional pois já existem ou quase existem no mercado, por meio do public procurement for innovation (PPI); 
iii) casos de aquisições que exigem soluções tecnológicas ainda não existentes no mercado e, por isso, ainda 
demandam a realização de mais P&D, por meio do modelo conhecido como pre-commercial procurement 
(PCP). Por fim, nas conclusões, a autora informa que um dos objetivos futuros do trabalho em andamento 
consiste em realizar comparações mais detalhadas das possibilidades e limitações das diretivas europeias com 
a legislação brasileira voltada para o mesmo fim, isto é, a aquisição de pesquisa e inovações por meio de 
compras públicas.

No terceiro artigo do boletim, Lenita Turchi e Marcos Arcuri buscam avaliar a capacidade da Lei de Inovação 
(Lei no 10.973/2004) de incentivar o aprofundamento da interação entre as instituições públicas de pesquisa, 
as empresas e os agentes de financiamento, com objetivos de desenvolvimento tecnológico. O artigo tem como 
foco de análise a avaliação dos coordenadores de pesquisa de laboratórios públicos sobre as parcerias realizadas 
com empresas, nos últimos cinco anos, em projetos de desenvolvimento tecnológico. Para tanto, o trabalho 
reúne os resultados de duas pesquisas anteriores. A primeira, realizada em 2013, teve como objetivo identificar 
e caracterizar as principais infraestruturas públicas de pesquisa no Brasil; a segunda, realizada entre março e 
maio de 2015, com os mesmos laboratórios da pesquisa anterior, foi desenhada para captar a percepção dos 
coordenadores sobre os benefícios e dificuldades das interações com empresas, nos últimos cinco anos, ou seja, 
quais os ganhos intelectuais e materiais e as dificuldades enfrentadas para realizar parcerias nas diversas esferas que 
interagem entre as firmas e as instituições, a saber: legislação, formas de gestão e procedimentos administrativos 
internos das Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs ), e os requisitos adotados pelas empresas parceiras. 
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Os resultados do trabalho mostraram que, na visão dos coordenadores de pesquisa, as parcerias apresentaram 
efeitos positivos tanto na geração de conhecimento e na qualificação de pesquisadores como no aporte de 
recursos financeiros para equipar laboratórios, adquirir insumos para pesquisas, desenvolver novas competências 
e capacitar pesquisadores para a pós-graduação. Os resultados mostraram, ainda, que 87% dos coordenadores 
são favoráveis à realização de parcerias entre ICTs e empresas.

Fecha esta edição o artigo de Sérvulo Vicente Moreira, com um estudo sobre as organizações que compõem 
o sistema de inovação da Alemanha e sua governança institucional. Ao abordar as fontes de financiamento à 
pesquisa e inovação, o texto aponta o papel preponderante exercido pela indústria, ao contribuir com mais 
de dois terços no financiamento anual destinado à pesquisa. Os recursos são dispendidos em pesquisas das 
próprias empresas e em projetos conjuntos com parceiros de outras instituições. Os ministérios federais 
definem suas próprias prioridades por meio de programas específicos e instituições federais de pesquisas, 
como o Ministério da Educação e Pesquisa, que promove a pesquisa, organiza programas e apoia projetos.  
Os ministérios também dispõem de seus próprios departamentos de pesquisas, que se concentram, sobretudo, 
em pesquisas de relevância nacional, como as que são realizadas em saúde. Possuindo cerca de 400 instituições 
de ensino superior, o sistema educacional da Alemanha caracteriza-se pelo tripé formado por ensino, 
aprendizagem e pesquisa, e por ligação estreita que fortalece todo o sistema e amplia as possibilidades para 
a inovação tecnológica. Entre as diversas instituições de apoio à pesquisa, o artigo descreve a atuação de 
importantes centros, como o Instituto Robert Koch, o Centro de Energia Solar e Pesquisa de Hidrogênio (ZSW),  
a Sociedade Fraunhofer, o Instituto Max Planck e a Federação Alemã de Pesquisa Industrial. 

Por meio dos trabalhos desta 42a edição, o boletim Radar pretende colaborar para o melhor conhecimento da 
realidade brasileira e europeia no contexto das políticas de inovação tecnológica, oferecendo reflexões para o debate 
e o aperfeiçoamento das políticas públicas brasileiras nos campos avaliados.


