
APRESENTAÇÃO 

Esta 43a edição do boletim Radar: tecnologia, produção e comércio exterior apresenta estudos com análises 
variadas sobre atividades importantes das economias brasileira e internacional. Os artigos compreendem:  
um estudo sobre os efeitos de mudanças nos mercados de imóveis, de bens e de trabalho sobre a mobilidade 
das famílias nos meios urbanos; uma pesquisa sobre os impactos que as recentes mudanças no marco legal da 
inovação no Brasil provocaram na Lei de Inovações, sob o ponto de vista da interação universidade-empresa; 
uma análise sobre as possibilidades de cooperação entre dois novos bancos de desenvolvimento, criados por Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS)  e por países asiáticos, e os atuais bancos de desenvolvimento de  
atuação global; uma avaliação dos efeitos da política de reversibilidade sobre o desempenho do setor  
de telecomunicações; uma análise voltada a identificar as culturas agrícolas líderes nas mesorregiões de 
fronteira agrícola do Brasil; e uma investigação sobre a situação ocupacional dos engenheiros formados, 
utilizando-se os dados dos Censos de 2000 e 2010.

O primeiro artigo, Da mobilidade metropolitana vinculada à economia: análise a partir de um modelo 
baseado em agentes, de Bernardo Alves Furtado e Isaque Daniel Eberhardt, apresenta uma aplicação preliminar 
do modelo espacial simples de uma economia com agentes para a mobilidade metropolitana, com o objetivo 
de observar efeitos nos mercados de trabalho imobiliário e de bens sobre o deslocamento das famílias.  
Os autores partem da constatação de que há pouca literatura em metodologias de análises de políticas públicas 
que seja capaz de visualizar, integrar ou quantificar mudanças econômicas vinculadas a efeitos cruzados,  
tais como poluição ou nível de atividade econômica e desigualdade, por exemplo. De fato, metodologias  
que vinculem, por exemplo, aumento do congestionamento urbano como consequência da oferta de crédito para 
veículos automotores particulares são escassas. A contribuição central do estudo é explicitar, de forma objetiva,  
a possibilidade de quantificar elementos espaciais, econômicos e de mobilidade, a partir de alteração de 
fatores econômicos. O modelo contempla indivíduos organizados em famílias com mobilidade residencial.  
Há, ainda, firmas que demandam empregados e ofertam produtos a preços variados e localização fixa.  
Finalmente, há governos distintos que recolhem impostos sobre o consumo das firmas sob sua jurisdição e 
reinvestem os valores na melhoria da qualidade de vida local. Dada a configuração proposta, os autores 
concluem que a influência primordial sobre o deslocamento das famílias encontra-se no mercado de trabalho, 
com correlação relevante entre o nível de empregos e a demanda por viagens no âmbito da economia.  
Além disso, o modelo vincula aspectos do mercado de bens – em especial, a propensão a consumir – e a dinâmica 
do mercado de imóveis ao deslocamento dos trabalhadores. 

O segundo artigo, de Cristiane Vianna Rauen – que tem por título O novo marco legal da inovação no Brasil:  
o que muda na relação ICT-empresa? –, analisa as recentes alterações no marco legal da inovação no Brasil, promovidas pela  
Lei no 13.243/2016, e os impactos das mudanças sobre a interação instituição científica e tecnológica (ICT)-empresa. 
A autora lembra, inicialmente, que, não obstante os avanços da Lei de Inovação na promoção da interação das ICTs 
com empresas para a geração de novas tecnologias, os resultados das interações estiveram aquém daqueles buscados 
pela lei. Esse desempenho tímido advém de dificuldades na operacionalização da gestão público-privada que têm 
como origem a ausência de procedimentos claros na Lei de Inovação sobre como operar a gestão da inovação entre 
ICTs e empresas, além de sobreposições conflitantes com outras legislações que tangenciam o tema. A insegurança 
jurídica na operacionalização da gestão de iniciativas público-privadas previstas na Lei de Inovação acabava por levar 
o agente público a evitar a formação de parcerias. O reconhecimento da baixa efetividade na promoção da interação 
ICT-empresa levou à criação de uma Comissão Especial na Câmara dos Deputados, em 2011, com o objetivo de 
propor alterações nas legislações relativas ao tema. As propostas discutidas deram origem à Lei no 13.243/2016,  
que alterou diversos pontos importantes da Lei de Inovação, entre os quais os artigos relativos à interação ICT-empresa  
para o desenvolvimento tecnológico. Ao comparar as alterações trazidas pela nova lei com as determinações da 
Lei de Inovação, a autora concluiu que as mudanças reduziram alguns pontos que traziam insegurança jurídica à 
aplicação da Lei de Inovação, mas ressalta que ainda permanecem questões críticas sobre o tema que necessitam 
ser aprimoradas. 
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No artigo seguinte – Os novos bancos de desenvolvimento: independência conflitiva ou parcerias estratégicas? –, 
Renato Baumann avalia a criação recente de dois novos bancos de desenvolvimento voltados para o apoio a projetos 
de infraestrutura: o Novo Banco de Desenvolvimento (New Development Bank – NDB), instituído pelo BRICS, 
e o Banco Asiático para Investimento em Infraestrutura (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB), criado por 
iniciativa da China. Os dois bancos foram instituídos com fundamento na avaliação de que a demanda mundial 
por recursos para investimento em infraestrutura supera o potencial disponível nos bancos multilaterais existentes, 
e de que a maior parte dos recursos disponíveis nesses bancos tem sido canalizada para financiar projetos nos 
países avançados. Dadas essas restrições, as novas instituições poderiam contribuir para viabilizar o financiamento 
de projetos de infraestrutura nas economias menos desenvolvidas. Ao analisar a criação dos novos bancos no 
atual cenário mundial, o autor chama atenção para o fato de que o início de recuperação econômica nos Estados 
Unidos e em alguns países da Europa Ocidental, após a longa crise iniciada em 2007, tem elevado as taxas de juros 
nessas economias, com o objetivo de reduzir a liquidez excessiva. Nessas condições, o custo do capital passará a 
ser mais alto do que nos últimos anos, encarecendo os recursos para os emergentes. Essas tendências sugerem, 
segundo o autor, que existe a probabilidade de que as novas instituições procurem operar em cooperação com os 
demais bancos de desenvolvimento, de modo a beneficiarem-se da sua experiência e qualidade técnica na análise de 
projetos acumulados ao longo de muitas décadas, e conseguir captar recursos a custos mais baixos para a execução 
de iniciativas conjuntas.

No artigo subsequente, Efeitos da política de reversibilidade sobre o desempenho do setor de telecomunicações 
no Brasil, Luciano Charlita de Freitas, Luiz Fernando Fauth e Igor Vilas Boas de Freitas examinam os efeitos 
do instituto de reversibilidade, previsto nos contratos de concessão do setor de telecomunicações, sobre o 
desempenho do setor, notadamente sobre sua eficiência alocativa. A política de reversibilidade consiste em uma 
garantia regulatória típica dos regimes de concessão em funcionamento no Brasil, imposta aos concessionários de 
serviços públicos visando à preservação de parcela dos seus ativos necessários à continuidade e à universalização 
do serviço. Na prática, abrange os equipamentos e as infraestruturas sujeitos às regras de reversão após o período 
de validade dos contratos de concessão. Os autores partem do entendimento de que imposições regulatórias 
mais adequadas sobre a dimensão do acervo de bens reversíveis podem reduzir os custos associados ao ajuste 
do estoque de capital, com potencial incremento da eficiência e da produtividade das prestadoras de serviços 
de telecomunicações. As análises são baseadas em duas abordagens metodológicas: análise envoltória de dados  
(data envelopment analysis – DEA) e índice de produtividade total de fatores (PTF). Cenários formulados a 
partir de variações hipotéticas do acervo de bens reversíveis das concessionárias são utilizados para avaliar o peso 
dessa imposição regulatória sobre o desempenho das firmas reguladas. A partir dessas constatações são discutidos 
os efeitos sobre o bem-estar do consumidor e a expectativa de modernização tecnológica das prestadoras. 

O quinto artigo, Culturas agrícolas líderes nas mesorregiões mais dinâmicas, de autoria de Rogério Edivaldo 
Freitas e Aguinaldo Nogueira Maciente, dá prosseguimento ao trabalho dos autores apresentado na 41a edição 
deste boletim, que indicou, com o uso de metodologia própria, as mesorregiões brasileiras com as maiores taxas 
de expansão da área plantada, no período entre 1994 e 2013, compreendendo 42 mesorregiões. O trabalho atual 
identificou as culturas agrícolas mais importantes nas 42 mesorregiões. Para a obtenção dos resultados, as culturas 
foram divididas em temporárias e permanentes. Para o conjunto das lavouras temporárias, os resultados indicaram 
a predominância do binômio soja-milho nas mesorregiões selecionadas, cabendo ao milho a maior incidência 
entre as culturas agrícolas de segundo posto. A cana-de-açúcar está geograficamente delineada e é predominante 
em diversas mesorregiões do estado de São Paulo, no Noroeste Paranaense e no Sudoeste Mato-grossense.  
Quanto às culturas permanentes, o trabalho confirmou a histórica presença do café e da laranja e, em vinte das 
42 áreas geográficas amostradas, ambas as culturas estão entre as três mais representativas em área plantada.  
Também a cultura de borracha foi realçada no trabalho, em razão da elevada presença em doze mesorregiões,  
e com maior participação nos estados de São Paulo e de Mato Grosso. Ao lado dessas três culturas, foi identificada 
significativa ocorrência das frutas, cujas atividades são intensivas em mão de obra e com potencial para atingir 
novos mercados internacionais. Ressalte-se que os dois trabalhos comentados serão seguidos por análise posterior, 
que buscará avaliar a questão da oferta de mão de obra e de assistência técnica nas áreas identificadas, bem como 
analisar as respectivas dificuldades e potencialidades quanto à melhoria da oferta de educação e de qualificação de 
mão de obra nas regiões de fronteira agrícola.
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Esta edição tem seu fecho com o artigo de Bruno César Araújo – O que fazem os engenheiros sem 
carteira assinada? Situação ocupacional dos formados em engenharia a partir dos Censos de 2010 e 2000 –,  
que analisa a situação ocupacional de jovens engenheiros que não trabalham como empregados com carteira 
assinada registrados na Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Previdência  
Social (Rais/MTPS). Como bases de dados que permitem comparar a ocupação com a formação profissional 
dos engenheiros, foram utilizados os dados dos Censos de 2000 e 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Para calcular os engenheiros potencialmente fora da Rais, foram levados em conta os 
profissionais que trabalham por conta própria, os empregadores, os sem carteira de trabalho, os que realizam 
trabalho não remunerado, os que trabalham para o autoconsumo e os desempregados. Observe-se que,  
além de refletir a situação ocupacional de engenheiros, a metodologia desenvolvida no artigo permite sua 
utilização para o cálculo das mesmas variáveis para outras profissões. 


