
APRESENTAÇÃO

Este número do boletim Radar: tecnologia, produção e comércio exterior oferece à apreciação dos leitores três 
artigos sobre políticas de inovação tecnológica no Brasil. No primeiro artigo, Mudanças no apoio à pesquisa 
em energias no Brasil: subindo degraus da inovação?, Gesmar Rosa dos Santos discute o perfil e as recentes 
mudanças na política de financiamento da pesquisa e desenvolvimento (P&D) em energias, no âmbito do 
governo federal. O texto analisa o Programa P&D Aneel, o Plano BNDES/Finep de apoio à Inovação no Setor 
Sucroenergético e Sucroquímico (PAISS) e o recente Plano Inova Brasil. Entre as mudanças observadas estão:  
i) o grande porte dos projetos (média P&D Aneel de R$ 3,71 milhões e valor global superior a R$ 8,5 bilhões); 
ii) a atração de empresas inovadoras, a definição de prioridades; e iii) o próprio desenho institucional, que busca 
integrar ações envolvendo um conjunto de empresas, instituições de pesquisa tecnológica e agências de fomento. 
Segundo o autor, os avanços observados não retiram a necessidade de se promover mais intensamente a pesquisa 
e a inovação em bens (máquinas, materiais, processos) para o setor produtivo e para o consumo. Os nascentes 
programas Paiss e Inova Energia, também com recursos na casa dos bilhões de reais, são voltados para os gargalos 
técnicos de grande impacto nos respectivos campos de atuação daqueles programas. O estudo assinala, ainda,  
a importância de se acompanhar e avaliar cada uma dessas iniciativas, de forma periódica e tendo em conta seus 
resultados concretos.

O segundo artigo, de Luis Fernando Tironi, – Infraestrutura de serviços tecnológicos e política de inovação –  
desenvolve uma reflexão sobre a posição da infraestrutura de serviços tecnológicos no contexto das políticas brasileiras 
de inovação das últimas três décadas. O exercício descortina três fases da evolução da política governamental:  
i) da criação do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), em 1985, à aprovação da Lei de Inovação (2004); 
ii) desse marco legal à aprovação do novo marco legal da inovação (2016); iii) a fase atual. A primeira fase foi 
caracterizada pelo forte apoio ao desenvolvimento da infraestrutura de serviços tecnológicos, cujo resultado mais 
importante foram as ações do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT).  
A segunda fase foi marcada pela dominância da busca pela inovação e pela promoção dos serviços tecnológicos, 
um fator que contribuiu para o adensamento do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.  
A terceira fase indica a disposição de se promover a dinamização da demanda pelos serviços da infraestrutura de  
serviços tecnológicos, com a criação do “bônus tecnológico”. A reflexão desenvolvida no artigo fundamenta-se em 
documentos de políticas basilares e realça o que eles dispõem sobre os serviços tecnológicos. A confirmação de que 
a prática das políticas de inovação, no período analisado, de fato correspondeu ao disposto nos documentos legais 
acessados justifica a realização de um estudo mais aprofundado. Entretanto, mesmo com limitações, o artigo indica 
a necessidade da intensificação da atenção da política governamental para o desenvolvimento da infraestrutura de 
serviços tecnológicos e o provimento desses serviços para o setor produtivo, a academia e a sociedade. 

O terceiro artigo, de Bruno César Araújo, André Tortato Rauen e Graziela Ferrero Zucoloto, com o título 
Impactos da suspensão dos incentivos fiscais previstos pela Lei do Bem sobre o investimento privado em PD&I, 
trata da lei conhecida como “Lei do Bem” (Lei no 11.196/2005), que estabelece mecanismos de isenção fiscal 
para as empresas realizarem investimentos em pesquisa e desenvolvimento. O mecanismo permite a dedução 
automática no imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro líquido de até 100% com atividades  
de PD&I, no caso de empresas que operam no regime de lucro real, além de amortização e depreciação aceleradas, 
entre outras medidas que visam desonerar as empresas que realizam esforço inovador. Não obstante a relevância 
dos incentivos citados, o governo federal optou, como medida de ajuste fiscal, suspender os incentivos para o 
calendário de 2016. Em razão de seus impactos negativos, o artigo tem por objetivo mensurar os possíveis efeitos 
decorrentes da suspensão dos incentivos no gasto empresarial em PD&I, para o ano de 2016. A estimativa 
realizada pelos autores concluiu que, sem os incentivos da Lei do Bem, as empresas deixariam de investir entre 
R$ 672 milhões a R$ 1 bilhão em PD&I naquele ano. Adicionalmente, em razão de outros elementos discutidos 
no texto, a diminuição nas despesas com P&D pode ser ainda maior que aquele limite superior estimado, 
causando efeitos negativos no restrito investimento em inovação das empresas no Brasil.

Com esta edição, o boletim Radar espera contribuir para a ampliação do conhecimento e dos debates em 
torno dos temas objeto das análises, bem como colaborar com as políticas públicas voltadas para a inovação. 


