
APRESENTAÇÃO

Assimilar novas culturas sem necessariamente copiá-las. Devorar o que for útil, ignorar o que não for adequado. 
Os lemas gerais do Manifesto Antropofágico, que ainda hoje revelam características centrais da cultura brasileira, 
servem de inspiração para a apresentação da edição 50 do Boletim Radar. Os trabalhos aqui apresentados são 
fruto de buscas sobre as lógicas de funcionamento de instituições de pesquisa europeias, que podem inspirar 
melhorias no sistema de inovação brasileiro.

Essa busca pelo conhecimento de outras realidades foi resultado de três etapas desenvolvidas na Diretoria de 
Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura (Diset) do Ipea. Inicialmente, foi feita uma análise da 
infraestrutura científica brasileira, cujos principais resultados podem ser encontrados no livro “Sistemas Setoriais 
de Inovação e Infraestrutura de Pesquisa no Brasil”, publicado pelo Instituto. A fim de se comparar a infraestrutura 
brasileira com a existente em outros países, realizou-se uma missão técnica a diversas instituições dos Estados Unidos, 
cujos resultados foram consolidados na edição 36 do Boletim Radar. Na edição atual, são apresentados resultados 
parciais de missão similar na Europa, na qual foram visitadas 21 instituições em Londres (Reino Unido), em Berlim 
e em Munique (Alemanha) e em Bruxelas (Bélgica).

No primeiro artigo, Como a União Europeia financia a pesquisa, Flávia Squeff, Camila Alves e Catarina 
Barcelos discutem as complexidades do financiamento à pesquisa na União Europeia (UE), dado que tanto os 
Estados-Membros como as instituições regionais e a própria UE cumprem essa função. Especialmente, o trabalho 
aborda a estratégia Horizon 2020, que abarca um leque amplo de instrumentos de políticas.

Nos três artigos sequentes, são apresentadas as características do sistema de inovação do Reino Unido e de 
algumas de suas instituições de pesquisa.

Em Davi ou Golias? Notas sobre a ciência e a inovação no Reino Unido, Flavia Squeff faz uma discussão geral 
sobre o sistema de inovação do Reino Unido. Entre as principais características desse sistema, o trabalho identificou: 
uma forte cultura governamental focada no value for money, accountability de suas estratégias e de seus resultados 
e a mudança institucional como uma possibilidade real.

Em Evidências em vez de instinto: o trabalho do NESTA – Reino Unido, André Rauen apresenta a inovadora 
instituição inglesa de fomento à ciência, à tecnologia e às artes denominada “NESTA”, que é tanto um think thank 
quanto uma eficiente executora de políticas públicas e também uma relevante fomentadora de venture capital.

Flavia Squeff discute, no artigo Nove cérebros, um só corpo: a “super” agência britânica de pesquisa e inovação, 
a criação da UK Research and Innovation (UKRI), uma “super” agência de pesquisa e inovação, com um orçamento 
anual de £6 bilhões de libras que, se aprovada pelo Parlamento, poderá reunir todos os Research Councils, 
a agência de inovação Innovate UK e a função de funding à pesquisa universitária do Higher Education Funding 
Council for England – HECFE.

Os dois artigos finais, de autoria de André Rauen, direcionam-se ao sistema alemão. O texto Quem sustenta 
a inovação na Alemanha? procura encontrar os principais financiadores do sistema de inovação do país. O autor 
constata que as grandes empresas dos complexos eletro-metal-mecânico e farmoquímico são as mais pujantes 
em termos de investimento em P&D, e enfatiza a importância das Middlestand – pequenas e médias empresas 
alemães de origem familiar que exploram nichos específicos da manufatura – enquanto elemento central de 
mudança técnica no país.

Em Pesquisa realmente aplicada: por dentro do modelo Fraunhofer, o autor apresenta características pouco 
discutidas dessa instituição que tem sido tão comentada no Brasil. O texto apresenta achados inovadores a respeito 
da instituição, como o fato de o modelo de financiamento tripartite depender, na realidade, de vastas somas de 
dinheiro público e de que, por regra geral, a mão de obra deve estar vinculada a projetos e permanecer por não 
mais que oito anos na instituição.

Com esta edição, pretende-se trazer conhecimentos e experiências dos países e instituições analisados, 
que podem auxiliar a aprimorar a realidade brasileira, especialmente se considerarmos os lemas do Manifesto 
Antropofágico citados de início: ignoremos o que não nos servir, mas vamos absorver o que nos for útil.

Boa leitura.


