
APRESENTAÇÃO

A edição no 51 do Boletim Radar: tecnologia, produção e comércio exterior apresenta aos leitores cinco artigos com 
as temáticas de financiamento, concorrência, regulação, inovação e agricultura. 

O primeiro artigo aborda uma questão relevante no cenário brasileiro atual: o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é, de fato, grande demais? Em O tamanho do BNDES e resposta 
à crise: uma comparação internacional, Bruno Araújo e João De Negri discutem a evolução do porte do BNDES na 
última década, comparando-a com a de outros bancos de desenvolvimento em países selecionados, e constatam a 
existência de contrapartes internacionais para o BNDES tanto em termos de tamanho como em relação à reação 
imediata à crise de 2008. Entretanto, se a discussão pura e simples sobre o tamanho da instituição se revela,  
no mínimo, limitada, os autores questionam a eficácia do direcionamento excessivo de recursos pela instituição 
a atividades como a produção e a aquisição de caminhões, ônibus, chassis, reboques e similares, em detrimento 
de maior apoio a, por exemplo, atividades portadoras de futuro.

O segundo artigo também dialoga com um tema bastante debatido na atualidade: frente a outros países, 
a economia brasileira apresenta, de fato, um problema de falta de concorrência? Em Nível de concorrência  
no Brasil: problema complexo e resposta simples?, Gabriel Squeff e Pedro Miranda apresentam uma lista de 
indicadores de concorrência, que variam em termos de nível de agregação, fonte de dados e forma de cálculo e,  
dada a heterogeneidade das abordagens, realizam uma comparação dos resultados obtidos para o Brasil com 
aqueles verificados para os Estados Unidos. Concluem que as constatações sobre o nível de concorrência no Brasil 
dependem sobremaneira do indicador utilizado e, portanto, qualquer proposição de política pública relacionada 
à temática deve ser avaliada com muita parcimônia. 

No texto seguinte, Efeitos da desoneração tributária sobre a difusão da banda larga no Brasil: enfoque na 
incidência do Fistel sobre o terminal de acesso individual por satélite, Luciano Charlita de Freitas, Leonardo de 
Morais e Egon Guterres analisam os efeitos econômicos e tributários de uma eventual equiparação, para fins  
de cobrança do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel), dos terminais terrenos de pequeno 
porte das redes satelitais aos terminais móveis celulares. Os autores concluem que, com a desoneração,  
a penetração do serviço de banda larga poderia ser acrescida em 6,18% nos próximos 10 anos e, adicionalmente,  
apresenta potencial ganho à arrecadação agregada.

Em Dinâmica da inovação no Brasil em contraposição a países selecionados, Priscila Koeller questiona:  
a dinâmica atual da inovação no Brasil permanece a mesma de 2000? Para responder essa questão, analisa a última 
pesquisa de inovação brasileira (Pintec 2014), comparando seus resultados aos divulgados na primeira edição 
(Pintec 2000), com base em indicadores, como taxa de inovação, estrutura produtiva e financiamento público  
à inovação. Ainda, o artigo situa o país em relação ao contexto internacional, apresentando resultados comparados à 
pesquisa similar realizada pelos países membros da União Europeia, o Community Innovation Survey. Entre os resultados,  
a autora sublinha alterações importantes na política de incentivo à inovação no Brasil, especialmente na 
disponibilidade de financiamento público.

Por fim, em Competitividade do Brasil no complexo soja-milho-aves: desafios e questões para as políticas públicas, 
Gesmar Santos e Rogério Freitas apresentam dados sobre o rendimento produtivo da soja e de milho no Brasil, 
vis à vis o resto do mundo, e caracterizam a participação desses produtos e das aves no desempenho comercial 
brasileiro recente. O texto ainda apresenta questões a serem aprofundadas sobre as três cadeias e sobre o complexo, 
abrangendo suas interconexões e possíveis rebatimentos em políticas públicas. 

Com os artigos apresentados nesta edição, o boletim Radar objetiva contribuir para o debate público e 
colaborar na avaliação e formulação de políticas públicas para o país. 


