
APRESENTAÇÃO

A edição no 61 do Radar resgata a linha editorial vigente até a edição de no 59 e a combina com a sugestão de inovação 
da edição no 60. Com isso, o boletim Radar mescla os dois modelos, permitindo a coexistência de resenhas de livros 
e pesquisas prioritariamente – mas não exclusivamente – publicados pelo Ipea (esta é a inovação trazida pela edição  
no 60) com textos de elaboração própria dos autores que tenham a finalidade de divulgar pesquisas já realizadas, 
antecipar resultados de pesquisas em andamento, ou ainda tratar de temas pontuais de relevância para o debate público.

Esta edição conta com cinco textos: três explicitamente voltados para o tema inovação e políticas de inovação 
(artigos 1, 2 e 3); um voltado para o tema da automação e seus impactos sobre o mercado de trabalho (artigo 4); 
e um voltado para as políticas de transporte (artigo 5).

O primeiro artigo, Societal challenges at Horizon 2020, analisa a relação entre pesquisa e inovação (P&I) e as 
necessidades concretas da sociedade na Comunidade Europeia. Para tanto, os autores Graziela Ferrero Zucoloto, 
Larissa de Souza Pereira e Leonardo de Mello Szigethy de Jesus analisam os desafios societais (societal challenges – 
SCs) do Horizon 2020 (H2020), o maior programa de apoio à pesquisa e desenvolvimento da União Europeia. 
Com base em programas e projetos de SCs, os autores tentam identificar quais problemas da sociedade europeia 
estão realmente sendo priorizados pelo financiamento de P&I e como seus desafios são definidos e apoiados.

No segundo artigo, intitulado Center for Technology and Society (ZTG): scenario, lessons, and learnings, a 
pesquisadora Graziela Ferrero Zucoloto mostra como funciona o Centro de Tecnologia e Sociedade (Zentrum 
Technik und Gesellschaft – ZTG), centro de pesquisa central da Universidade Técnica de Berlin (Technische 
Universität Berlin – TUB). Criado em 1995 para permitir pesquisas interdisciplinares, o ZTG realiza projetos 
com pesquisadores de diversas áreas, além de indivíduos, grupos e instituições da sociedade civil, empresas e 
governo. Embora sua missão original fosse facilitar a interdisciplinaridade nos departamentos da TUB, a autora 
demonstra que o ZTG evoluiu com o tempo e instituiu áreas de pesquisa próprias, atuando como líder de projeto 
e estabelecendo parceria com outras instituições.

O terceiro artigo é uma resenha do livro Encomendas Tecnológicas no Brasil: guia geral de boas práticas. O livro, 
elaborado por André Rauen e Caio Márcio Barbosa, apesar de ser muito técnico e específico para o gestor público, 
traz conceitos relevantes para o debate da política de inovação e o debate da política fiscal. Ao demonstrarem que 
a encomenda tecnológica (Etec) é não só um instrumento de apoio à inovação, mas também uma ferramenta de 
compra pública, os autores trazem à tona o debate sobre a qualidade do gasto público brasileiro.

O texto Propensão à automação das tarefas ocupacionais no Brasil expõe o difícil debate sobre a automação 
e a extinção de postos de trabalho no futuro próximo. Utilizando uma metodologia inovadora, os autores Luis 
Claudio Kubota e Aguinaldo Nogueira Maciente ordenaram as ocupações do mercado de trabalho brasileiro 
em termos de potencial de automação, além de quantificarem e classificarem os empregos formais no Brasil em 
termos de risco de automação. O artigo também reconstruiu a evolução histórica da composição do emprego 
formal entre 2003 e 2017, segundo quartis de potencial de automação da ocupação, vislumbrando identificar o 
risco geral de automação no mercado de trabalho formal do país.

O quinto texto, sobre política de infraestrutura de transporte, intitulado Elasticidade-preço e elasticidade-renda de 
passageiros por modo de transporte para projeção de matrizes origem-destino nacional, amplia o entendimento das preferências 
dos usuários do setor de transporte de passageiros no Brasil, ao projetar a utilização futura de modos alternativos de 
transporte e fluxo de passageiros no país. Essas projeções, elaboradas por Fabiano Mezadre Pompermayer, Gabriel 
Gouvêa Rabello, Rennaly Patricio Sousa, João Gabriel de Moraes Souza e Isaque Daniel Eberhardt, formarão as matrizes 
origem-destino de passageiros para o período que se iniciará em 2020 e irá até 2050.
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