
APRESENTAÇÃO

A edição 48 do boletim Radar: tecnologia, produção e comércio exterior apresenta aos leitores artigos relacionados 
ao financiamento da ciência, tecnologia e inovação, trazendo uma experiência internacional – o financiamento à 
pesquisa no Reino Unido, um mapeamento geral dos dispêndios em C&T e P&D do governo federal brasileiro e 
debatendo duas políticas específicas de financiamento à inovação: os instrumentos da Finep e o Cartão BNDES. 

No primeiro artigo, Flavia Schmidt Squeff e Fernanda de Negri discutem o Financiamento à Pesquisa 
no Reino Unido: o dual support system. Esse sistema consiste no apoio de financiamento à pesquisa realizado, 
por um lado, pelos Research Councils (RCs) e, por outro lado, pelos Higher Education Funding Councils (HEFCs), 
ambas realizadas a partir de um processo competitivo, baseado na avaliação por pares da excelência acadêmica e 
do impacto da pesquisa. Enquanto os RCs concedem financiamento para projetos de pesquisa em um processo 
competitivo para as instituições, com base em submissões feitas pela comunidade acadêmica, e seus recursos são 
utilizados para os projetos de pesquisa, os HEFCs distribuem recursos para as instituições de ensino superior 
com base no seu desempenho passado, com recursos utilizados para a manutenção da capacidade de pesquisa, 
sem direcionamento a projetos específicos. 

O segundo artigo, intitulado Dispêndios do Governo Federal em C&T e P&D: esforços e perspectivas recentes, 
de Priscila Koeller, Renato Viotti e André Rauen, analisa a composição desses dispêndios, sua evolução no 
período 2000 a 2015 e a distribuição desses recursos, com ênfase no papel exercido pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação – MCTI. Para os anos de 2014 e 2015, o texto apresenta uma estimativa dos indicadores, 
baseando-se em uma réplica da metodologia do cálculo do MCTI, que podem ser utilizados como proxy dos 
dados oficiais. 

João de Negri e José Mauro de Morais, no artigo Evolução das ações e programas da Finep no apoio à 
inovação empresarial – 2003-2014, analisam e comparam as políticas e programas implementados pela agência 
em dois períodos – de 2003 a 2010 e de 2001 a 2014 – que, de acordo com os autores, marcam a adoção de 
estratégias distintas de apoio à pesquisa e à inovação às empresas pela instituição. Os autores concluem que, 
no segundo período, a agência passou a conceder recursos de forma mais produtiva, enfatizando sua parceria 
com ministérios e agências de regulamentação, e sugerem que a agência aprimore seus métodos de avaliação 
de resultados dos recursos concedidos, para que a sociedade seja informada sobre os custos e benefícios de seus 
programas de apoio. 

No artigo Cartão BNDES: inovação no apoio às MPMEs, Mauro Oddo Nogueira apresenta o conceito desse 
instrumento e seus principais indicadores, tais como a evolução do número de usuários, das transações realizadas 
(quantidade e valor), dos fornecedores e dos produtos cadastrados entre os anos de 2003 e 2014. Com base 
nessa análise, o autor defende este como um dos mais profícuos e inovadores instrumentos de fomento para 
os pequenos negócios no país, tanto por sua abrangência quanto por suas características operacionais. Entre os 
méritos do instrumento, destaca o objetivo de financiar a modernização de processos por meio da aquisição de 
bens de capital que, segundo o autor, seria a categoria de inovações mais relevante para as MPMEs.

A partir desta edição, o Radar traz uma novidade: uma seção adicional intitulada Na Fronteira, com reflexões 
a partir de artigos ou livros consagrados. Nesta edição, o texto Quais princípios devem guiar o desenho de políticas 
públicas na era da automação?, de Cristina Caldas, comenta o impacto da automação na oferta de empregos e 
como os formuladores de políticas públicas deveriam reagir a esse novo cenário trabalhista na era da automação, 
tomando-se por base o artigo de Andrew McAfee e Erik Brynjolfsson, ambos do MIT, publicado na revista 
Foreign Affairs. 

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




