
APRESENTAÇÃO

A edição 47 do boletim Radar: tecnologia, produção e comércio exterior apresenta aos leitores cinco artigos com as 
temáticas de infraestrutura, inovação, normas técnicas e agricultura.

O primeiro artigo, Reflexões sobre investimentos em infraestrutura de transporte no Brasil, de Carlos Campos, 
discute o papel da iniciativa privada nos investimentos em infraestrutura de transportes, analisando os segmentos  
de rodovias, aeroportos, ferrovias e portos. No período recente, as inversões privadas passaram a apresentar crescente 
relevância para a sustentação dos investimentos em transportes. Entretanto, o autor argumenta que os problemas 
de infraestrutura serão apenas parcialmente resolvidos com a participação do capital privado, cuja presença fica 
condicionada ao retorno financeiro dos empreendimentos. No setor de rodovias, apenas aquelas com fluxo mais 
intenso de veículos interessam ao setor privado. Assim, em torno de 70% da malha pavimentada brasileira continuará 
dependendo de recursos fiscais para sua manutenção, recuperação e ampliação. Lógica similar aplica-se ao segmento 
aeroportuário: estudos indicam que o movimento inferior a cinco milhões de passageiros por ano dificilmente 
permite a recuperação de investimentos. Portanto, no caso brasileiro, restaria na atualidade apenas um aeroporto 
(Curitiba) com tais características, além dos cinco já concedidos e dos quatro já programados para concessão.  
Ainda, uma consequência do processo de concessão de aeroportos teria sido a deterioração financeira da Infraero, 
que perdeu a receita advinda dos seus mais rentáveis aeroportos e manteve a necessidade de continuar investindo  
nos demais. Além das rodovias e aeroportos, o artigo ainda busca responder, para as ferrovias e portos, questão similar:  
qual é o potencial de interesse do setor privado em empreender esforços na realização de novos investimentos?  
No momento em que o Plano de Investimento Crescer é lançado pelo governo federal, este artigo contribui na 
avaliação dos potenciais e limites das concessões em infraestrutura no Brasil. 

É possível estimular o progresso técnico em tempos de crise? Com base na experiência norte-americana na 
área médica, esta questão é tratada por Fernanda De Negri e Cristina Caldas no artigo Como os Estados Unidos 
estão utilizando a ciência para melhorar a saúde? Em meio à crise internacional, o governo Obama lançou,  
em 2009, o documento A strategy for American Innovation. Entre as prioridades apontadas pelo governo  
norte-americano no campo da saúde, as autoras destacam o uso de big data como uma das principais tendências, 
dado que o avanço de tecnologias computacionais e o crescimento do volume de dados disponíveis sobre os 
indivíduos criam inúmeras possibilidades de pesquisa em saúde, potencializando a descoberta de novos tratamentos. 
De forma associada, a medicina de precisão (ou medicina personalizada) seria uma das avenidas abertas pela maior 
disponibilidade de dados individuais de saúde, a partir do desenvolvimento de técnicas para a customização dos 
tratamentos, levando em conta as características de cada indivíduo. Ainda, a iniciativa BRAIN, lançada em 2013,  
direciona esforços para atuação disruptiva em ciência e tecnologia com o intuito de promover avanços na 
compreensão da mente humana e descobrir novos modos de tratar, prevenir e curar enfermidades como mal  
de Alzheimer, esquizofrenia, autismo, epilepsia e traumatismos no cérebro. Ainda que os recursos norte-americanos 
voltados à ciência e tecnologia sejam, em montante, muito superiores aos brasileiros, a experiência norte-americana e,  
em especial, o direcionamento de recursos à solução de problemas específicos podem trazer lições importantes aos 
caminhos a serem trilhados pela ciência e tecnologia no Brasil. 

Rogério Freitas e Aguinaldo Maciente, no texto Mesorregiões/culturas líderes versus oferta de mão de obra 
específica, analisam a demanda e a oferta de profissionais de nível técnico e superior por culturas agrícolas 
e regiões geográficas. O trabalho avalia os requerimentos típicos de mão de obra em mesorregiões líderes 
na expansão agrícola frente à oferta de mão de obra específica nessas áreas. Os padrões de emprego agrícola 
identificados sugerem uma evolução favorável dos níveis de qualificação da mão de obra utilizada no campo, 
com o aumento generalizado de diretores e gestores, entre outras categorias. Na comparação com o restante 
do país, os dados ocupacionais indicam que a atividade agrícola nas mesorregiões mais dinâmicas, localizadas, 
em geral, na fronteira agrícola do país, absorve profissionais de maior qualificação. Em relação à formação de 
profissionais de nível técnico, os autores observam uma expansão significativa do ensino técnico em geral no país 
e do número de alunos matriculados em cursos voltados para a produção agrícola em particular, que apresentou 
expansão acima da média no período 2007-2015. 
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Em Desafios do financiamento agropecuário: o complexo produtivo soja-milho-aves, os autores Rogério Freitas e 
Gesmar Santos investigam as características do crédito oficial agropecuário no âmbito do mencionado complexo 
produtivo, que representa o maior conjunto de atividades da agroindústria do país. Os autores demonstram que, 
no triênio 2013-2015, soja e milho responderam pelos maiores valores contratados junto ao crédito oficial entre 
as culturas agrícolas: respectivamente, 34% e 14%, superando culturas como o café (9%) e a cana-de-açúcar (7%). 
Os autores destacam a necessidade de um novo perfil de políticas públicas para a agropecuária e a agroindústria, 
incluindo modificações nos mecanismos de crédito. Para os autores, o problema do crédito ultrapassa a simples 
disponibilidade de recursos, alcançando outras dimensões como a pouca operacionalidade e a articulação dos 
mecanismos de financiamento para além da produção stricto sensu. 

Por fim, o trabalho intitulado Infraestrutura da qualidade, normas técnicas e normalização, de Luis Fernando Tironi, 
apresenta um amplo mapeamento de normas internacionais e brasileiras. O artigo descreve as organizações que atuam 
globalmente no desenvolvimento de normas internacionais, tais como International Standard Organization (ISO), 
International Electrotechnical Commission (IEC) e Telecommunication Standardization Bureau (ITU), apresentando 
a participação brasileira nos comitês técnicos da ISO. No caso nacional, detalha o papel da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), destacando os tipos de organizações presentes na elaboração dos projetos de normas,  
tais como empresas, universidades e órgãos reguladores, entre outros. O tema da normalização vem ganhando 
interesse para estudos econômicos, dada sua importância para as relações comerciais em âmbito internacional e suas 
repercussões sobre a sustentabilidade ambiental, as questões sanitárias e a segurança.

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. 


