
APRESENTAÇÃO

Esta 37a edição do boletim Radar: tecnologia, produção e comércio exterior apresenta quatro artigos sobre o 
tema inovação tecnológica. O primeiro estudo, intitulado Sistema setorial de inovação em defesa: análise do caso 
do Brasil, de Flávia de Holanda Schmidt Squeff, discute a organização do Sistema Setorial de Inovação (SSI)  
em Defesa no Brasil e analisa a infraestrutura de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) voltada ao setor. 
Como apoio à análise, foi realizada uma revisão da constituição da organização dos respectivos SSIs em seis 
países selecionados: Reino Unido, Estados Unidos, Espanha, França, Suécia e China. Para o desenvolvimento 
da análise, foram identificadas as infraestruturas laboratoriais no Brasil voltadas ao Sistema de Defesa, 
e estudadas suas características em termos de fontes de financiamentos, recursos humanos, prestação  
de serviços a empresas e a outras entidades, custos de operação e receitas, avaliação das condições gerais de 
operação e outras propriedades constitutivas das infraestruturas. 

O segundo artigo – Conhecimentos com perfil inovador nas infraestruturas científicas e tecnológicas no 
Brasil –, de autoria de Pedro Miranda e Graziela Zucoloto, é voltado à avaliação do grau de concentração 
de “conhecimento com perfil inovador” em infraestruturas brasileiras de pesquisa. O estudo tomou como 
base as estatísticas de patentes depositadas no Instituto Brasileiro de Propriedade Industrial (Inpi), no 
período 2007-2011, por inventores que integram o quadro de pesquisadores de instituições de ciência e 
tecnologia. Foi utilizada uma amostra de 1.760 infraestruturas laboratoriais, vinculadas a 129 instituições, 
que contam com 764 pesquisadores-inventores que apresentaram o registro de, pelo menos, um pedido  
de patente. Os inventores estão associados a 548 infraestruturas e a eles foram atribuídos 591 pedidos de  
patentes. Os resultados apontaram que o conhecimento com perfil inovador está relativamente mais 
concentrado em infraestruturas laboratoriais com capacidade técnica considerada avançada em relação aos 
padrões brasileiros, localizadas na região Sudeste, que iniciaram suas operações nas décadas de 1970 e 1980.

O terceiro artigo, intitulado Taxa de inovação à luz da teoria neoschumpeteriana, de André Tortato Rauen, 
analisa a aderência do indicador “taxa de inovação” frente aos preceitos teóricos da escola neoschumpeteriana. 
O estudo se fundamenta no conceito econômico de inovação e busca lançar luz sobre um indicador onipresente 
no discurso político atual. Para tanto, é feita uma minuciosa análise do questionário da Pesquisa de Inovação 
(PINTEC), da qual é extraída a taxa de inovação. Após esta análise, e com base em uma tabulação especial, 
observa-se o comportamento de outro indicador, “taxa de inovação para o mercado nacional”, que o estudo 
argumenta ser mais adequado para uma análise econômica do processo inovativo. O trabalho se encerra com 
um exercício setorial no qual se compara o comportamento agregado das firmas frente à taxa de inovação e 
à taxa de inovação para o mercado nacional. Conclui-se que diferenças na forma de conceituar a inovação 
levam a diferentes posicionamentos setoriais, com evidentes consequências políticas. 

Por fim, o quarto artigo – Cooperação empresas-laboratórios para P&D e inovação –, de autoria de 
Gilson Geraldino Silva Jr., analisa se o uso de infraestrutura laboratorial externa à empresa impacta nas 
decisões de fazer pesquisa e desenvolvimento (P&D) e de inovar das empresas da indústria brasileira de 
transformação. O estudo utilizou dados da PINTEC de 2003, 2005 e 2008, e considerou os impactos do 
uso direto (cooperação) e indireto (uso de fontes de informação) da infraestrutura laboratorial. O trabalho 
mostrou, entre outros pontos, que a cooperação direta ou indireta no uso de infraestrutura laboratorial é 
relevante para a realização de P&D externa e contínua, e que as universidades são instituições importantes 
para cooperação entre as alternativas consideradas.

Por meio desta edição, com estudos sobre a infraestrutura científica no Brasil, entre outros temas, o 
boletim Radar espera contribuir para o melhor conhecimento das atividades dos laboratórios de pesquisas, 
assunto que será objeto de um livro a ser publicado pelo Ipea este ano, com dados setoriais e agregados 
referentes a 1.760 infraestruturas de pesquisas científicas, que constam do projeto Mapeamento de 
Infraestruturas de Pesquisas, parceria deste instituto com o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e o 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).


