
CAPÍTULO 12

SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
Luis Fernando Tironi1,2

1 INTRODUÇÃO

A influência da presença da atividade empresarial enquanto absorvedora de serviços 
tecnológicos nas características e nos atributos das infraestruturas de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico pode ser observada direta ou indiretamente. É ob-
servada diretamente quando, ao se indagar a infraestrutura sobre o destinatário de 
seus serviços, a resposta for a empresa. Indiretamente, quando a resposta indicar 
que a gestão no ente prestador do serviço demonstra sua atuação comprometida 
com as necessidades da prestação de serviços não apenas às empresas – mas também 
ou principalmente a estas. 

O atendimento da demanda de empresas induz a adoção de procedimentos ad-
ministrativos que contribuem para a agilidade na prestação de serviços. Organizações 
vocacionadas para a interação com o setor produtivo desenvolveram mecanismos, 
como as fundações de apoio à pesquisa nas universidades, que permitem maior 
flexibilidade na contratação de funcionários e contribuem para a interatividade. 
Um indicador indireto de maior intensidade de atendimento a empresas é a maior 
participação de colaboradores celetistas nos quadros da infraestrutura.

Este estudo desenvolve uma série de apreciações com base em indicações 
diretas e indiretas, em relação à vocação para interatividade com o setor privado, 
e às outras variáveis que caracterizam as organizações de pesquisas brasileiras, cap-
tadas na pesquisa Mapeamento da Infraestrutura de Pesquisas, levada a cabo pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e pelo Ministério 
da Ciência e Tecnologia (CNPQ/MCT), com apoio do Ipea. 

O atendimento de clientes empresariais caracteriza a atividade de prestação 
de serviços técnico científicos como uma interface entre a pesquisa e a inovação. 
A partir desta interface pode intensificar-se a interação entre pesquisa e empresas 
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com desdobramentos positivos para as de atividades inovadoras. A política pública 
para a inovação deveria reconhecer a importância dos serviços tecnológicos e ajustar 
seus instrumentos de apoio à sua natureza competitiva. 

2 SERVIÇOS TECNOLÓGICOS COMO SUBSISTEMA DO SISTEMA DE INOVAÇÃO

Este trabalho trata de um segmento estratégico para o Sistema de Inovação, com-
posto pelos serviços de metrologia, calibração, inspeção, certificação e acreditação. 
São apresentados alguns elementos institucionais, a dinâmica e as tendências de 
mercado, são explorados dados levantados pela pesquisa do CNPq, Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Ipea denominada Mapeamento 
da Infraestrutura de Pesquisa. São também apresentadas recomendações de 
políticas públicas.

Justifica-se o tratamento em separado dos cinco serviços tecnológicos destaca-
dos: metrologia, calibração, ensaios e testes, certificação e acreditação,3 em relação 
ao conjunto maior de serviços técnico-científicos,4 devido à natureza do seu papel 
não só junto ao sistema de inovação, mas também junto ao sistema econômico. 
Estes serviços são um requisito básico da atividade industrial para garantir a  
intercambiabilidade de peças e a fidelidade dimensional de materiais (química) e 
de desempenho do produto ao projetado e contratado. 

 O provimento dos serviços de metrologia, calibração, certificação e inspeção, 
pelas implicações sobre questões não apenas econômicas, mas também de segu-
rança, são objeto de acreditação, que significa a asseguração que o provimento do 
serviço se dá, observando padrões preestabelecidos.5 Os cinco serviços (metrologia, 
calibração, inspeção certificação e acreditação, doravante chamados de serviços de 
MCICA), constituem o núcleo do que é conhecido como Tecnologia Industrial 
Básica (TIB).

Os setores produtivos, demandantes destes serviços, podem produzi-los 
eles próprios ou recorrer ao seu provimento externamente ao que seria o âmbito 
das suas atividades. Há um grande número de entes que oferecem estes serviços 
que pertencem ou são vinculados a instituições de pesquisa científica e tecnoló-
gica, públicas ou sem fins lucrativos. Portanto, estes prestadores destes serviços 
tecnológicos constituem uma interface entre o sistema de ciência e tecnologia e 
o sistema econômico. 

3. Ver apêndice.
4. O questionário da Pesquisa Mapeamento de Infraestruturas de Pesquisa realizado pelo CNPq e MCTI com apoio do 
Ipea elenca os seguintes serviços técnico científicos: acesso a banco de células, microrganismos, entre outros, análises 
de materiais e análises de propriedades físico químicas, consultoria e assessoria técnico científica, desenvolvimento de 
produtos e processos, exames laboratoriais, metrologia, calibração, ensaios, testes, inspeção, certificação, informação 
científica e tecnológica, manutenção de equipamentos científicos, serviços ambientais, Scale up (escalonamento).
5. Ver apêndice.
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2.1 Principais instituições 

As principais instituições que regem as cinco atividades em destaque neste ar-
tigo se organizam segundo o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Sinmetro), e seguem as determinações do Conselho Na-
cional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), que tem 
como braço executivo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia  
(Inmetro). Neste cenário, há 32 entidades regulamentadoras, como Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Ministério do Meio Ambiente 
(MMA)/Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama)/Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Ministério da Saúde 
(MS)/Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), entre outras. O Inmetro tem 
convênio de cooperação com metade delas (Oliveira, M. A. L., 2013)

As principais organizações que compõem o Sinmetro são: 

• Conmetro e seus comitês técnicos; 

• Inmetro; 

• Organismos de certificação acreditados, (sistemas da qualidade, sistemas 
de gestão ambiental, produtos e pessoal); 

• Organismos de inspeção acreditados; 

• Organismos de treinamento acreditados; 

• Organismo provedor de ensaio de proficiência credenciado; 

• Laboratórios acreditados – calibrações e ensaios – Rede Brasileira de 
Calibração/Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBC/RBLE). 

• Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

• Institutos Estaduais de Pesos e Medidas (Ipem); 

• Redes metrológicas estaduais.6

Outra importante institucionalidade é o Sistema Brasileiro de Avaliação 
de Conformidade (SBAC), do qual faz parte o Comitê Brasileiro de Avaliação 
da Conformidade (CBAC), no qual se acham representados em paridade órgãos 
governamentais e da iniciativa privada, totalizando 58 membros representantes 
dos diversos setores interessados: consumidor, setor produtivo, governo, acade-
mia, normalização. Neste contexto se insere o Programa Brasileiro de Avaliação 
da Conformidade (PBAC).

6. Para mais informações, ver o site do Inmetro, disponível em: <http://goo.gl/Jb9Wke>. Acesso em: 15 de agosto de 2013.
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As entidades de pesquisa vocacionadas para a prestação dos serviços de MCICA  
combinam os elementos de organismo público e privado. São comuns (em di-
ferentes graus) a estas organizações elementos de gestão voltados para a geração 
de receita própria com a venda de serviços, e alguma flexibilidade no regime de 
contratação de servidores e colaboradores. Possuem estrutura organizacional diver-
sificada, atuando em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, e prestam 
consultoria para empresas privadas e para o setor público, além do provimento de 
serviços tecnológicos. A consultoria representa uma diversificação orgânica a partir 
de competências adquiridas e de oportunidades de mercado.  

  A prestação de serviços tecnológicos requer um modelo gerencial apropriado, 
dotado de maior agilidade administrativa que o modelo vigente na administração 
pública em geral. As prestadoras de serviços tecnológicos que também realizam 
pesquisas gozam do benefício de, deste modo, por um lado obterem a atualização 
tecnológica dos seus funcionários e, por outro, habilitar-se à obtenção de financia-
mento de investimentos em equipamentos e instalações junto a órgãos de fomento, 
o que seria inviável de ser obtido apenas com a receita de prestação de serviços. Estes 
equipamentos podem ser também utilizados na prestação de serviços tecnológicos. 

Uma relação representativa de entidades vocacionadas para a prestação de 
serviços de MCICA incluiria entre muitas outras: Instituto Nacional de Tecnologia 
(INT), Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), Instituto de Tecnologia para o 
Desenvolvimento (Lactec), Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inova-
doras (Certi), Centro de Caracterização Desenvolvimento de Materiais (CCDM), 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Instituto Falcão Bauer da 
Qualidade (IFBQ), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto Adolfo Lutz, 
Instituto Butantã, Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI),  
Laboratório Nacional de Luz Síncroton (LNLS), o Laboratório Nacional de Ciência 
e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), o Laboratório de Integração e Testes (LIT) do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Labelo, e o Inmetro.   

2.2 Tendências de mercado

O mercado brasileiro de prestação de serviços tecnológicos compreende agentes 
públicos e privados, de pequeno, médio e grande porte, e de origem nacional e 
internacional e, em larga medida, reflete o modo de inserção da economia brasileira 
no mercado global de bens e serviços. Seus parâmetros normativos, especialmente 
para serviços de normatização e certificação, ajustam-se aos internacionais. 

A demanda por serviços de MCICA provém de necessidades do sistema 
econômico e da sociedade. Em ambos os casos, a presença da ação regulamenta-
dora estatal é fundamental.  Em áreas como segurança e saúde, a presença da ação 
regulamentadora pública é direta, sendo compulsória a observância de normas e 
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regulamentos. Muitas atividades são praticadas com base em normas voluntárias, 
e a ação estatal atua de modo a prover condições para seu cumprimento e desen-
volvimento, inclusive nos aspectos que envolvem harmonizações internacionais. 

Dados disponíveis em 2011 apontavam a existência, no Brasil, de 905 institui-
ções e 1.223 unidades executoras/laboratórios ofertantes de serviços tecnológicos.  
A distribuição regional destas instituições e unidades indicava que a região Sul 
respondia por 20% em ambos, a região Sudeste por respectivamente 65% e 62%, a 
região Norte por 1%, a região Nordeste por 10% e 13% respectivamente e a região 
Centro-Oeste por 4% e 3% (Oliveira, 2013). 

Um indicativo da dimensão do parque brasileiro ofertante de instrumentos 
de medição, segundo dados obtidos em um site comercial, apresenta os seguintes 
números: 651 empresas distribuidoras e 268 empresas fabricantes e distribuidoras, 
sendo que 108 destas (40%) são apenas fabricantes. Localizam-se no estado de São 
Paulo 61% do total das empresas, 73% das empresas fabricantes e distribuidoras 
e 81% das empresas apenas fabricantes.7 

Em torno de 80% dos laboratórios de calibração e ensaios são associados às 
redes metrológicas estaduais. De 2002 a maio de 2006, houve um acréscimo de 
78% na quantidade de redes metrológicas. Em 2006, havia redes metrológicas nos 
seguintes estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, São Paulo, Goiás, Minas 
Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Clemente, 2006).

Em 2011, o acervo de normas técnicas da ABNT alcançou o número de 
8.837, em 102.365 páginas. Neste ano, foram aprovadas 651 normas pela ABNT, 
com 770 projetos em consulta nacional. Atuaram 56 comitês brasileiros, 44 orga-
nismos de normalização setorial e 109 comissões de estudo especiais. Em 2013, 
havia 345.991 produtos com o selo do Inmetro.

Observa-se o crescimento do provimento dos serviços de avaliação da confor-
midade nos últimos dez anos pelo número de programas de avaliação da confor-
midade (PACs) conduzidos pelo Inmetro.  O quantitativo dos PACs concluídos, 
em implantação e implantados, evoluiu de dezenove em 1999 para 79 em 2006, 
e para 197 em 2013, com a média anual em cada um destes períodos de 50 e 172.  
Para os programas compulsórios, a média anual foi de 46,6 e 143 nos dois perío-
dos, e para os voluntários foi de 3,3 e 29,4, respectivamente, nos dois períodos. 

Além da regulamentação, da instituição e operação dos sistemas responsáveis 
pela sua observância, cabe também às esferas do setor público o provimento 
direto de serviços de MCICA, através de entes públicos governamentais, como 

7. Para mais informações, ver: <http://goo.gl/z9r6B3>. Acesso em: 3 de outubro de 2013.
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as instituições de ciência e tecnologia e inovação (ICTIs) – universitárias ou 
não. Entes não governamentais que prestam apoio a atividades industriais, 
agropecuárias, comércio e transportes, como as associações empresariais também 
compõem o ambiente que configura o mercado de serviços tecnológicos, que 
se completa com os agentes privados de fins lucrativos.   

A prestação de serviços tecnológicos se dá sob condições de relações de mer-
cado, com competição pela preferência do cliente. Os custos, tanto do destinatário 
quanto do provedor do serviço, a qualidade dos serviços prestados e os prazos são 
importantes. Um elemento de diferenciação pela preferência do demandante do 
serviço é ser o provedor acreditado junto ao Inmetro.8 

2.3 Serviços tecnológicos nos acordos internacionais de comércio 

A importância dos serviços tecnológicos, especialmente os serviços de MCICA 
para os acordos internacionais em comércio e serviços, se observa na existência de 
estruturas de acompanhamento e prevenção de conflitos, se sobressaindo as que 
são abrigadas na Organização Mundial do Comércio (OMC). As considerações 
feitas nesta seção, em larga medida, se baseiam na pesquisa do Ipea “Os BRICS na 
OMC, políticas comerciais comparadas de Brasil, Rússia, Índia, China” (Thorstensen 
e Oliveira, 2012).  

A tendência de redução das barreiras tarifárias no comércio internacional fez 
aumentar o recurso ao uso de barreiras técnicas e sanitárias por nações que buscam 
alguma proteção para seu mercado, movimento que contraria os preceitos do 
Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (Technical Barriers to Trade – TBT).   
A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) 
estimou que, em 2004, exigências técnicas foram responsáveis por 58,5% das bar-
reiras não tarifárias (nas quais se incluem ainda medidas quantitativas e licenças às 
importações), contra 31,9% dez anos antes. A Unctad e a OMC têm se dedicado 
a identificar e quantificar o apelo ao uso de barreiras técnicas. 

A OMC, para fazer cumprir os acordos internacionais de comércio de 
bens de serviços, conta com o suporte do Comitê sobre Barreiras Técnicas ao 
Comércio (Comitê TBT) e do Comitê sobre Medidas Sanitárias e Fitossani-
tárias (Comitê SPS). Os dois comitês fomentam a harmonização de padrões, 
diretrizes e regulamentações, promovendo a troca de informações entre os 
membros, participação de representantes em organizações internacionais de 
padronização, e assinatura de acordos bilaterais. Contam com a cooperação 
de organizações como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organi-
zação das Nações Unidas para Agricultura Agricultura e Alimentação (FAO),  

8. Inmetro, Pesquisa de Satisfação dos Clientes de Organismos de Avaliação da Conformidade.
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que apoia a atuação da Comissão Codex Alimentarius na formulação de pa-
drões de segurança para alimentação. 

A FAO e a Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) definem os padrões 
mínimos para saúde vegetal e animal. Os padrões técnicos internacionais são responsa-
bilidade da Organização Internacional para Padronização (International Organization 
for Standardization – ISO), da International Electrotechnical Commission (IEC) e 
da International Telecommunication Union (ITU). Estas incentivam o reconheci-
mento de padrões técnicos por diferentes países através da assinatura de acordos de 
reconhecimento mútuo, pelos quais os países envolvidos se comprometem a aceitar 
as avaliações realizadas pelos pares, com a finalidade de inibir a adoção de barreiras 
abusivas ao comércio. 

O Brasil possui boa capacidade administrativa para atuar no cenário das 
barreiras técnicas ao comércio. Conta com o Simetro, o Conmetro e o Inmetro, 
este responsável pela ação internacional, inclusive como ponto focal do sistema 
de notificações. Existem as entidades como a ABNT, que estabelece normas 
técnicas, o Grupo do Mercado Comum do Mercosul (GMC), que também pode 
propor normas técnicas, o Ministério da Agricultura (MA), responsável pelo 
controle de pragas, a Anvisa, incumbida do controle sanitário, e a Comissão 
Técnica de Biossegurança (CNTBio), que aprova a importação de produtos 
geneticamente modificados. 

2.4 Global players no mercado doméstico9 

Um destaque na atual quadra do processo de inserção da economia brasileira na 
economia internacional, pelo ângulo dos serviços tecnológicos, é a presença, no 
Brasil, de global players  (empresas ou organizações de atuação global, em muitos 
países). Estão presentes em todos os continentes, algumas centenárias, com co-
laboradores da ordem das dezenas de milhares. Sua entrada e expansão no país 
acentuaram-se na última década, em boa medida através de aquisições de empresas 
atuantes nas mesmas áreas, incluindo laboratórios. 

O movimento das global players se articula com as tendências recentes da 
economia brasileira: expansão das exportações de commodities agrícolas e minerais, 
indicado pela presença de escritórios em estados e localidades onde a produção e 
pontos de logística são importantes; crescente presença de empresas estrangeiras; 
as novas fronteiras de crescimento econômico, como petróleo e gás, infraestru-
tura e novas energias; internacionalização das cadeias produtivas na indústria e 
demanda por serviços de maior conteúdo tecnológico, como a eletroeletrônica e 

9. O tema está mais desenvolvido no trabalho de Tironi (2014).
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telecomuncações. O crescimento do setor ambiental também justifica o interesse 
de empresas estrangeiras em atuarem no Brasil. 

Atuam no Brasil global players como a Bureau Veritas, fundada em 1828 na 
Antuérpia, e no Brasil há mais de oitenta anos; a UL, com 118 anos de existência 
e mais de 10 mil funcionários atuando em mais de cem países; a Société Générale 
de Surveillance (SGS) fundada em 1878, que atua em inspeção, verificação, testes 
e certificação, com mais de 75 mil funcionários, operando uma rede com mais de 
1.500 escritórios e laboratórios no mundo todo; a Intertek, existente há mais de 
128 anos, com mais de 35 mil pessoas e mil localidades em mais de cem países;10 a 
TÜV Rheinland do Brasil, com atuação em mais de cinquenta países,11 é a quarta 
maior certificadora do mundo e iniciou suas atividades no país em 2000. 

3  ELEMENTOS DESCRITIVOS E AVALIATIVOS DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA 
PRESTADORAS DOS SERVIÇOS DE MCICA

Uma infraestrutura de pesquisa como um laboratório de uma universidade ou 
um centro de pesquisas tecnológicas, além de destinar-se à pesquisa científica e 
tecnológica e à formação de recursos humanos, pode dedicar-se também à pres-
tação de serviços tecnológicos. Em particular, a prestação de serviços de MCICA 
contribui para a interação entre a infraestrutura de pesquisa e o setor produtivo, 
potencializando a capacidade do sistema nacional de inovação de gerar inovações. 
Como isto se dá?

O projeto Mapeamento das Infraestruturas de Pesquisa, realizado em 2013 
pelo CNPq com o apoio do MCTI e do Ipea, daqui por diante chamado de 
pesquisa, oferece um conjunto de informações que pode ser usado para se obter 
as respostas àquelas perguntas. 

3.1 Aspectos metodológicos

O procedimento adotado foi o de comparar quatro recortes do universo das 
infraestruturas de pesquisa brasileiras abrangidos pela pesquisa. O pressuposto é 
que as peculiaridades dos serviços prestados pelas infraestruturas em cada um dos 
quatro recortes (infras G, A, B, C) refletem suas capacitações e sua propensão para 
desenvolver trabalhos em articulação com empresas. 

O primeiro recorte, que recebe a notação de infra G, corresponde a todas as 
infraestruturas que responderam ao questionário da pesquisa, prestadoras ou não de 
serviços tecnológicos. O segundo recorte, denominado infra A, é das infraestruturas 
que responderam positivamente à questão sobre se prestam serviços técnico-científicos. 

10. Para mais informações, ver: <http://goo.gl/T6xeoS>. Acesso em: 12 de setembro de 2013.
11. Para mais informações, ver: <http://goo.gl/mCgU8i>. Acesso em: 12 de setembro de 2013.
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O terceiro recorte, infra B, compreende o subconjunto das infraestruturas que prestam 
(pelo menos um deles) os serviços de metrologia, calibração, inspeção e certificação. 
E o quarto recorte ou subconjunto, infra C, é o das infraestruturas que revelaram 
ser (independente do serviço que prestam) detentoras de acreditação. As infra B e C 
compreendem serviços típicos do MCICA. 

A comparação entre as infraestruturas compreendidas nestes recortes se faz 
buscando evidenciar aquelas características que denotem a presença de atividades 
desenvolvidas em articulação com empresas. O procedimento envolve juízos ex-ante 
sobre se a presença de determinada atividade técnico-científica ou tecnológica – a 
certificação, por exemplo – é ou não um indicativo de atividade afim à inovação 
por ser prestada às empresas.   

Responderam ao questionário da pesquisa 1.760 infraestruturas de pesquisa 
(infra G), das quais 1.208 informaram que prestam serviço técnico-científico 
(infra A). As que prestam serviços de metrologia, calibração, inspeção e certifica-
ção somaram 195 e as acreditadas são 48. Das infra G, 97,7 % são laboratórios, 
1,14% são plantas ou usinas piloto, 0,7% observatórios, 0,5% é estação ou rede de 
monitoramento, e 0,06% é navio de pesquisa ou laboratório flutuante (tabela 1). 

3.2 Tipo de infraestrutura

A distribuição por tipo de infraestrutura (laboratório, observatório, planta ou usina 
piloto etc.) para o subconjunto de prestadoras de serviço técnico-científico que 
conformam o subconjunto infra A é praticamente o mesmo do conjunto total, 
infra G. Já as infras B e C diferem algo deste padrão: a participação de infraestru-
turas outras que não laboratórios se restringe a seis entre 195 (3%) na infra B, e a 
apenas uma das 48 infraestruturas na infra C (um único observatório acreditado).  
Assim, a estatística descritiva apresentada ao longo do texto praticamente se refere 
a laboratórios (tabela 1).

TABELA 1
Tipos de infraestrutura

  Infra G Infra A Infra B Infra C

Tipo da infraestrutura
Número de 

infraestruturas
(%)

Número de 
infraestruturas

(%)
Número de 

infraestruturas
(%)

Número de 
infraestruturas

(%)

Estação ou rede de  
monitoramento

8 0,45 6 0,50 1 0,01 0,00

Laboratório 1.719 97,67 1.179 97,60 189 0,97 47 97,92

Navio de pesquisa ou 
laboratório flutuante

1 0,06 1 0,08 2 0,01 0,00

Observatório 12 0,68 7 0,58 3 0,02 1 2,08

Planta ou usina piloto 20 1,14 15 1,24 0,00 0,00

Total 1.760 100 1.208 1 195 100 48 1

Elaboração do autor.
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3.3 Início de operação

A distribuição das infraestruturas segundo o início de operação indica que a partir 
de 1990 as não prestadoras de serviços técnico-científicos aumentaram compara-
tivamente mais, segundo as porcentagens acumuladas de 80%, 76%, 71%, 64%, 
a partir da década de 1990 (tabela 2), respectivamente para as infras G, A, B e 
C. Isto poderia indicar que o esforço de incrementar o parque de infraestruturas 
de pesquisa não se fez acompanhar na mesma velocidade pelo comprometimento 
delas com a prestação de serviços.  

TABELA 2
Início de operação

  Infra G Infra A Infra B Infra C

Início de 
operação

Número (%) Número (%) Número (%) Número (%)

Antes de 1970 50 2,8 46 3,8 8 4,1 2 4,2

De 1970-1979 110 6,3 94 7,8 20 10,3 4 8,3

De 1980-1989 193 11 154 12,7 29 14,9 13 27,1

De 1990-1999 410 23,3 302 25,0 50 25,6 16 33,3

De 2000-2009 654 37,2 430 35,6 67 34,4 13 27,1

De 2010-2012 343 19,5 182 15,1 21 10,8

Elaboração do autor.

3.4 Pesquisadores por titulação

Observa-se na tabela 3 que ao transitar-se da infra G para as infras A, B e C, cai a porcenta-
gem de pesquisadores com doutorado, enquanto aumenta a participação de pesquisadores 
com mestrado, especialização e graduação.  Isto pode ser um indicador de que, para a 
prestação de serviços de metrologia, calibração, inspeção e certificação, e ainda mais se 
detentoras de acreditação, o requerimento de doutores é comparativamente menor. 

TABELA 3 
Pesquisadores por titulação

  Infra G Infra A Infra B Infra C

Titulação máxima Total (%) Total (%) Total (%) Total (%)

Curso de curta duração 17 0,2 15 0,3 2 0,2 2 0,5

Doutorado 5.137 72,5 3.900 71,5 710 62,9 175 41,2

Ensino médio 92 1,3 66 1,2 23 2,0 16 3,8

Ensino profissional de 
nível técnico

40 0,6 36 0,7 20 1,8 16 3,8

Especialização 123 1,7 97 1,8 36 3,2 27 6,4

(Continua)
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  Infra G Infra A Infra B Infra C

Titulação máxima Total (%) Total (%) Total (%) Total (%)

Especialização – resi-
dência médica

2 0,0 2 0,0

Extensão universitária 5 0,1 3 0,1 2 0,2

Graduação 492 6,9 397 7,3 127 11,3 82 19,3

MBA 12 0,2 10 0,2 3 0,3 2 0,5

Mestrado 1.123 15,8 888 16,3 201 17,8 104 24,5

Mestrado profissiona-
lizante

19 0,3 17 0,3 2 0,2 1 0,2

Outros 2 0,0 1 0,0 2 0,2

Informação não 
disponível

26 0,4 22 0,4

Total 7.090 100,0 5.454 100,0 1.128 100,0 425 100,0

Elaboração do autor.

3.5 Pesquisadores por tipo de vínculo

A principal informação trazida pela tabela 4 é a da tendência invertida entre o vín-
culo celetista, que aumenta em torno de 14 pontos percentuais e o vínculo servidor 
público, que diminui 18%, quando se transita da infra G para as infras A, B e C. 
Isto está a favor do pressuposto de que os subconjuntos infras A, B e C se revelam 
progressivamente mais afeitos à interação com o setor produtivo. Supondo que a 
interação com o setor produtivo é indutora de métodos de gestão como controle 
de custos e prazos, o vínculo celetista denotaria mais adequação à adoção de tais 
métodos. Tal situação, entretanto, pode ser consequência das condições de con-
tratação de funcionários pelas instituições públicas de ensino e pesquisa, aliada à 
natureza mais rotineira da atividade de prestação de serviços.    

A presença do pesquisador visitante cresce entre a infra G e a infra A, mas cai 
desta para a infra B e infra C, indicando que a prestação de serviço às empresas se 
faz com menor demanda de relações de cooperação internacionais que a prestação 
de serviços a outros usuários. A participação de bolsistas pouco se altera entre os 
recortes de infraestruturas. 

TABELA 4 
Pesquisadores por tipo de vínculo

  Infra G   Infra A   Infra B   Infra C  

Tipo de vínculo Total (%) Total (%) Total (%) Total (%)

Bolsista 1.331 16,5 963 17,7 196 17,4 105 24,7

Celetista 1.098 13,6 805 14,8 192 17,0 115 27,1

Outro 535 6,6 406 7,4 52 4,6 18 4,2

(Continuação)

(Continua)
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  Infra G   Infra A   Infra B   Infra C  

Tipo de vínculo Total (%) Total (%) Total (%) Total (%)

Pesquisador visitante 227 2,8 178 3,3 24 2,1 6 1,4

Servidor público 4.867 60,4 3.142 57,6 665 59,0 181 42,6

Total 8.058 100,0 5.454 100,0 1.128 100,0 425 100,0

Elaboração do autor.

3.6 Pesquisadores por tempo de dedicação à infraestrutura

A tabela 5 mostra que o tempo de dedicação ao trabalho na infraestrutura cresce 
à medida que se vai da Infra G para a Infra C. Este dado também confirma que 
a prestação de serviços se intensifica da Infra A para a Infra C e que a prestação 
de serviço é demandante de maior presença do profissional na infraestrutura. 
A assertiva está de acordo com a presunção de que a prestação de serviços além 
de demandar maior flexibilidade nos procedimentos administrativos, também 
demanda maior comprometimento do tempo do empregado. 

TABELA 5
Pesquisadores por tempo de dedicação à infraestrutura

  Infra G Infra A Infra B Infra C

Tempo de dedicação Total (%) Total (%) Total (%) Total (%)

Até 10h semanais 2.311 28,7 1.465 26,9 260 23,0 64 15,1

Mais de 20h a 30h 
semanais

470 5,8 325 6,0 55 4,9 20 4,7

Mais de 10h a 20h 
semanais

906 11,2 621 11,4 86 7,6 18 4,2

Mais de 30h semanais 4.371 54,2 3.278 60,1 740 65,6 323 76,0

Total 8.058 100,0 5.454 100,0 1.128 100,0 425 100,0

Elaboração do autor.

3.7 Equipes de apoio técnico por tipo de vínculo

A tabela 6 revela uma situação inversa à da tabela 4 “Pesquisador por tipo de 
vínculo”. Dividida em três categorias, prestador de serviço/terceirizado, ser-
vidor/funcionário e outros, as participações das equipes de apoio técnico em 
porcentagem revelam uma tendência oposta à mostrada antes sobre o tipo de 
vínculo dos pesquisadores. No caso das equipes de apoio técnico, a categoria 
servidor/funcionário, cuja participação é alta, situando-se entre 65% e 70%, 
há um pequeno crescimento conforme se transita da infra G para a infra C.  
Uma investigação teria de ser efetuada para avaliar a significância destas dife-
renças e aí, eventualmente, buscar explicação. 

(Continuação)
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TABELA 6
Equipes de apoio técnico por tipo de vínculo

  Infra G Infra A Infra B Infra C

Tipo de vínculo

Número de 
membros das 
equipes de 

apoio técnico 
e adminis-

trativo

(%)

Número de 
membros das 
equipes de 

apoio técnico 
e adminis-

trativo

(%)

Número de 
membros das 
equipes de 

apoio técnico 
e adminis-

trativo

(%)

Número de 
membros das 
equipes de 

apoio técnico 
e adminis-

trativo

(%)

Outro 1.137 19,2 1.084 20,9 208 18,9 100 20,2

Prestador de 
serviço/
terceirizado

891 15,1 728 14,1 116 10,6 47 9,5

Servidor/ 
funcionário

3.886 65,7 3.368 65,0 774 70,5 349 70,4

Total 5.914 100,0 5.180 100,0 1.098 100,0 496 100,0

Elaboração do autor.

3.8 TIPOS DE SERVIÇO TÉCNICO-CIENTÍFICO POR CATEGORIA DE DEMANDANTE

O total de serviços prestados pelas infraestruturas pesquisadas soma 9.174, de 
dezoito diferentes tipos, inclusive “Outros”, para demandantes definidos como 
governo, pesquisadores, empresas e outros. Os laboratórios que oferecem servi-
ços de metrologia, calibração, certificação e inspeção (infra B) respondem por 
20,0% daquele total, e os laboratórios com acreditação correspondem a 7,0% 
daquele total. 

Os dados da tabela 7 permitem visualizar, para os três conjuntos de infra-
estruturas A, B e C, a destinação relativa dos serviços de metrologia, calibração, 
certificação e inspeção a cada uma das categorias de demandantes. 

Ponderando pela participação do serviço na demanda da infraestrutura, 
as posições relativas dos destinatários, ou demandantes dos serviços de me-
trologia, calibração, certificação e inspeção não se alteram ao passar da infra  
A para a infra B: “Pesquisadores, empresas, outros e governo”, mas se altera ao 
passar da infra B para a infra C, com “Governo” ganhando a posição de “Outros”. 
Possivelmente, isso tenha relação com os procedimentos adotados nas compras 
governamentais, que seriam um pouco mais demandantes de acreditação.
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3.9 Atividade econômica de aplicação das pesquisas

A tabela 8 apresenta a distribuição percentual das pesquisas realizadas nas in-
fraestruturas segundo as atividades econômicas a que correspondem. A infra A 
acompanha a infra G no tocante das atividades econômicas às quais destinam os 
serviços técnico-científicos. Nas infra B e C, indústrias de transformação aparecem 
como o principal destino dos serviços prestados, à frente de atividades profissionais, 
científicas e técnicas. Em terceiro lugar estão indústrias extrativas. Este resultado 
converge com o pressuposto de que há afinidade entre os serviços das infras B e 
C com a indústria. Algumas discrepâncias entre as infras B e C são interessantes 
e deveriam ser estudadas, como as existentes em saúde humana e serviços sociais, 
educação, além dos diversos serviços e o comércio. A acreditação parece ser mais 
importante em atividades de serviços, o que pode ser talvez atribuído ao caráter 
compulsório determinado pelo regulador. 

TABELA 8 
Atividade econômica de aplicação das pesquisas – participação
(Em %)

Atividade econômica Infra G Infra A Infra B Infra C

Atividades profissionais, científicas e técnicas 28,11 26,70 23,02 19,44

Indústrias de transformação 21,69 22,43 31,65 33,33

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 10,85 11,03 6,47 6,94

Saúde humana e serviços sociais 9,41 9,36 1,80 4,17

Educação 7,90 6,20 3,96 1,39

Indústrias extrativas 7,03 8,43 7,91 9,72

Eletricidade e gás 3,99 3,72 4,68 6,94

Informação e comunicação 3,38 3,72 4,32 6,94

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 2,26 2,54   1,39

Construção 1,95 2,29 2,88 1,39

Transporte, armazenagem e correio 1,13 1,12 2,16

Administração pública, defesa e seguridade social 0,61 0,68 1,80 2,78

Atividades administrativas e serviços complementares 0,56 0,56 0,72 1,39

Artes, cultura, esporte e recreação 0,39 0,43 0,36

Outras atividades de serviços 0,22 0,19 0,72 2,78

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 0,22 0,19 7,19 1,39

Alojamento e alimentação 0,17 0,25  

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 0,09 0,12  

Atividades imobiliárias 0,04 0,06 0,36

Elaboração do autor.
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3.10 Financiamento recebido por entidade financiadora

A tabela 9 oferece alguns indicativos sobre as infraestruturas segundo os quatro recortes (G, 
A, B, C) adotados neste trabalho, a partir dos valores que reportam haver recebido para 
financiamento das suas pesquisas, identificando as fontes financiadoras. Considerando os 
valores médios por infraestrutura, por fonte financiadora, nota-se uma similaridade entre 
os valores médios das infras G e A. Significaria que não há diferença, do ponto de vista do 
financiamento, considerado o conjunto das fontes financiadoras entre as infraestruturas 
prestadoras e o total, incluindo as não prestadoras de serviços. 

Em segundo lugar, de modo geral os quatro grupos de infraestruturas (G, A, B e C) 
contam com valores médios de financiamento das diversas fontes semelhantes, exceto quatro 
fontes: empresa privada, Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Petrobras, e prestação 
de serviços. As fontes Finep e prestação de serviços apresentam valores médios significativa-
mente maiores para as infras B e C, enquanto empresa privada é maior para estas duas infras, 
mas com diferencial menor, e Petrobras, inversamente, é significativamente maior para as 
infras G e A, sendo para a infra G maior que para infra A. Estes resultados convergem com 
o conceito de serviços tecnológicos adotados, mas merecem mais investigação em função 
do elevado peso que a Petrobras representa para o financiamento das infraestruturas.

TABELA 9 
Financiamento recebido por fonte financiadora

Infra Infra G Infra A Infra B Infra C 

Entidade 
financiadora

Número de 
infraestru-
turas

Renda 
média por 
infraestrutu-
ra (R$)

Número de 
infraestru-
turas

Renda 
média por 
infraestrutu-
ra (R$)

Número de 
infraestru-
turas

Renda média 
por infraestru-
tura (R$)

Número de 
infraestru-
turas

Renda 
média por 
infraestrutu-
ra (R$)

Coordenação de 
Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de 
Nível Superior 
(Capes)

426 89.925 308 89.906 34 117.588 5 49.500

CNPq 786 165.171 536 156.995 66 176.731 11 224.791

Empresa privada 241 436.351 216 398.834 45 499.985 11 503.145

Finep 238 753.516 206 756.053 52 1.006.758 19 915.750

Fundação esta-
dual de amparo 
à pesquisa

711 250.980 489 257.481 60 281.648 11 150.727

Orçamento 
da própria 
instituição

527 506.226 395 617.106 76 566.576 19 849.858

Petrobras 167 1.969.146 150 1.923.039 30 1.169.088 9 1.147.778

Prestação de 
serviços

215 363.378 214 364.235 56 678.529 24 1.393.378

Outra instituição 
pública

72 577.175 67 592.674 16 317.938 5 694.000

Outra empresa 
pública

52 497.266 44 541.938 7 377.766 1 530.361

Outra 115 527.849 383 138.099 60 170.461 12 459.663

Total/média 3.550 403.648 3.008 401.014 502 481.078 127 761.785

Elaboração do autor.
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3.11 Valor estimado da infraestrutura  

A tabela 10 contém o número de infraestruturas por recorte (G, A, B e C) 
segundo a faixa de valor da infraestrutura e a relação entre as quantidades de 
infraestruturas dos recortes para as faixas de valor. Busca-se alguma indicação 
da influência do porte da infraestrutura sobre a relação (percentual) do número 
de infraestruturas de cada recorte para três situações: infra A/infra G, infra B/
infra A e infra C/infra A.

TABELA 10
Valor estimado da infraestrutura

Valor estimado da infraestrutura

Número de infraestruturas
Relação entre número de  

infraestruturas  (%)

Infra G Infra A Infra B Infra C
Infra A /
infra G

Infra B /
infra A

Infra C /
infra A

Até R$ 500 mil 1.054 633 67 5 60 11 1

Acima de R$ 500 mil até R$ 1 milhão 301 231 30 4 77 13 2

Acima de R$ 1 milhão até R$ 3 milhões 222 179 43 19 81 24 11

Acima de R$ 3 milhões até R$ 5 milhões 73 65 23 5 89 35 8

Acima de R$ 5 milhões até R$ 10 milhões 55 48 13 7 87 27 15

Acima de R$ 10 milhões até R$ 20 milhões 33 31 10 5 94 32 16

Acima de R$ 20 milhões até R$ 30 milhões 11 11 4 1 100 36 9

Acima de R$ 30 milhões até R$ 50 milhões 2 2 1 100 50 0

Acima de R$ 50 milhões até R$ 100 milhões 2 2 2 1 100 100 50

Acima de R$ 100 milhões até R$ 200 milhões 4 4 1 100 25 0

Acima de R$ 200 milhões 2 2 1 1 100 50 50

Não informado 1

Elaboração do autor.

O gráfico 1, elaborado com os dados da tabela 10, indica que o valor da 
infraestrutura é fator preponderante para definição do formato da curva infra A/
infra G. Ou seja, para as infraestruturas de valor inferior a R$ 500 mil as pres-
tadoras de serviços (infra A) correspondem a 60% do total das infraestruturas  
(infra G). À medida que o valor da infraestrutura cresce, a probabilidade de 
tratar-se de infraestrutura prestadora de serviços técnico-científicos se aproxima 
de 1, tornando-se 1 a partir de R$ 20 milhões. Resultado em princípio esperável, 
considerando que os equipamentos para a prestação de serviços técnico-científicos 
com frequência são sofisticados e caros. 
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GRÁFICO 1 
Valor estimado da infraestrutura
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Elaboração do autor.

3.12 Avaliação da capacidade técnica

GRÁFICO 2
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O gráfico 2 mostra que, como acontece com diversas outras variáveis da 
pesquisa, também em capacidade técnica, a infra G e a infra A se aproximam, com 
alguma vantagem, da infra A. As infras B e C relatam capacidade técnica superior, 
pois indicaram em proporção maior serem “avançada e compatível com a observada 
nas melhores infraestruturas do gênero no exterior” e “avançada em relação aos 
padrões brasileiros, mas ainda distante da observada nas melhores infraestruturas 
do gênero no exterior”. 

Este resultado pode ser influenciado pelo porte da infraestrutura. Nas infras 
G e A é maior a fração das com menor porte, e estas reportam capacidade técnica 
em maior proporção em “adequada e compatível com outra no Brasil” e “insufi-
ciente em relação a outras no Brasil”, como ilustra o gráfico 3. Observa-se que as 
infraestruturas de valor menor que R$ 500 mil representam 60% das infras G, 
52% das A, 34% das infras B e 10% das infras C, segundo dados da tabela 10. 

GRÁFICO 3
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICAS

Os serviços tecnológicos evoluem impulsionados pelas tradicionais necessidades do 
sistema econômico relativas à asseguração da qualidade e intercambiabilidade necessária 
ao comércio, pela crescente importância das barreiras técnicas nas relações comer-
ciais, pela crescente demanda da sociedade por bens que garantam boas condições 
sanitárias, segurança, saúde, sustentabilidade ambiental, pela emergência de novas 
tecnologias como as de informação e comunicação, novos materiais, biotecnologia, 
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nanotecnologia, novas fontes energéticas. As políticas públicas e a ação governamental 
ecoam as demandas da sociedade e amplificam a demanda por serviços tecnológicos. 

O arcabouço institucional da prestação de serviços tecnológicos no Brasil  
é consistente e tem condições de responder ao crescimento da demanda.  
A infraestrutura laboratorial da prestação de serviços tecnológicos conta com 
provedores de elevado grau de capacitação. É bastante diversificada em termos das 
especificidades jurídicas dos agentes, que podem ser empresas privadas, instituições 
públicas de ensino, de pesquisa científica e tecnológica, fundações privadas ou 
públicas, e suas combinações. A presença de provedores de serviços tecnológicos de 
origem estrangeira e atuação global contribui para aumentar a oferta de prestação 
de serviços tecnológicos de padrão mundial no mercado doméstico. As repercussões 
deste cenário sobre a concentração da oferta a ponto de afetar a concorrência é 
uma questão que merece uma avaliação mais profunda.  

A infraestrutura de pesquisas no Brasil, constituída em larga medida por 
laboratórios vinculados a instituições de ensino, pesquisa científica e tecnológica, 
é uma base essencial para prover a sociedade e a economia brasileiras de servi-
ços técnico-científicos e tecnológicos. A prestação dos serviços se faz com base 
em instalações laboratoriais, cujo aproveitamento ótimo é fundamental para o 
desenvolvimento brasileiro. 

O subsistema de inovação, compreendendo os serviços de metrologia, calibra-
ção, certificação e inspeção, bem como o arcabouço legal e normativo em que se 
situam com suas instituições e agentes, constituem uma verdadeira infraestrutura 
tecnológica do sistema nacional de inovação. Os laboratórios pertencentes à in-
fraestrutura de pesquisa nacional atuam neste contexto, e isto os caracteriza como 
uma interface entre as instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento científico 
e tecnológico às quais pertencem e os setores produtivos. O seu fortalecimento 
neste papel é essencial para a inovação e a competitividade nacional. Especialmente 
cabe seu fortalecimento nos segmentos dinâmicos da economia, onde mais tem se 
acentuado a presença de grandes provedores de serviços internacionais.     

As recomendações de política são: i) fortalecer o arcabouço institucional 
apoiando as instituições públicas incumbentes, com ênfase em metrologia, ca-
libração, certificação e inspeção, acreditação, normalização e regulamentação; 
ii) fortalecer os agentes provedores de serviços tecnológicos nacionais para 
atuarem em áreas em expansão, como a de commodities, a sanitária, de saúde, de 
sustentabilidade ambiental, de novas tecnologias, de novas fontes energéticas; 
iii) atender as médias, pequenas e microempresas; e iv) incentivar os agentes de 
maior porte para atuar em áreas de fronteira científica e tecnológica. 

Os instrumentos de política para o fortalecimento dos provedores de serviços 
tecnológicos são em larga medida os mesmos de promoção da inovação: atualização 
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tecnológica da infraestrutura, aquisição e aperfeiçoamento de recursos humanos, 
superação dos entraves burocráticos nas instituições públicas. Compras governa-
mentais de serviços técnico-científicos e tecnológicos são um forte elemento de 
promoção do desenvolvimento do setor. 

Os importantes papéis dos serviços tecnológicos no desenvolvimento econômico,  
científico e tecnológico, sua posição de interface entre as instituições de ensino e pesquisa 
e os setores produtivos, favorecendo a inovação, devem ser reconhecidos e promovidos 
pelas políticas governamentais. A dinâmica competitiva dos provedores de serviços 
tecnológicos deve ser considerada no desenho das ações e das políticas de governo.  
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ANEXO

GLOSSÁRIO DE TERMOS

Metrologia

“A metrologia é ciência que trata das medições. A metrologia abrange todos os 
aspectos teóricos e práticos relativos às medições, em quaisquer campos da ciência 
ou da tecnologia”. (Disponível em: <http://goo.gl/vTzF3I>).

Calibração 

“Conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, numa primeira 
etapa, uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecidos por pa-
drões e as indicações correspondentes com as incertezas associadas; numa segunda 
etapa, utiliza esta informação para estabelecer uma relação visando a obtenção dum 
resultado de medição a partir duma indicação. (VIM – 2.39)”. (Disponível em: 
<http://goo.gl/klGqna>). 

Certificação 

“Certificação é um processo no qual uma entidade de 3a parte avalia se determi-
nado produto atende as normas técnicas. Esta avaliação se baseia em auditorias no 
processo produtivo, na coleta e em ensaios de amostras”. (Disponível em: <http://
goo.gl/e7io39>).

Acreditação

“A acreditação é uma ferramenta estabelecida em escala internacional para gerar confian-
ça na atuação de organizações que executam atividades de avaliação da conformidade. 
Acreditação é o reconhecimento formal por um organismo de acreditação, de que 
um organismo de Avaliação da Conformidade – OAC (laboratório, organismo de 
certificação ou organismo de inspeção) atende a requisitos previamente definidos 
e demonstra ser competente para realizar suas atividades com confiança. Um sis-
tema concebido para acreditar serviços de avaliação da conformidade dos OACs 
deve transmitir confiança para o comprador e para a autoridade regulamentadora.  
Tal sistema deve facilitar o comércio através das fronteiras, como buscam as orga-
nizações e autoridades em comércio.

A acreditação é realizada junto a: laboratórios de calibração e ensaio; organismos 
de certificação e organismos de inspeção”. (Disponível em: <http://goo.gl/ZgNSQG>).
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Vocabulário Internacional de Metrologia – VIM (2012) A  Portaria no 232, 
de 08 de maio de 2012, do Inmetro, adota, no Brasil, a primeira edição luso-
brasileira do Vocabulário Internacional de Metrologia – Conceitos fundamentais 
e gerais e termos associados (VIM 2012), baseado na 3ª edição internacional 
do VIM _ International Vocabulary of Metrology – Basic and general concepts and  
associated terms – JCGM 200:2012, elaborada pelo Bureau Internacional de Pesos 
e Medidas (BIPM), pela Comissão Internacional de Eletrotécnica (IEC), pela 
Federação Internacional de Química Clínica e Medicina Laboratorial (IFCC), pela 
Cooperação Internacional de Acreditação de Laboratórios (Ilac), pela Organização 
Internacional de Normalização (ISO), pela União Internacional de Química Pura e 
Aplicada (Iupac), pela União Internacional de Física Pura e Aplicada (Iupap) e pela 
Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML), com a devida adaptação 
ao idioma berasiliero, às reais condições existentes no País e às já consagradas pelo 
uso. (Disponível em: <http://goo.gl/CM8fGR>).




