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1 INTRODUÇÃO

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) vêm produzindo transfor-
mações na sociedade rapidamente, que transcendem a dimensão econômica.  
As transformações, ainda em curso, têm alterado as relações econômicas e sociais, 
e tendem a produzir um mundo mais plano. Para Friedman (2005), as TICs são as 
principais responsáveis pela globalização enquanto processo econômico, principal-
mente pelos transbordamentos gerados sobre a produtividade e a competitividade. 
Um mundo plano é mais competitivo. Em especial, as próprias empresas do setor 
de TICs introduzem inovações que reforçam os efeitos positivos. Com isso, o setor 
é considerado atualmente um dos fatores mais relevantes para o desenvolvimento 
econômico, e visto como estratégico por muitos países, pois se configura como 
pilar da melhoria da competitividade dentro dos contextos global e local. 

Em muitos países, os governos criaram políticas públicas para induzir o  
surgimento dessas tecnologias e de empresas que as implementem. São os Sistemas 
Nacionais de Inovação formados por diversos mecanismos e instituições que causam 
impactos diretos sobre a ciência e tecnologia (C&T), a pesquisa e o desenvolvimento 
(P&D), e por consequência à própria inovação. Entre os mecanismos utilizados 
está a infraestrutura tecnológica disponibilizada para que empresas e indivíduos 
gerem novas tecnologias e as utilizem em seus processos. 

As empresas do setor de TICs são, em essência, mais inovadoras, geralmente são 
criadas em ambientes repletos de atividades de P&D. Conforme Kubota, Oliveira e 
Mayer (2013), o setor é aquele que apresenta os maiores gastos em P&D no conjunto 
das economias estadunidense, japonesa e europeia. Nesses países, o setor representa 
25% dos gastos empresariais em P&D e emprega 32,4% dos pesquisadores, apesar de 
responder por apenas 4,8% do produto interno bruto (PIB). Oito das vinte maiores 
empresas que investem em P&D no mundo atuam no setor, conforme ranking da 
Booz & Company (Jaruzelski e Dehoff, 2010).

1. Técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e 
Infraestrutura (Diset) do Ipea.
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Conforme Kubota e Milani (2009), a maior parte das gigantes mundiais do 
setor de TICs tem posição dominante no mercado brasileiro. Desse modo, qualquer 
análise sobre o P&D brasileiro deve considerar as cadeias globais de valor e como 
elas interferem no Sistema Setorial de Inovação em Tecnologias de Informação e 
Comunicação (SSITICs). A existência de importantes laboratórios em diversas 
instituições de ciência e tecnologia e de departamentos de P&D em várias empresas 
possibilita a geração de novos empreendimentos nos diversos segmentos do setor. 
Portanto, pelas caraterísticas do setor de TICs, a infraestrutura tecnológica está 
ligada diretamente à geração de novas empresas, e é formada por laboratórios e 
institutos tecnológicos, tanto públicos quanto privados, ligados em sua maioria a 
instituições acadêmicas.

Este estudo analisa a infraestrutura tecnológica formada pelos laboratórios 
de pesquisas do setor de TICs brasileiro. Muitos deles integram departamentos 
acadêmicos de universidades ou fazem parte de instituições científicas ou centros 
de pesquisas. Na análise, além de caracterizá-los, busca-se entender seu funciona-
mento e como eles se inserem no contexto do SSITIC. 

Além desta introdução, este estudo tem mais cinco seções. Na próxima seção, 
são apresentadas a evolução histórica do setor e o escopo atual do que se considera 
como atividades integrantes das TICs. Na seção 3, são mostradas as características 
da dinâmica da inovação do setor, como ela se apresenta nos países líderes e qual 
o nível de gasto que é realizado na atividade de P&D. Na seção 4, apresenta-se 
como o SSITIC brasileiro se formou, quais suas características e quais impactos 
ele causa no setor de TICs brasileiro. Na seção 5, é apresentado o conjunto de 
dados caracterizadores dos laboratórios de TICs brasileiros, principalmente quanto 
à capacidade de interação deles com as empresas do setor. Na última seção, são 
realizadas considerações finais sobre a pesquisa e seus principais achados.

2 O SETOR DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

O setor de TICs é bastante recente na história da humanidade. Alguns eventos 
são marcantes e lançaram as bases para que o setor chegasse à importância que 
tem atualmente. Primeiro, foi o advento dos computadores de grande porte (uma 
alusão também ao espaço físico ocupado pelos mainframes), no início dos anos 
1950, que possibilitou o surgimento da indústria de computadores. Em seguida, 
houve a criação da interconexão de computadores no fim da década de 1970, que 
depois possibilitou o surgimento da internet. Depois, ocorreu o surgimento dos 
microcomputadores pessoais, no início dos anos 1980, que massificou o uso desses 
equipamentos. Finalmente, sobreveio a criação das conexões de informações via 
hiperlinks, no fim dos anos 1980, que permitiu o aparecimento do protocolo http 
(mais conhecido como world wide web), e massificou a internet.
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Todavia, nada foi mais relevante que o processo de digitalização2 que permitiu 
o processo de convergência tecnológica, iniciado na década de 1990. Ela integrou 
os conteúdos (dados textuais, sons, imagens e vídeos), a comunicação desses con-
teúdos e os equipamentos (computador, telefone, televisão e outros que ganharam 
capacidade de processamento e comunicação como funcionalidades incorporadas). 
Esse processo, segundo Duysters e Hagedoorn (1998), transformaria o setor de 
forma rápida e significativa. À época, os autores afirmaram que os efeitos da con-
vergência eram definitivos.

Assim, a convergência possibilitada pela digitalização de conteúdo alcançou 
não só a indústria de equipamentos, mas também via mudanças estruturais, integrou 
atividades e mercados distintos, tais como: serviços de telecomunicações, serviços 
de informação, indústria de bens de consumo, entre tantas. O processo modificou 
relações de consumo de bens e serviços e gerou novos mercados e novas atividades 
econômicas. Portanto, em função da convergência, torna-se importante definir o 
escopo de atividades econômicas que fazem parte do setor.

Atualmente, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE),3 conforme Bourassa (2006), em sua mais recente edição de padrões de 
classificação parar o setor, define claramente as atividades que se inserem no contexto 
das TICs. A figura 1 apresenta as atividades econômicas da chamada economia da 
informação, na qual o setor de TIC se encontra, juntamente com o setor de mídias 
e conteúdos. O setor ocupa a maior parte do espaço de atividades apresentadas. 

O escopo utilizado para delimitar o setor, ainda conforme Bourassa (2006), 
baseia-se no princípio de que os bens e serviços integrantes das TICs são aqueles 
que devem ter a intenção de cumprir a função primordial de processamento ele-
trônico de informações e/ou de comunicação eletrônica de informações. Os dois 
conceitos que embasam o princípio são:

• processamento eletrônico de informações: a captura eletrônica, a cole-
ta, o armazenamento, a manipulação, a transmissão, a recuperação e a 
apresentação de informações na forma de dados, texto, voz ou imagem 
em formato digital; e

• comunicação eletrônica de informações: a transferência eletrônica de  
informações digitais (incluindo dados, textos, fotos, voz e vídeo),  
de um local para outro.

Desse modo, o setor de TICs compreende os seguintes grupos de atividades.

2. Digitalização aqui significa transpor para o formato digital o conteúdo e as informações que eram armazenados e 
processados no formato analógico. Os sinais analógicos representam as informações por meio de valores contínuos, 
enquanto nos digitais os valores são discretos. Ou seja, digitalizar é converter informações contínuas em discretas sem 
perda significativa que modifique o valor original. 
3. Em inglês, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
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1) Manufatura de componentes eletrônicos, computadores e periféricos, equi-
pamentos de comunicação (rádios digitais, equipamentos de rede, equipamentos de 
interconexão), eletrônica de consumo (telefones móveis e fixos, dispositivos de áudio 
e vídeo digitais etc.), equipamentos de automação industrial e comercial, robótica 
e mídias óticas e magnéticas (utilizadas para armazenamento de informações).

2) Serviços de programação de computadores e dispositivos processados (sis-
temas básicos, embarcados e aplicativos de uso geral ou específicos), a produção 
e comercialização de software prontos (aplicativos para computadores e outros 
dispositivos e games), a hospedagem e processamento de informações, portais de 
informação (basicamente web), consultorias diversas em tecnologia da informação 
e serviços de manutenção, instalação, reparos e locação de equipamentos de TICs.

3) Serviços de provimento de telecomunicação eletrônica digital do tipo uni-
direcional (TV e rádio digital, broadcasting de áudio e vídeo, e vídeo on demand) 
e bidirecional, com ou sem cabos (telefonia móvel, telefonia fixa, comunicação 
via satélite e outras formas). 

 Não obstante, apesar do escopo bem definido, existem ainda inúmeras áreas 
cujas atividades têm confluência com as TICs. Por exemplo, no serviço de TV por 
assinatura, a programação e a distribuição são consideradas integrantes do setor 
de TICs. Todavia, a produção de conteúdo para a TV não é considerada parte 
integrante das TICs, embora se utilize de equipamentos TICs para a gravação, a 
edição e a indexação do conteúdo. Ou seja, a produção de conteúdo é atividade 
enquadrada como economia da informação e as atividades que possibilitam a frui-
ção desse conteúdo são consideradas como atividades das TICs. Em alguns países 
a cadeia do audiovisual é integralmente alocada ao setor de TICs. 

FIGURA 1
Economia da informação – atividades econômicas
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Outros exemplos de atividades que são enquadráveis como setor de TICs:

• planejamento e projeto de sistemas de computadores que integram 
hardware, software e tecnologias de comunicação (serviços de concepção 
de sistemas de informática); 

• gestão, locação, comercialização (atacado ou varejo) e operação de siste-
mas de computadores dos clientes ou infraestrutura de processamento 
de dados e comunicações;

• edição e licenciamento de direitos de reprodução e distribuição, no todo 
ou em partes, de softwares e games protegidos por direitos autorais.

 Além desse escopo, uma grande gama de atividades está relacionada às TICs, 
pois se utilizam delas em alguma fase de seus processos produtivos. Inclusive, em 
função do aprofundamento do processo de convergência, mais e mais setores po-
dem vir a integrá-lo. Assim, a fronteira do setor está em ativa modificação. Neste 
estudo, o escopo proposto pela OCDE será seguido.

3  A DINÂMICA DOS SISTEMAS DE INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Sistemas nacionais de inovação, segundo Nelson (1993), envolvem diversas insti-
tuições e mecanismos inter-relacionados. Eles dão suporte ao processo inovativos, 
e moldam os caminhos pelos quais a inovação acontece em determinada socieda-
de. Desse modo, um sistema de inovação representa um conjunto de instituições 
distintas que, conjunta ou individualmente, contribuem com o desenvolvimento 
da capacidade de inovação e aprendizado de um país, região ou localidade. 

Para Freeman (1995), que estudou como os sistemas de inovação impactaram 
no desenvolvimento tecnológico e econômico no pós-guerra de alguns países, as 
interações existentes entre as diversas instituições são determinantes para o êxito 
deles. Conforme o autor, a geração de conhecimento, sua transformação e apro-
priação produtiva são elementos que acontecem a partir das interações. A inovação 
ocorre a partir de múltiplos processos de aprendizados concorrentes. Dependendo 
da intensidade das interações, são produzidos impactos muito além da geração de 
novos produtos e processos. 

Essas questões ganham maior relevo no setor de TICs, cujas interações carac-
terísticas produziram o que Chesbrough (2003) denominou de open innovation.  
O autor fez um estudo extenso sobre o comportamento de grandes empresas do setor 
no fim do século XX. Ele argumenta que as competências internas de uma organi-
zação não mais são suficientes diante do novo paradigma de mercado. Isso envolve 
a maneira pela qual as empresas geram novas ideias e as conduzem ao mercado.  
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Mudanças de conjuntura típicas da economia do conhecimento,4 tais como o 
aumento da mobilidade dos recursos e o aparecimento de novas organizações 
financeiras, tornaram os limites das organizações mais permeáveis. O surgimento 
de mecanismos como o venture capital,5 por exemplo, é tipicamente característico 
desse novo paradigma, uma vez que surgiram com ele. 

Para Chesbrough, Vanhaverbeke e West (2006), ao contrário do modelo 
tradicional praticado por empresas, cujo processo de inovação era caracterizado 
por integração verticalizada, a open innovation se utiliza dos fluxos internos e ex-
ternos de conhecimento para acelerar a inovação interna e ampliar os mercados. 
Conceitualmente, a open innovation assume que as empresas podem e devem usar 
ideias geradas externamente e internamente. Também pode se utilizar de caminhos 
internos e externos para alcançar o mercado. Elas desenvolvem suas tecnologias 
próprias combinadas ou não com tecnologias de terceiros e podem delegar ou obter 
diretamente a apropriação mercadológica das inovações geradas. 

No modelo proposto por Chesbrough, Vanhaverbeke e West (2006), conforme 
indicado na figura 2, as organizações podem comercializar tecnologias internas ou 
externas e utilizam recursos internos ou externos na execução de projetos. Como 
característica dos processos abertos de inovação, os projetos podem ser iniciados 
pela própria empresa ou por outros atores externos, bem como serem incorporados 
ou transferidos para outras organizações, em distintos estágios de desenvolvimento. 
Essa é uma prática usual no sistema de inovação em TICs. 

FIGURA 2
O paradigma da open innovation1
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Fonte: Chesbrough, Vanhaverbeke e West (2006, tradução nossa).
Nota: 1  Licenciamento: conjunto de regras pelas quais uma organização detentora de uma tecnologia permite que outros façam 

uso dela; e spin-off: nova empresa concebida a partir da pesquisa, geralmente controlada por quem produziu a pesquisa. 

4. Conjunto de atividades econômicas cuja geração de valor depende ou se apoia fortemente em conhecimento, 
conforme Lundvall e Borrás (1997).
5. Também conhecido como capital empreendedor ou capital de risco, venture capital é a modalidade de investimento 
que consiste na compra, por um período pré-determinado, de participação acionária em empresas inovadoras de pequeno 
e/ou médio porte, de capital fechado, em um estágio inicial de desenvolvimento e com potencial de crescimento no 
curto e/ou médio prazo (Chesbrough, 2003). 
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Em termos mundiais, a participação de empresas de TICs no total de P&D 
do setor é muito significativa. O volume expressivo de investimentos em P&D é 
uma das mais marcantes características do modelo de inovação praticado no setor 
de TICs. Consequentemente, apropriação da inovação pelo setor empresarial tem 
gerado grandes players em nível mundial. Em relatório sobre o P&D no setor de 
TICs da União Europeia, Turlea et al. (2011) avaliaram as 2 mil firmas que mais 
investiram em P&D em 2008 (mil da União Europeia e mil do resto do mundo). 
Considerando 80% do investimento total em P&D realizado pelas firmas naquele 
ano (1.350 firmas das que mais investiram em P&D), 428 são empresas do setor 
de TICs e responderam por 34% do investimento. 

Outro aspecto importante presente no modelo de inovação praticado no 
setor de TICs são as interações entre empresas do setor e como elas ocorrem. 
Fransman (2007), em seu livro The new ICT ecosystem, concebeu um modelo em 
quatro camadas que tipifica as atividades do setor de TICs e explica a relação das 
empresas com os consumidores e as relações entre elas. As camadas, conforme 
ilustra a figura 3, são: i) fabricantes de equipamentos; ii) operadores de rede; iii) 
provedores de plataformas, conteúdos e aplicações; e iv) consumidores. Para o autor, 
o ecossistema contempla não só as firmas, mas também instituições financeiras, 
agências reguladoras, fóruns de padronização, universidades e outras entidades.

Ainda de acordo com a figura 3, para Fransman (2007), as interações se dão 
também entres firmas de camadas diferentes. Elas podem ocorrer em quatro dimen-
sões e de forma paralela: financeira; material – produtos e serviços; informacional; 
e inovativa – criação e difusão. 

FIGURA 3 
Modelo simplificado do ecossistema do setor de TICs e as interações possíveis
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Fonte: Fransman (2007), com adaptação. 
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Por exemplo, a possibilidade de uma nova aplicação (feature) no serviço de 
telefonia móvel (camada 3) gera interações dos operadores de serviços de teleco-
municações (2) com fabricantes de equipamentos (1). Nesse exemplo, a intera-
ção na dimensão informacional ocorre quando da avaliação da feature junto aos 
consumidores. A interação na dimensão financeira ocorre pela necessidade de se 
financiar o P&D. A garantia de acesso ao mercado é possibilitada pela interação 
na dimensão difusão e produto criado, incorporando a nova feature, representa a 
própria inovação, também uma dimensão.

Existem várias inovações implementadas no serviço de telefonia móvel que 
geraram patentes compartilhadas entre agentes, inclusive de camadas diferentes, 
que se enquadram no exemplo citado. Desse modo, as interações, além de possi-
bilitarem inovações, também criam condições para apropriação delas. Portanto, 
os ciclos inovativos consecutivos e adequadamente apropriados, determinam o 
sucesso das empresas e a liderança mercadológica. 

Fransman (2010) também aborda o ecossistema e as implicações de políticas 
públicas de fomento à inovação. Para ele, os seguintes fatores sistêmicos exercem 
influência marcante sobre a inovação no setor de TICs.

1) A regulação setorial (principalmente para os operadores de rede) e legis-
lação antitruste. Leis de regulação e concorrência são necessárias, sobre-
tudo em situações em que a entrada está sujeita à influência dos custos 
irrecuperáveis que são susceptíveis de gerar economias de densidade e 
fortes vantagens competitivas para operadores históricos. Para Fransman 
(2010), a intensidade da competição e da cooperação entre firmas está 
estritamente associada à inovação.

2) A disponibilidade de recursos financeiros (facilidade e flexibilidade para 
obtenção de recursos financeiros), custos dos empréstimos e capital 
próprio. Essencialmente, o capital e o risco inerente exercem papel pre-
ponderante na abordagem.

3) Os outros agentes de P&D, tais como universidades, centros de pesquisa, 
fóruns de padronização e entidades de proteção à propriedade intelectual.

4) O apoio governamental.

A discussão sobre a dinâmica da inovação dentro do ecossistema de TICs 
é claramente enraizado no legado schumpeteriano, conforme Fransman (2010). 
Novos conhecimentos são criados pelo processo de conjecturas, experimentação e 
testes, que envolvem visão de futuro, capacidade de acessar recursos e um elevado 
grau de propensão ao risco. Entretanto, os mecanismos do empreendedorismo não 
estão somente relacionados com a entrada de novas empresas no mercado, mas 
também podem surgir dentro das empresas existentes. 
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Embora essa visão enfatize os efeitos da inovação radical, deve-se salientar 
que uma vez que uma nova trajetória tecnológica é estabelecida, as inovações incre-
mentais são cruciais para a evolução tecnológica contínua do sistema e, portanto, 
para o crescimento econômico. A evolução da nova indústria é acompanhada pela 
difusão gradual da capacidade de inovação para o resto de indústrias relacionadas, 
proporcionando ainda mais combustível para ondas de incremento de inovações. 
O esgotamento das possibilidades tecnológicas gera reações em agentes econômicos 
que tentam responder criativamente à perspectiva de estagnação. 

Empresas incumbentes6 são susceptíveis de comprometer expressivos recursos 
para as atividades de P&D quando o ciclo de vida da indústria está se aproximando 
da maturidade. Dessa forma, elas enfrentam a pressão competitiva proveniente 
dos participantes inovadores. Essa dinâmica, por sua vez, cria condições para 
a possível identificação de novos caminhos de pesquisa, dando origem a novas 
indústrias e afins. 

Como as instituições são, basicamente, enraizadas nas fronteiras nacionais, a 
análise das diferenças entre contextos institucionais de cada país permite entender 
quais são as vantagens competitivas, no que diz respeito a seu desempenho inovador 
e competitividade internacional. Fransman (2010) afirma que o comportamento 
das economias dos países parece estar relacionado à posição relativa no ecossistema 
TICs, e, por conseguinte, para o estágio relativo do desenvolvimento que carac-
teriza as indústrias em cada camada. Assim, o grau de inovação das indústrias é 
susceptível de afetar a importância econômica de uma camada, e por extensão, as 
performances de produtividade dos países que atuam principalmente nessa camada. 

Portanto, conforme Fransman (2010), o nascimento e a evolução do ecossis-
tema de TICs, desde suas origens, podem ser enquadrados dentro dessa linha de 
raciocínio. A evolução da posição e da estratégia dos países é resultante de como 
as políticas nacionais de inovação articulam os fatores elencados anteriormente 
ao processo empresarial – empreendedor. O foco de alguns países em algumas 
camadas se modificou no decorrer do tempo, enquanto o de outros se consolidou 
sem mudança de camada. 

O gráfico 1 apresenta o gasto em P&D das empresas da indústria da infor-
mação, incluindo TICs, em 20117 – para países selecionados – e a proporção desse 
gasto em relação ao gasto empresarial total em P&D do país. Nele, fica evidente 
a questão colocada por Fransman (2010). Em alguns países, as empresas focam 
seus gastos de P&D na camada 1 (equipamentos de TICs), tais como: Coreia do 

6. Empresa estabelecida e com participação expressiva ou até dominante no mercado. 
7. Para Austrália, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Holanda, Portugal, Espanha e Reino Unido, os dados se referem 
a 2010. Para Áustria, Bélgica, China, Suécia e Estados Unidos, os dados se referem a 2009. Para Suíça, os dados se 
referem a 2008.
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Sul, Japão, China, Finlândia, Suécia, Suíça, Alemanha e China. Entretanto, as 
empresas de outros países focam o P&D na camada 3 (serviços de TICs), como é 
o caso de: Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca e Canadá. 

Para Fransman (2010), existem dois exemplos distintos de estratégias.  
A americana, que pode ser explicada pela capacidade de gerenciar gradualmente 
o deslocamento da camada 1 para a camada 3. O esforço foi no sentido de desen-
volver tecnologias distintas que permitissem passar da liderança em uma camada 
para outra, mantendo-se na condição de líder. Um movimento claro na direção 
dos setores mais rentáveis  . 

A mudança na estrutura industrial do setor de TICs norte-americano gerou 
uma adaptação paralela da estrutura financeira. Por exemplo, o nascimento do 
venture capital e a figura do angel investor8 são frutos dessa adaptação. Também se 
modificaram paralelamente a estrutura legal que afeta os padrões de cooperação 
entre indústria e universidade; a regulação do ambiente competitivo e a política 
de normalização; e a estrutura de propriedade intelectual. 

Diversas instituições, tais como o MIT-Media Lab, nasceram para preencher 
o espaço de cooperação entre as empresas e as universidades. O MIT Media Lab, 
que foi criado em 1985,9 tem 92% do seu orçamento de U$ 45 milhões, gerado 
a partir de demandas empresariais. Nele, são desenvolvidas soluções em TICs 
que as empresas patrocinadoras podem incorporar, explorando elas mesmas, ou 
gerar novos empreendimentos. Tais soluções, além da criação de patentes, cuja 
apropriação o MIT Media Lab participa, geraram diversas start-ups,10 114 ainda 
ativas. Embora ele tenha características singulares, diversas outras instituições 
atuam da mesma maneira no SSI em TICs americano, operando na atração de 
demandas e servindo como polo concentrador de soluções P&D. Todas estimu-
lam seus pesquisadores na direção das demandas, no agrupamento de soluções e, 
principalmente, no estímulo à participação do venture capital e dos angel investors 
no processo de apoio a eles.

O resultado do processo foi o aparecimento de empresas que se tornaram 
ícones do capitalismo, que já foram start-ups de TICs, por exemplo: Microsoft, 
Apple, Facebook, Google, entre outras. O mercado norte-americano apresenta – 
especialmente no Vale do Silício – uma institucionalidade extremamente exitosa.  
A disposição dos angel investors em investir em negócios incipientes, dos quais 

8. Termo dado para pessoas físicas que investem seus recursos financeiros em negócios emergentes, agregando também 
seu conhecimento, experiência e relacionamentos para o empreendimento. 
9. Para mais informações, ver: <http://www.media.mit.edu/about/about-the-lab>.
10. Para Chesbrough, Vanhaverbeke e West (2006), um start-up é uma organização empresarial que está vinculada 
fortemente à pesquisa, à investigação e ao desenvolvimento de ideias inovadoras, operando em condições de extrema 
incerteza com o objetivo de construir modelo de negócios escalável e repetível.
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apenas uma pequena parcela trará um grande retorno, tem grande capacidade de 
atração de talentos que se instalam em laboratórios, centros de pesquisas, univer-
sidades e incubadoras da região.

GRÁFICO 1 
Gastos com P&D em indústria da informação – países selecionados da OCDE 
(Em % do PIB) 
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Fonte: OCDE (2015a; 2015b) adaptado de OECD (2013). 

O exemplo da outra estratégia possível é visto no caso da Coreia do Sul. Desde 
o início, o foco das empresas daquele país residiu na camada 1. O risco de apostar 
em uma camada que aparentemente se aproximava da maturidade, cuja tendência de 
rentabilidade era diminuir, necessitou de concentração de investimentos de P&D. 
Particularmente nesse caso, a reação à perspectiva de estagnação, pela combinação 
de inovações radicais e incrementais, deu origem a novas indústrias da camada, 
com atuação e liderança globais. LG Eletronics, Samsung e Hyundai Mobis são 
exemplos de empresas sul-coreanas que atuam na camada 1 e estão entre as líderes 
mundiais em suas atividades. 

No caso sul-coreano, observa-se, também pelo gráfico 1, que a dimensão 
dos gastos empresariais do setor em relação os gastos empresariais totais em P&D 
indicam o esforço e o foco da estratégia. Além de serem expressivos, os gastos em-
presariais do setor de TICs em P&D (1,65% do PIB) representam 53% do gasto 
empresarial dos coreanos em P&D em 2011. Perdendo apenas para a Finlândia 
(59%), que aparenta adotar estratégia similar.
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Também se evidencia o foco estratégico de alguns países no setor. Dos 
dezessete países selecionados, o gasto do setor em P&D de oito deles é superior 
a 25% do gasto empresarial total em P&D. Entretanto, conforme a Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 2013), na maior 
parte dos países integrantes daquela instituição, o gasto empresarial em P&D 
no setor situou-se entre 20% e 25% do gasto empresarial total em P&D e entre 
0,2% e 0,3% do PIB. No Brasil, conforme De Negri e Cavalcante (2013), o 
gasto empresarial total em P&D, de todos os setores, foi de 0,59% do PIB. 
Desse modo, em termos de investimento empresarial do setor de TICs, o país 
está longe dos líderes. 

Porém, o gasto em P&D é apenas uma indicação do esforço inovativo. Entre 
tantos indicadores, o número de patentes pode ser considerado um dos resultados 
desse esforço. Geralmente, a proporção relativa de patentes relacionadas com as 
TICs reflete a intensidade do esforço em P&D no setor. O gráfico 2 apresenta a 
porcentagem de patentes do setor de TICs como proporção do total de aplicações 
de patentes PCT11 em dois períodos, 1999-2001 e 2009-2011. Para a OECD 
(2013), o gráfico 2 demonstra os resultados dos esforços no tempo e do foco de 
alguns países que despontam como líderes mundiais do setor. As patentes TICs 
dos países membros da OCDE, no período 2009-2011, representavam cerca 
de 35% das patentes mundiais de todas as áreas registadas no âmbito do PCT, 
embora sejam 5 pontos percentuais (p.p.) menor do que no período 1999-2001. 

Em contraste, a importância das patentes TICs nas economias BRICS12 
dobrou, principalmente por causa da China e da Índia. No caso brasileiro, as 
TICs perderam importância. No período de 1999 a 2001, 13,6% das aplicações 
de patentes PCT foram do setor de TICs, enquanto no período de 2009 a 2011 
esse indicador caiu para 12,8%. 

Em geral, na maioria dos países, as patentes de computadores e automação 
tem a mesma proporção de outros equipamentos TICs (cerca de 33% para cada). 
Os equipamentos de telecomunicações continuam a ser ligeiramente acima 
de 20% e são mais importantes em economias com uma maior proporção de 
patentes relacionadas com as TICs, principalmente China, Coreia, Finlândia 
e Suécia. 

11. O Tratado de Cooperação de Patentes (PCT – Patent Cooperation Treaty) permite que um pedido de patente considere 
a proteção de uma invenção em 148 países.
12. Grupo de países formado por: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
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GRÁFICO 2 
Patentes TIC como porcentagem do total dos pedidos de patentes PCT (1999-2001 e 
2009-2011)
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Fonte: OCDE (2015a; 2015b) adaptado de OECD (2013).

Assim, o esforço de P&D e as interações características no ecossistema TIC 
demandam que as instituições do sistema se moldem em função da estratégia 
e do foco de cada país. Porém, independentemente do foco ou da estratégia, a 
infraestrutura tecnológica no setor de TICs ganha maior importância contextual. 

A conceituação de infraestrutura tecnológica não é de todo consensual.  
Há estudiosos, entre eles Autio e Laamanen (1995), que se referem à infraestrutura 
tecnológica como o mecanismo de transferência de tecnologia. Outros a definem como 
as organizações de pesquisa e tecnologia (Smits, Leyten e Den Hertog, 1995) ou os 
próprios institutos de pesquisa e tecnologia (Arnold et al. 1998; Rush et al., 1995). 

Além de conhecimento e expertise tecnológicos, a infraestrutura tecnológica 
agrega também outros componentes, tais como absorção e difusão de informações 
de negócios relevantes, e provê suporte em assuntos relacionados à gestão, design e 
estrutura organizacional. De qualquer forma, infraestrutura tecnológica transcende 
o conceito convencional de infraestruturas físicas – baseadas em capitais físicos e hu-
manos –, as quais provêm suporte às atividades de P&D e de inovação das empresas. 

As próximas seções deste estudo se concentram na infraestrutura tecnológica 
formada pelos laboratórios de pesquisas do setor de TICs brasileiro. O objetivo é 
caracterizá-la, avaliar o quanto ela adere ao ecossistema e, principalmente, as suas 
interações entre os laboratórios e as empresas.
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4 CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE INOVAÇÃO EM TICS NO BRASIL 

No Brasil, a dinâmica do setor de TICs, e consequentemente o SSITIC, tem sido 
marcada pela dependência das políticas públicas. Alguns marcos legais de política 
não somente criaram o setor, mas também determinaram seu crescimento e sua 
dinâmica inovativos.

A criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), em 1969, constitui-se no primeiro grande marco brasileiro de política de 
apoio financeiro a projetos científicos e tecnológicos no país. Entretanto, no setor de 
TICs, o primeiro conjunto de incentivos fiscais à pesquisa, ao desenvolvimento e à 
inovação tecnológica foi estabelecido em 1984, por meio da Lei no 7.232/1984, quando 
da criação da Política Nacional de Informática (PNI). Conforme Grizendi (2012), além 
de criar a Secretaria Especial de Informática (SEI) e o Plano Nacional de Informática e 
Automação, a lei instituiu aquele que foi o primeiro mecanismo de financiamento do 
P&D no setor de TIC – o Fundo Especial de Informática e Automação. 

A instituição da Lei de Informática, em 1991, também foi outro importante 
marco para o setor. Ela possibilitou a redução ou isenção do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) às empresas que aplicassem em P&D pelo menos 4% 
de sua receita. A ênfase dada pelo governo federal, a partir de 1999, às políticas 
de incentivo à inovação, que resultou na regulação das atividades de C&T e na 
própria lei de inovação, também influenciou de forma marcante o ecossistema de 
TICs brasileiro e por consequência a atividade de P&D do setor. 

O setor de telecomunicações também foi bastante impulsionado, desde as 
décadas de 1970 e 1980, com a criação do Sistema Nacional de Telecomunicações 
(SNT). Fazia parte desse projeto nacional a busca de autonomia tecnológica e a 
criação de capacitação industrial na área. Para isso, conforme Szapiro (2005), foram 
implementadas políticas industriais e tecnológicas explícitas, sendo que o principal 
instrumento de política utilizado foi o poder de compra da estatal Telecomunicações 
Brasileiras S. A. (Telebras), responsável pelo provimento de serviços de telecomu-
nicações à época. A criação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebras 
(CPqD), em 1976, marcou a constituição do Sistema Setorial de Inovação em 
telecomunicações brasileiro. 

Todavia, com o processo de privatização do serviço de telecomunicações 
brasileiro, realizado em 1998, o Sistema Setorial de Inovação em telecomunica-
ções se desestruturou. As empresas privatizadas ficaram desobrigadas de realizar 
investimento em P&D no Brasil e o próprio CPqD deixou de acessar o montante 
de investimentos advindos diretamente do sistema Telebras.

Sob os efeitos da convergência tecnológica, as telecomunicações se incorpo-
raram às tecnologias da informação e o modelo de indução à inovação no setor de 
informática passou também às telecomunicações. Desse modo, conforme Araújo 
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e Sousa (2014), as políticas de incentivo à inovação do setor de TICs possuem 
três fases características.

1) Na primeira, o mercado nacional foi totalmente fechado às importações, 
sob o argumento da indústria nascente. Ela resultou em preços elevados, 
formação de mercados ilegais e lenta difusão da tecnologia de compu-
tadores pessoais (PCs). 

2) A segunda alterou significativamente o modelo institucional vigente até 
então. Abriu o mercado à participação de empresas estrangeiras e ofere-
ceu incentivos fiscais pelo período de oito anos para empresas instaladas 
no Brasil, tanto nacionais quanto estrangeiras, desde que realizassem 
programas locais de P&D. Como resultado, a balança comercial do 
setor ficou negativa e houve uma concentração de P&D de baixo valor 
agregado no país. 

3) Na terceira, foram ampliados os incentivos considerando os efeitos 
da convergência tecnológica, incluindo também os equipamentos de 
telecomunicações. Apesar de ter permitido a difusão mais rápida da 
tecnologia, as medidas implementadas nesta fase não modificaram os 
resultados negativos de até então. 

Uma síntese das principais características de cada período é apresentada no 
quadro 1. 

QUADRO 1 
Resumo das políticas públicas para TICs – Brasil (1984 até o presente)

Fase Primeira Segunda Terceira

Período 1984-1991 1991-2001 2001 até o presente

Política
Bloqueio do mercado nacio-
nal a produtos importados.

Promoção da produção local. 
Estímulo ao P&D local.

Principais objetivos
Proteção da indústria nascen-
te de computadores.

Substituição de importados.
Desenvolvimento de capacitações locais em ciência e tecnologia 
(C&T)

Instrumento
Controle do comércio 
internacional.

Incentivos fiscais Incentivos fiscais (revisados)

Principais características 
da fase

Criação de pequenas firmas 
nacionais.

Instalação de linhas de monta-
gem de firmas multinacionais

Convergência tecnológica dos 
setores de telecomunicações, 
computação e mídia.

Resultados

Preços elevados no mercado 
oficial.
Existência de mercado negro.
Difusão lenta da tecnologia.

Balanço de comércio negativo.
Realização de atividades de 
baixo valor agregado no Brasil.
Efeitos limitados para P&D 
local.

Rápido crescimento da demanda 
no mercado consumidor.
Difusão mais rápida da tecnologia.
Redução do mercado negro.
Balanço de comércio mais negativo.
Realização de atividades de 
baixo valor agregado no Brasil.
Efeitos limitados para P&D local.

Fonte: Araújo e Sousa (2014).
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Atualmente, o SSITICs brasileiro conta com diversos mecanismos indutores 
criados pelo arcabouço legal. O maior deles continua sendo a Lei de Informática. 
O SSITICs é composto por diversas organizações públicas – nos níveis federal e 
estadual – e privadas. A figura 4, apresenta as organizações do SSITIC conforme 
Rodríguez, Dahlman e Salmi (2008). 

No âmbito do governo federal, as principais organizações que compõem o 
SSITIC são: o Ministério das Comunicações (que administra o Fundo para o De-
senvolvimento Tecnológico das Telecomunicações – Funttel); a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel); o Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), 
diretamente e por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep); o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), diretamente e por meio do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); o Comitê Gestor da 
Internet no Brasil (CGI); a Telebras e as universidades federais. No âmbito privado, 
destacam-se algumas empresas, institutos de P&D e universidades.

FIGURA 4
Organizações do Sistema Setorial de Inovação em TICs

CNE CCT CNDI

Ministério das Comunicações

MEC MCT MDIC

Outros ministérios

Capes CNPQ Inpi

CGEE

Universidades federais Finep Inmetro

ABDI

Institutos federais 
de tecnologia 

Outras agências BNDES

Agências reguladoras

Outras instituições

Telebrás

Governo federal

Políticas, financiamento, pesquisa e serviços

Empresas Associações empresariais

Confederações da indústria Bancos, agências de investimento

Institutos de P&D privados Associações de P&D

Universidades privadas Associações científicas

Setor privado

Universidades estaduais

Faculdades técnicas estaduais

Institutos técnicas estaduais

Suporte estadual de pesquisa

Governo estaduais

Conselhos científicos:
- Secretarias estaduais de C&T
- Agências estaduais de suporte à C&T
- Secretarias municipais de C&T

Fonte: Kubota, Oliveira e Mayer (2013).

As análises do SSITICs são críticas, em sua maioria. Vários autores (Sousa, 
2011; Garcia e Roselino, 2004; Araújo e Sousa, 2014) consideram que o nível de 
esforço não traduz os resultados alcançados. 

Em 2012, a Lei de Informática representou uma renúncia fiscal de R$ 4,8 
bilhões (Brasil, 2013) e gerou R$ 1,1 bilhão de obrigações de investimento em 
P&D, beneficiando 118 instituições de ensino e pesquisa e centros de pesquisa, 
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envolvendo 150 empresas. Do total de projetos, 21% são de computadores e 
periféricos, 15% de automação comercial, 14% de automação industrial e 7% de 
aparelhos celulares. Analisando-se as empresas e os projetos, com poucas exceções, 
conclui-se que se trata de inovações relacionadas a customizações e adaptações ao 
mercado brasileiro de produtos existentes no mercado internacional ou de inovações 
de pequeno valor adicionado.

Vale salientar que as empresas líderes do setor de TICs brasileiro são em sua 
maioria grandes players mundiais, conforme Kubota e Milani (2009). Elas não 
realizam a maior parte de seu esforço inovativo no Brasil. Isso ocorre devido ao 
descasamento geográfico entre as atividades de design e processo produtivo pro-
priamente dito. A inexistência de obrigações relativas à internalização de etapas 
produtivas mais sofisticadas restringe os benefícios da Lei de Informática. Também 
Kubota e Milani (2009) acrescentam que a maior parte dos gastos em P&D dessas 
empresas destina-se à adaptação de softwares e sistemas à língua e outras questões 
do mercado nacional.

Os fundos setoriais CT-Info e Funttel também se constituem em instrumentos 
de financiamento do SSITIC. No entanto, Nogueira, Kubota e Milani (2011), em 
relatório de avaliação do CT-Info, concluíram que os valores envolvidos são pouco 
expressivos e o fundo beneficiou um número reduzido de pequenas empresas. A 
Funttel tem a maior parte de seus recursos anualmente contingenciados e são 
utilizados quase que exclusivamente pelo CPqD. 

Ainda para Kubota e Milani (2009), no Brasil, o setor apresenta características 
ambíguas. Por um lado, possui indicadores de inovação e de esforço tecnológico 
mais elevados que a média do setor industrial. Por outro lado, o setor apresenta 
duas fraquezas estruturais que têm relação entre si. Em primeiro lugar, existe uma 
forte dependência da importação de peças, partes e componentes eletrônicos, o que 
gera deficit na balança comercial do setor. Em segundo lugar, as firmas brasileiras 
estão alijadas da determinação dos novos padrões tecnológicos, característica à in-
dústria, que é feita por meio de alianças entre grandes corporações internacionais, 
em alguns casos com participação governamental. Nesse mercado, as economias 
de rede são cruciais para a competitividade. 

Apesar disso, existem casos de empresas que são frutos dos estímulos propor-
cionados pela Lei de Informática ou por outros mecanismos do SSITIC, conforme 
Araújo e Sousa (2014). Empresas como Totvs e Positivo são casos raros de sucesso. 
Mesmo não tendo se tornado líderes mundiais, mantêm sua posição de liderança 
em segmentos nos quais há forte concorrência com as multinacionais. Nenhuma 
das duas tem capacidades tecnológicas que alterem as tendências tecnológicas em 
nível mundial. Entretanto, ambas possuem capacidades tecnológicas que as colocam 
em linha com as melhores práticas do mundo. Mas isto não é o suficiente para 
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colocá-las entre os líderes tecnológicos mundiais. E mesmo no mercado brasileiro 
manter-se na liderança não é objetivo trivial, pois as multinacionais que operam 
no mercado nacional têm acesso aos mesmos estímulos legais. 

Outro caso raro de sucesso é a empresa Padtec. Originada dentro dos labo-
ratórios do CPqD, ela atua no segmento de equipamentos de rede, com um tipo 
específico de equipamento ótico. Apesar de ter realizado o catch-up e atuar em escala 
global, ela também não está entre os líderes mundiais do segmento. Sua atuação 
é restrita a nichos de mercado. Ela carece de acesso a mercados que possibilitem 
maiores escalas, padece da ausência da participação na definição de padrões tec-
nológicos e sofre com a ausência de suporte financeiro que permita alavancar suas 
atividades de P&D para operar em outros segmentos do setor. 

Analisando-se o SSITIC brasileiro pela ótica do modelo de ecossistema pro-
posto por Fransman (2007), é possível observar que ele carece de mais interações, 
como uma maior proximidade entre universidade e empresas. Carece também 
de mecanismos que estimulem a open innovation, a formação de venture capital, 
o surgimento de angels investors e a geração de start-ups. O SSITIC necessita de 
direcionamento estratégico que estimule o P&D para uma camada do ecossistema 
ou, pelo menos, para parte de uma delas. 

Apesar disso, diversas políticas públicas objetivam atender algumas dessas 
carências. O plano TI Maior do MCTI contempla diversos programas que buscam 
preencher essas lacunas. Entre eles, dois merecem destaque: o Programa Estratégico 
de Software e Serviços de TICs que articula uma série de ações na camada 3; e o 
programa Startup Brasil, que visa acelerar o desenvolvimento de empresas nascentes 
do setor. O MCTI reconhece a importância das startups para o SSITIC. Conforme 
MCTI (Brasil, 2013, p. 17) “o Brasil precisa construir ambientes propícios à aceleração 
do empreendedorismo de base tecnológica, alavancando a geração de bens e serviços 
inovadores com competitividade global”. 

Esses dois exemplos reforçam a importância que a interação entre as infraestruturas 
tecnológicas tem para o SSITICs brasileiro. O ecossistema das TICs favorável ao empre-
endedorismo de base tecnológica, conforme foi apontado na seção 3, necessita de infra-
estruturas consolidadas e capacitadas, interagindo com empresas e instituições de ensino.

5 ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA DE LABORATÓRIOS DO SETOR DE TICS

Os dados apresentados a seguir são resultados do levantamento inédito sobre a 
infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica do país, realizada pelo MCTI/
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pelo 
Ipea. Por meio de um questionário disponibilizado na web, os laboratórios de pes-
quisa forneceram um conjunto de informações que vão desde a infraestrutura física 
– instalações e equipamentos – passando pela estrutura de pessoal – pesquisadores, 
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técnicos e pessoal administrativo – até as relações com a sociedade e avaliação geral 
de seu funcionamento. De Negri e Schmidt Squeff (2014) apresentaram os detalhes 
metodológicos e os resultados preliminares dos 2.119 questionários aplicados cuja 
responsabilidade pelas informações prestadas foi do coordenador da infraestrutura. 

É importante salientar uma especificidade dessa base de dados. Segundo 
De Negri e Schmidt Squeff (2014), o objetivo do questionário era levantar in-
formações sobre a infraestrutura de pesquisa no país, justamente porque não há 
informações sistematizadas e disponíveis sobre essa infraestrutura. Isso significa, 
em outras palavras, que não se sabe o tamanho e as características do universo de 
análise. Portanto, não há como analisar se existe ou não viés amostral entre os 
respondentes ou mesmo qual a taxa de resposta. Os dados apresentados aqui são 
referentes àquelas infraestruturas que responderam o questionário disponível no 
site do CNPq. É muito provável que o universo não seja muito maior nem subs-
tantivamente diferente desta amostra, entretanto, não há, neste capítulo, evidências 
estatísticas que comprovem essa percepção. 

A pesquisa, realizada entre setembro e dezembro de 2013, concentrou-se nas 
infraestruturas laboratoriais utilizadas para pesquisas nas seguintes cinco grandes 
áreas: ciências exatas e da terra, engenharias, ciências agrárias, ciências da saúde 
e ciências biológicas. Desse modo, conforme De Negri e Schmidt Squeff (2014), 
após a realização de seleção das infraestruturas, a base utilizada pelas autoras para 
realizar suas análises considerou 1.720 infraestruturas laboratoriais. A análise, 
apresentada a seguir, considerou esse universo para selecionar as infraestruturas 
do setor de TICs.

5.1 Características gerais da infraestrutura de pesquisa em TICs 

Foram identificadas 191 infraestruturas de pesquisa cujas atividades integram o 
escopo daquelas consideradas TICs, de acordo com o escopo apresentado na seção 
2. Esses laboratórios estão ligados a 73 instituições de pesquisa e/ou de ensino e 
representam 11% do total da amostra, considerando o universo apresentado por 
De Negri e Schmidt Squeff (2014). 

A tabela 1 apresenta os laboratórios e as instituições às quais eles estão li-
gados nas grandes regiões brasileiras. Nesta tabela fica evidente a concentração 
dos laboratórios na região Sudeste (60%). Muito próxima, aliás, da concentração 
apresentada pelo universo dos laboratórios pesquisados (57%), segundo De Negri 
e Schmidt Squeff (2014). A concentração fica mais evidenciada ainda quando se 
avalia a distribuição dos laboratórios por Unidade da Federação (UF). Somente 
São Paulo possui 29% das infraestruturas do setor de TICs do país, enquanto o 
Rio de Janeiro detém 18% delas e Minas Gerais, 13%. O restante dos laboratórios 
está distribuído por mais dezesseis estados.
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TABELA 1 
Distribuição regional dos laboratórios e das instituições

Região Número de infraestruturas % Número de instituições Área física (%)

Centro oeste 9 5 5 375 2

Nordeste 25 13 15 5.223 25

Norte 1 1 1 120 1

Sudeste 115 60 40 12.456 60

Sul 41 21 12 2.713 13

Total 191 100 73 20.887 100

Fonte: Dados da pesquisa.

Pela observação do gráfico 3, conclui-se que o parque de infraestrutura de 
TICs no país é novo. Ele parece estar inserido no recente ciclo de investimentos do 
país em infraestrutura de CT&I. Dos laboratórios, 71% iniciaram suas operações 
a partir de 2000. Os laboratórios de TICs parecem ser um pouco mais recentes, 
quando comparados a todos os laboratórios que responderam à pesquisa. De Negri 
e Schmidt Squeff (2014) afirmam que 56% dos laboratórios também iniciaram 
a partir daquele ano.

GRÁFICO 3 
Início das operações dos laboratórios 
(Em % por período)
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Fonte: Dados da pesquisa.

Pode-se concluir também, conforme demonstra o gráfico 4, que os labora-
tórios além de novos, passaram por processos de modernização há pouco tempo. 
Deles, 82% foram modernizados nos últimos cinco anos. Além disso, 60% dos 
laboratórios que não tiveram modernização entraram em operação após 2010. 
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Ou seja, como são mais recentes, eles não demandaram modernização. Embora 
a evolução tecnológica seja veloz, pode-se afirmar que a grande maioria dos 
laboratórios de TICs é atualizada, do ponto de vista tecnológico. 

GRÁFICO 4 
Tempo decorrido desde a última modernização
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Fonte: Dados da pesquisa.

Quanto às atividades desenvolvidas pelos laboratórios e suas respectivas in-
tensidades, destaca-se a intensidade da atividade de pesquisa, conforme o gráfico 
5. Dos laboratórios, 98% desenvolvem pesquisas. Em sua grande maioria (84% 
deles), a pesquisa é uma atividade contínua. Também a atividade de desenvolvimento 
de tecnologias está presente em grande parte dos laboratórios de forma contínua. 
Apesar de maciçamente voltados para o P&D, eles também desenvolvem atividades 
de ensino, embora em menor proporção e com menos intensidade.

Chama a atenção a menor proporção de laboratórios que prestam serviços 
(51%) e como essa atividade se dá com menos intensidade. Ela é esporádica para 
mais de 60% dos laboratórios que a realizam.

Os coordenadores foram instados a relacionar os laboratórios em que atuam, 
com áreas de conhecimento científico. Conforme apresenta o gráfico 6, a maior 
parte dos laboratórios tem atividades relacionadas diretamente às TICs (70%). Uma 
quantidade de 44% é associada à computação, automação e sistemas/software, 9% 
às telecomunicações e 18% à eletrônica, circuitos elétricos, óticos e magnéticos.  
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Os demais 30%, por serem em diversas áreas, pode-se considerar que são labora-
tórios que dedicam ao desenvolvimento da aplicação das TICs. Deles, a metade 
realiza atividades aplicadas em soluções de TICs ligadas às engenharias. 

GRÁFICO 5 
Intensidade das atividades desenvolvidas 

Contínuo Alguns dias da semana Alguns dias do mês Esporádico
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Fonte: Dados da pesquisa.

GRÁFICO 6 
Áreas de conhecimento dos laboratórios 
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Fonte: Dados da pesquisa.
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Com o intuito de enquadrar as infraestruturas de acordo com o ecossistema 
proposto por Fransman (2007), avaliou-se em qual camada cada laboratório se 
inseria. O enquadramento foi produzido conforme a descrição detalhada das ati-
vidades informada pelos coordenadores. Para cada laboratório, dentro da camada, 
também foi realizado um enquadramento em função do tema principal de pesquisa. 
Dessa forma, o gráfico 7 apresenta o resultado do enquadramento dos laboratórios 
nas camadas e o detalhamento do foco de pesquisa. A maioria dos laboratórios 
de TICs integrantes da pesquisa (70%) concentram suas pesquisas na camada 3 
(plataformas, conteúdos e aplicações). Desses, o maior grupo (34%) se dedica às 
aplicações de TICs. Entretanto, 30% atuam em pesquisa e desenvolvimento de 
software básico e 21% têm foco em softwares gráficos, TV digital, realidade virtual 
e visualização. Esses dois grupos podem ser considerados de geração de P&D 
básico na camada 3. Chama a atenção ainda a baixa porcentagem de laboratórios 
que pesquisam serviços de TI. Conforme foi mostrado na seção 3, esse é um dos 
temas mais pesquisados em países que lideram a camada 3. 

Nos laboratórios que atuam na camada 1 (produção de equipamentos), há 
relativa distribuição do foco nos equipamentos de rede, no hardware, na eletrônica 
e na automação e robótica. Segundo apresentado no gráfico 7.

GRÁFICO 7
Atuação dos laboratórios – por camadas de Fransman 
(Em %)
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Fonte: Dados da pesquisa.
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Cabe ainda ressaltar, em relação à atuação dos laboratórios, a baixa concentra-
ção de pesquisas sobre TICs embarcadas, software e hardware embarcados. Também 
conhecida como a internet das coisas, esse tema tem recebido foco crescente das 
infraestruturas de países líderes nas duas camadas. Diversos autores, entre eles: 
Atzori, Iera e Morabito (2010) e Miorandi et al. (2012), afirmam ser esse tema 
o foco da próxima grande onda de inovações do setor de TICs. Para ambos os 
grupos de autores, o conjunto de aplicações possíveis para essa nova tecnologia 
abrirá novas oportunidades de mercado. 

5.2 Recursos humanos 

Nos laboratórios de TICs participantes desse estudo, trabalham 1.255 pesquisadores, 
representando 6,6 pesquisadores por laboratório. Esse número representa 17,7% de 
todos os pesquisadores listados na pesquisa, conforme De Negri e Schmidt Squeff 
(2014). O gráfico 8 apresenta a distribuição por titulação máxima do contingente 
de laboratórios de TICs. Deles, 85% possuem pós-graduação em nível de doutorado 
(62%) ou mestrado (23%). A porcentagem de doutores nos laboratórios de TICs 
é menor do que os dessa titulação quando se considera o universo da pesquisa 
completa (72%), segundo De Negri e Schmidt Squeff (2014).

GRÁFICO 8 
Titulação máxima dos pesquisadores13

(Em %)
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Fonte: Dados da pesquisa.

13. A pesquisa dispõe da informação de titulação para 1.172 deles (93,4%). 
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Quanto à vinculação desses pesquisadores com suas respectivas instituições, 
58% deles são servidores públicos, conforme mostra o gráfico 9. Tal proporção é 
explicada pela grande quantidade de laboratórios vinculados a instituições públi-
cas. O segundo maior contingente (19%) possui a vinculação celetista. Para esses 
dois grupos, a vinculação do contrato de trabalho possibilita a continuidade das 
atividades de pesquisa. Em contrapartida, 9% dos pesquisadores dos pesquisadores 
são bolsistas e para esses o contrato de trabalho é temporário.

GRÁFICO 9 
Vinculação dos pesquisadores
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Fonte: Dados da pesquisa.

A pesquisa também verificou a dedicação dos pesquisadores às atividades na 
infraestrutura. Para tanto, buscou colher informações sobre o tempo dedicado nos 
laboratórios. Conforme o gráfico 10, 43%, dedica mais de 30 horas semanais no 
laboratório, o maior contingente. Todavia, o segundo maior contingente (33%), 
dedica menos de 10 horas semanais às atividades no laboratório. Essa carga de 
trabalho é um terço daquela declarada pelo maior grupo, a menor carga horária 
semanal possível de ser declarada. 
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GRÁFICO 10 
Dedicação dos pesquisadores – número de horas semanais
(Em %)
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Fonte: Dados da pesquisa.

Nos laboratórios, também trabalham profissionais que atuam no suporte 
técnico e nas atividades administrativas. São 829 profissionais desse grupo nos 
laboratórios de TICs, são 4,3 por laboratório. Ou seja, de todo o pessoal em 
atividade nos laboratórios de TICs, 60% são pesquisadores e 40% são do grupo 
de técnicos e pessoal administrativo. A tabela 2 apresenta a distribuição desses 
profissionais conforme suas vinculações. Mais da metade deles são servidores ou 
funcionários (51%), enquanto 26,8% são prestadores de serviço ou terceirizados. 
Também aqui a maior porcentagem de servidores reflete a ligação da infraestrutura 
com instituições públicas.

TABELA 2
Vinculação do pessoal técnico e administrativo

Tipo de vínculo Técnicos e pessoal administrativo (%)

Servidor/funcionário 423 51,0

Prestador de serviço/terceirizado 222 26,8

Outro vínculo 184 22,2

Total 829 100,0

Fonte: Dados da pesquisa.
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5.3 Atividades da infraestrutura 

Conforme apresentado em seção anterior, a interação entre as infraestruturas 
tecnológicas e as empresas e delas com outros pesquisadores e instituições se 
mostraram fundamentais para o êxito do ecossistema de TICs. Desse modo, nesta 
seção, apresentam-se basicamente três tipos de interações: a prestação de serviços, 
a cooperação realizada pelos laboratórios e a utilização do laboratório por parte 
de usuários externos.

5.3.1 Prestação de serviços 

Dos laboratórios de TICs, 69% realizam prestação de serviços, conforme gráfico 
11. Essa proporção corresponde também à proporção de todos os laboratórios in-
tegrantes da pesquisa que prestam serviços, conforme De Negri e Schmidt Squeff 
(2014). Também, a proporção de laboratórios de TICs que prestam serviços às 
empresas (45%), é muito próxima da proporção de todos os laboratórios que 
prestam serviços às empresas, segundo as mesmas autoras. Apesar de as empresas 
representarem o maior contingente de clientes dos laboratórios, esse valor é bai-
xo se considerarmos a necessidade de interação entre esses e aquelas. Conforme 
apresentado na seção 3, o alto nível de interação entre empresas e instituições de 
pesquisa é uma das características marcantes do SSITIC. O grupo de pesquisadores 
é o segundo maior grupo de tomadores de serviços dos laboratórios.

GRÁFICO 11
Proporção dos laboratórios que prestam serviços por tipo de cliente 
(Em %)
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Fonte: Dados da pesquisa.
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O gráfico 12 apresenta 96,8%14 dos serviços prestados pelos laboratórios, 
por tipo de serviço e de cliente. O tipo de serviço mais prestado pelos laboratórios 
de TICs é o de consultoria e assessoria técnico-científicas. De todos os serviços, 
20,6% são desse tipo, sendo quase metade deles prestados às empresas. Aliás, em 
todos os tipos, as empresas são os maiores tomadores de serviços dos laborató-
rios. Entre os demais tipos de serviços mais prestados estão: o desenvolvimento 
e aperfeiçoamento de processos; a informação tecnológica; o desenvolvimento 
e aperfeiçoamento de produtos; e a elaboração de testes e protótipos. Caso se 
considere que o desenvolvimento de processos e produtos são serviços com 
caráter inovativo, pode-se afirmar que 28,2% dos serviços dos laboratórios de 
TICs estão relacionados diretamente à inovação. Apesar disso, trata-se de um 
serviço prestado. Todavia, as interações presentes na maioria dos países são do 
tipo associação para o desenvolvimento de produtos e processos em que o risco 
e a apropriação sãos compartilhados. 

O perfil da prestação de serviços de todos os laboratórios, conforme De Negri 
e Schmidt Squeff (2014), é voltado para: consultoria e assessoria técnico-científicas; 
ensaios e testes; análise de materiais; e desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
processos. Não obstante, o perfil dos serviços dos laboratórios de TICs é voltado 
para consultoria e assessoria técnico-científicas que é bastante específico para o 
setor,15 para desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos e processos e para 
informação tecnológica. 

Cabe ainda salientar, em relação ao gráfico 12, a presença do governo como 
segundo maior cliente dos serviços de consultoria e assessoria técnico-científicas 
e do desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos. Possivelmente, trata-se 
de demanda para atender soluções de TICs nas atividades de rotina do próprio 
governo, sem configurar demandas governamentais que atendam necessidades 
estratégicas, por exemplo. 

14. Os demais tipos de serviços não alcançam 1% cada.
15. Em alguns casos, o desenvolvimento de aplicativos são enquadrados nessa categoria de serviços.
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GRÁFICO 12 
Participação dos serviços prestados pelos laboratórios de TICs – por tipo de serviço e cliente 
(Em %)
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Fonte: Dados da pesquisa.

A pesquisa também buscou identificar a atividade econômica das empresas 
que recebem os serviços dos laboratórios de TICs. O gráfico 13 apresenta a 
seção da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de 97,8%16 
dessas empresas. Como era de se esperar, 21%, o maior contingente de em-
presas, são do setor de serviços de informação e comunicação. No entanto, 
possivelmente refletindo as externalidades do setor de TICs, a quantidade de 
setores atendidos é expressiva. Ressaltem-se as participações significativas dos 
setores: atividades profissionais, científicas e técnicas (20,3%), aqui incluídas 
as engenharias; indústrias de transformação (19,4%); educação (8,9%); e as 
indústrias extrativas (8,9%). 

16. As demais seções CNAE não alcançam 1% cada. 
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GRÁFICO 13
Empresas clientes dos laboratórios por seção CNAE 
(Em %)
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Fonte: Dados da pesquisa.

Em contrapartida, chama atenção a pequena participação dos setores agrícola 
(2,2%) e de transportes (1,9%). São setores importantes para o país e podem se 
beneficiar das inovações geradas pelas TICs. Entretanto, não são clientes expressivos 
dos laboratórios do setor.

5.3.2 Cooperação dos laboratórios 

As atividades de cooperação que os laboratórios estabelecem com outras institui-
ções de pesquisa, com empresas ou agências de fomento, sejam elas brasileiras, 
sejam estrangeiras, são outra possibilidade de interação. O gráfico 14 apresenta as 
atividades de cooperação com esses agentes, brasileiros e estrangeiros, conforme 
a importância atribuída a elas, pelos coordenadores de laboratórios. Nele, fica 
evidente que os laboratórios têm maior propensão à cooperação no Brasil. Além 
das maiores proporções de atividades serem com instituições, agências de fomento 
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e empresas brasileiras (82,7%, 74,3% e 64,9%, respectivamente), a importância 
atribuída às atividades com esses agentes nacionais é sempre maior que aquela dos 
seus congêneres estrangeiros. 

GRÁFICO 14
Atividades de cooperação com outros agentes conforme grau de importância
(Em %)
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Fonte: Dados da pesquisa.

5.3.3 Utilização dos laboratórios pelos usuários externos

Outro indicador do nível de interações das infraestruturas é o quanto seus equipa-
mentos e serviços são utilizados por usuários externos ao laboratório. Os usuários 
externos aqui considerados são aqueles que não fazem parte da equipe de pesquisa-
dores, técnicos ou estudantes do próprio laboratório. São pesquisadores vinculados 
a outras instituições, no Brasil ou no exterior, ou a outros departamentos da própria 
instituição que não fazem parte da equipe do laboratório.

A tabela 3 apresenta a quantidade de laboratórios que recebeu usuários 
externos em 2012 e a quantidade de usuários externos que foram atendidos, por 
tipo de usuário. Nela, fica evidente que a interação das infraestruturas com usuá-
rios estrangeiros é significativamente mais baixa do que com brasileiros. Também 
a proporção de laboratórios que atendem usuários externos é baixa. Em média, 
27,6% dos laboratórios recebem usuários externos. Em relação a pesquisadores de 
empresas, esse número é ainda menor (15%).
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TABELA 3 
Número de usuários externos e laboratórios que os receberam (2012) 

Vínculo do pesquisador usuário Usuários do Brasil Usuários do Exterior Número de laboratórios Laboratórios (%) 

Alunos de graduação  1.539  7  49  26 

Alunos de pós-graduação  698  34  57  30 

Pesquisadores da mesma instituição 
(exceto a equipe da infraestrutura)

 331  16  63  33 

Pesquisadores de empresas  101  3  28  15 

Pesquisadores de outras instituições  292  56  57  30 

Total  2.961  116    

Fonte: Dados da pesquisa.

5.4 Valores estimados, custos operacionais e receitas

A pesquisa também investigou a dimensão econômica das infraestruturas. Diversos 
valores foram informados. Em todas as informações financeiras, considerou-se o 
ano de 2012 como base. O primeiro deles em relação a seu financiamento e sua 
origem, conforme apresentado na tabela 4. A maior financiadora dos laboratórios 
de TICs é a Petrobras (44%). Entretanto o organismo que mais financiou infra-
estruturas é o CNPq, seguido pelas fundações estaduais de amparo à pesquisa. 

A participação de outras empresas nesse processo de financiamento é baixa. 
Somente 34 infraestruturas receberam financiamento empresarial. Ele corresponde 
a 12,7% do financiamento total das infraestruturas de TICs da pesquisa. Ainda 
assim, esse valor é superior ao financiamento empresarial de todas as infraestruturas 
consideradas na pesquisa (7,34%), conforme De Negri e Schmidt Squeff (2014). 
Possivelmente essa diferença se dê em função da característica do SSITIC, ainda 
assim essa participação é muito pequena quando comparada com a de outros países. 

Cabe destacar também que a receita proveniente da prestação de serviços é 
muito pequena (3,6%). Aparentemente, ou existe uma contradição com o volume 
de serviços prestados ou os serviços prestados são de baixo valor.

TABELA 4 
Financiamento dos laboratórios, por entidade financiadora

Entidade financiadora Número de infraestruturas Valor (R$ milhões) (%)

Petrobras 21 92,5 44,0 

Empresas privadas 34 26,7 12,7 

Própria instituição 44 18,5 8,8 

Outras fontes 16 15,2 7,2 

Finep 30 14,3 6,8 

CNPq 73 10,5 5,0 

(Continua)
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Entidade financiadora Número de infraestruturas Valor (R$ milhões) (%)

Outra instituição pública 10 10,2 4,9 

Fundo Estadual de Amparo à Pesquisa 60 9,6 4,6 

Prestação de serviços 14 7,3 3,5 

Capes 37 3,6 1,7 

Outras empresas públicas 9 1,9 0,9 

Total 348 210,2 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa.

Em relação ao custo operacional anual, conforme a tabela 5, a maior parte das 
infraestruturas (45,5%), ficou na faixa de menor valor (até R$ 50 mil). Um segundo 
grupo (8,9% das infraestruturas) informou o custo operacional anual entre R$ 50 mil  
e R$ 100 mil. O custo operacional das infraestruturas de TIC é menor que o custo 
operacional das infraestruturas do universo da pesquisa. 

Entre as possíveis explicações para o baixo custo operacional, está o fato de 
que essas infraestruturas são integrantes, em sua maioria, de universidades e ins-
tituições de pesquisa, muitos deles públicos. De modo que boa parte dos custos 
não são contabilizados em rubrica específica da infraestrutura.

TABELA 5 
Custo operacional anual por faixa de valor

Faixa de custo operacional Número de infraestruturas (%) Acumulado (%)

Até R$ 50 mil 87  45,5  45,5 

Acima de R$ 50 mil até R$ 100 mil 17  8,9  54,5 

Acima de R$ 100 mil até R$ 150 mil 6  3,1  57,6 

Acima de R$ 150 mil até R$ 200 mil 6  3,1  60,7 

Acima de R$ 200 mil até R$ 300 mil 3  1,6  62,3 

Acima de R$ 300 mil até R$ 500 mil 9  4,7  67,0 

Acima de R$ 500 mil até R$ 750 mil 5  2,6  69,6 

Acima de R$ 750 mil até R$ 1 milhão 3  1,6  71,2 

Acima de R$ 1 milhão até R$ 2 milhões 7  3,7  74,9 

Acima de R$ 2 milhões até R$ 5 milhões 6  3,1  78,0 

Acima de R$ 5 milhões 1  0,5  78,5 

Não é possível estimar 40  20,9  99,5 

Não informado 1  0,5  100,0 

Fonte: Dados da pesquisa.

Vale ressaltar que 20,9% dos coordenadores informaram não ser possível 
estimar o custo operacional. Esse alto índice reforça a explicação de que as infra-
estruturas estão inseridas em contexto no qual os custos e outros valores não são 
administrados em separado por elas próprias. 

(Continuação)
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Essa realidade também se apresenta em relação à receita, conforme a tabela 6. 
Dos coordenadores, 35,1% informaram não ser possível estimar a receita anual da 
infraestrutura. Essa porcentagem é muito próxima daquela informada pelo universo 
pesquisado. Mesmo assim, as receitas dos laboratórios são baixas. O maior grupo 
deles, 28,3%, gera menos de R$ 50 mil de receita anual. 

Apesar disso, quando se considera os laboratórios que estimam suas receitas 
anuais superiores a R$ 1 milhão, encontra-se 10,5% dos laboratórios de TICs. 
No universo pesquisado, 7,3% deles estimaram essa faixa de receita. Ou seja, os 
laboratórios de TICs geram mais receitas que o universo da pesquisa.

TABELA 6 
Receita a anual por faixa de valores 

Faixa de receita Número de infraestruturas (%) Acumulado (%)

Até R$ 50 mil 54  28,3  28,3 

Acima de R$ 50 mil até R$ 100 mil 11  5,8  34,0 

Acima de R$ 100 mil até R$ 150 mil 7  3,7  37,7 

Acima de R$ 150 mil até R$ 200 mil 5  2,6  40,3 

Acima de R$ 200 mil até R$ 300 mil 4  2,1  42,4 

Acima de R$ 300 mil até R$ 500 mil 8  4,2  46,6 

Acima de R$ 500 mil até R$ 750 mil 6  3,1  49,7 

Acima de R$ 750 mil até R$ 1 milhão 8  4,2  53,9 

Acima de R$ 1 milhão até R$ 2 milhões 5  2,6  56,5 

Acima de R$ 2 milhões até R$ 5 milhões 10  5,2  61,8 

Acima de R$ 5 milhões 5  2,6  64,4 

Não é possível estimar 67  35,1  99,5 

Não informado 1  0,5  100,0 

Fonte: Dados da pesquisa.

Outra estimativa realizada foi em relação ao valor total do conjunto de equi-
pamentos de pesquisa, conforme a tabela 7. Dos laboratórios, 66% informaram 
que o somatório de seus equipamentos não excedia R$ 250 mil. Apenas oito infra-
estruturas, de acordo com os resultados, possuem um patrimônio de equipamentos 
superior a R$ 5 milhões, o que equivale a 4% da amostra. Comparando-se com 
o valor dos equipamentos de pesquisa do universo pesquisado, os equipamentos 
dos laboratórios de TICs têm valor menor. 
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TABELA 7 
Valor estimado do conjunto dos equipamentos de pesquisa por faixa de valor

Faixa de valor dos equipamentos de pesquisa Número de infraestruturas (%)  Acumulado (%)

Até R$ 100 mil 91  47,6  47,6 

Acima de R$ 100 mil até R$ 250 mil 35  18,3  66,0 

Acima de R$ 250 mil até R$ 500 mil 16  8,4  74,3 

Acima de R$ 500 mil até R$ 1 milhão 26  13,6  88,0 

Acima de R$ 1 milhão até R$ 2 milhões 9  4,7  92,7 

Acima de R$ 2 milhões até R$ 3 milhões 3  1,6  94,2 

Acima de R$ 3 milhões até R$ 5 milhões 2  1,0  95,3 

Acima de R$ 5 milhões até R$ 7 milhões 4  2,1  97,4 

Acima de R$ 10 milhões até R$ 15 milhões 3  1,6  99,0 

Acima de R$ 15 milhões até R$ 20 milhões 1  0,5  99,5 

Não informado 1  0,5  100,0 

Fonte: Dados da pesquisa.

Por fim, a pesquisa buscou a estimativa do valor total da infraestrutura.  
Dos laboratórios, 78% possuem valor estimado abaixo de R$ 500 mil. Essa grande 
proporção indica que os laboratórios de TICs são laboratórios pequenos e com 
baixo valor patrimonial. 

TABELA 8 
Valor estimado da infraestrutura por faixa de valor

Faixa de valor da infraestrtura Número de infraestruturas (%) % acumulado

Até R$ 500 mil 149  78 78

Acima de R$ 500 mil até R$ 1 milhão 16  8,4 86,4

Acima de R$ 1 milhão até R$ 3 milhões 12  6,3 92,7

Acima de R$ 3 milhões até R$ 5 milhões 5  2,6 95,3

Acima de R$ 5 milhões até R$ 10 milhões 3  1,6 96,9

Acima de R$ 10 milhões até R$ 20 milhões 5  2,6 99,5

Acima de R$ 20 milhões até R$ 30 milhões 1  0,5 100

Fonte: Dados da pesquisa.

5.5 Avaliação das condições gerais 

A última parte da pesquisa buscou dos coordenadores de pesquisa suas percepções 
acerca dos pesquisadores e do pessoal de apoio técnico (qualificação e quantida-
de), e da estrutura disponível (instalações físicas, equipamentos, outros insumos e 
manutenção), nos laboratórios. Por fim, os coordenadores também fizeram uma 
avaliação geral da capacidade técnica dessas infraestruturas.
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No gráfico 15, são apresentados os resultados da avaliação dos recursos hu-
manos que atuam na infraestrutura. Em relação ao pessoal de apoio técnico-admi-
nistrativo, a percepção da grande maioria dos coordenadores é que a qualificação 
e o número de profissionais são adequados. Assim, 68% percebem a qualificação 
e 71% o número de profissionais.

GRÁFICO 15 
Avaliação dos recursos humanos 
(Em %)

Número de pesquisadores

Formação dos pesquisadores

Número de profissionais
 de apoio técnico

Qualificação dos profissionais
 de apoio técnico

Adequado InadequadoPouco adequado Não se aplica

33

53

71

68

33

32

12

3

32

12

1

1

2

2

16

27

Fonte: Dados da pesquisa.

Todavia, em relação aos pesquisadores, a avaliação muda. Quase divididos 
entre adequado (53%), e pouco adequado/inadequado (44%), os coordenadores 
não apresentam a mesma percepção em relação ao pessoal de apoio técnico-
-administrativo. Pior ainda em relação à quantidade de pesquisadores que atuam 
na infraestrutura, 66% dos coordenadores julgaram o número de pesquisadores 
pouco adequado ou inadequado. 

A avaliação que os coordenadores dos laboratórios de TICs fazem dos recursos 
humanos é muito semelhante à avaliação realizada pelo recursos humanos, apresen-
tada por todos os coordenadores do universo da pesquisa. Todas as respondentes 
possivelmente careçam de mais pesquisadores e que sejam mais bem qualificados. 

O gráfico 16 apresenta a percepção dos coordenadores acerca de aspectos 
como insumos, equipamentos, manutenção e instalações. Para 76% deles, os 
insumos e a manutenção da infraestrutura são muito bons ou bons. Em relação 
aos equipamentos, a avaliação ainda é positiva, embora os que os avaliam como 
muito bons ou bons ainda sejam maioria (56%). 
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Todavia, aparentemente, as instalações físicas das infraestruturas de TICs 
não são boas e receberam a pior avaliação. Na avalição de 59% dos coorde-
nadores respondentes, a condição delas é regular ou ruim. Essa informação 
merece uma melhor investigação, pois se os laboratórios são recentes, era de 
se esperar que as instalações físicas fossem adequadas, particularmente no que 
diz respeito à qualidade. 

GRÁFICO 16 
Avaliação das condições gerais da infraestrutura
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Fonte: Dados da pesquisa.

Por fim, os coordenadores fizeram uma avaliação da capacitação técnica de 
suas infraestruturas em relação a outras do gênero, brasileiras e do exterior, con-
forme apresentado na tabela 9. Somente 12% deles consideraram a capacidade 
técnica de seus laboratórios avançada e compatível com a observada nas melhores 
infraestruturas do gênero no exterior. Dos respondentes, 24% indicaram a opção 
Avançada em relação aos padrões brasileiros, mas ainda distante da observada nas me-
lhores infraestruturas do gênero no exterior e 40% consideram-se equivalentes a seus 
pares no país. Ou seja, a maior parte da nossa infraestrutura tecnológica de TICs 
tem capacidade técnica aquém daquela presente nas melhores infraestruturas do 
mundo, conforme percepção de seus coordenadores. Pior ainda, em 22% delas, a 
capacidade técnica foi declarada como Insuficiente em relação à observada em outras 
infraestruturas do gênero no Brasil.
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TABELA 9 
Avaliação da capacidade técnica

Avaliação da capacidade técnica
Número de  

infraestruturas
(%)

Avançada e compatível com a observada nas melhores infraestruturas do gênero no exterior 23 12

Avançada em relação aos padrões brasileiros, mas ainda distante da observada nas melho-
res infraestruturas do gênero no exterior

45 24

Adequada e compatível com a observada em outras infraestruturas do gênero no Brasil 79 41

Insuficiente em relação à observada em outras infraestruturas do gênero no Brasil 42 22

Não sabe 2 1

Fonte: Dados da pesquisa.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo apresentou a infraestrutura tecnológica de P&D brasileira pertencente 
ao setor de Tecnologias da Informação e Comunicação. Com base em pesquisa 
realizada com as infraestruturas de P&D de diversos setores, foram analisadas as 
principais características dos laboratórios de TICs e o nível de interação deles com 
os demais integrantes do Sistema Setorial de Inovação. 

O setor das TICs é extremamente dinâmico e o processo de convergência 
tem transformado o setor. Seu Sistema Setorial de Inovação é caracterizado pela 
open innovation e pelo surgimento de instituições e mecanismos singulares. 
Considerado como setor estratégico para o desenvolvimento econômico, alguns 
países concentram seus investimentos em P&D neste setor. O esforço significativo 
em P&D no setor de TICs, para alguns deles, pode se traduzir em apropriação 
de valor via patentes, compartilhado por empresas de diferentes segmentos do 
setor. Desse modo, a participação empresarial no P&D setorial é expressiva e a 
interação entre as empresas tem sido o grande motor inovativo em TICs. 

No Brasil, entretanto, o esforço empresarial não está alinhado com o que 
ocorre nos países líderes do setor. Talvez, por causa disso, as infraestruturas de 
pesquisas em TICs são maciçamente associadas e financiadas pelo setor público. 
Também não se pode afirmar que o setor de TICs seja o foco do P&D brasileiro. 
Somente 11% das infraestruturas elencadas na pesquisa são pertencentes ao setor.

 As infraestruturas de pesquisa do setor de TICs brasileiro estão concentradas 
no sudeste brasileiro, mais especificamente no triângulo Rio-São Paulo-Minas Ge-
rais. São laboratórios recentes e tecnologicamente modernos, tendo sido a maioria 
criada após o ano 2000. Entretanto, isso não permite afirmar que eles estejam 
up-to-date em comparação com os seus pares em nível mundial. 
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Os laboratórios cobrem uma larga faixa de atuação. Apesar disso, 70% têm 
como temática principal, atividades de P&D em aplicações, conteúdos e platafor-
mas de serviços. Este resultado era esperado, na medida em que os laboratórios da 
camada de equipamentos são significativamente mais caros e, tradicionalmente, 
nos países líderes, são ligados a grandes empresas mundiais do setor. 

As aplicações, especialmente aplicadas às engenharias, o software básico e os 
softwares gráficos constituem-se no foco do P&D das infraestruturas da camada 3. 
Enquanto os equipamentos de rede, o hardware, a eletrônica digital e automação 
e robótica dividem as atenções dos laboratórios da camada 1. 

Aparentemente, não há foco dirigido na atuação das infraestruturas tecnoló-
gicas, possivelmente decorrente da pouca ligação com as empresas do setor. Metade 
dos laboratórios não prestam serviços e não realizam atividades de extensão. Naquelas 
que o fazem, isso ocorre de maneira esporádica. São poucas as infraestruturas que 
realizam essas atividades continuamente. Não obstante, todas realizam pesquisas 
e desenvolvimento de tecnologias de forma contínua. 

As 191 infraestruturas brasileiras do setor de TICs contam com um contin-
gente de 1.255 pesquisadores. A maioria deles tem titulação máxima no nível de 
doutorado, é servidor público e dedica ao laboratório a maior parte do tempo de 
suas atividades profissionais. A maioria do pessoal técnico e administrativo dos 
laboratórios também é servidor público. Vale salientar que a pesquisa apontou 
uma relação de 0,54 de pessoa do grupo de apoio técnico-administrativo para 
cada pesquisador, considerando todas as infraestruturas respondentes no universo 
da pesquisa. Esse número nas infraestruturas respondentes do setor de TICs é de 
0,66. Não há elementos característicos do setor que indiquem a necessidade do 
maior contingente de pessoal de apoio.

 Dos laboratórios que prestam serviços, a maioria os realiza para empresas. Essas 
empresas, em sua maior parte, são do setor de informação e comunicação, do setor de 
atividades profissionais, científicas e técnicas e do setor de indústrias de transformação. 
O serviço de consultoria e assessoria técnico-científica é o mais realizado. Possivelmente, 
o serviço esteja relacionado às aplicações de TICs nas empresas, visto existir um grande 
número de laboratórios cuja temática principal é o desenvolvimento de aplicações. 
O desenvolvimento de processos e o desenvolvimento de produtos também figuram 
entre os serviços mais prestados, embora em patamar mais baixo.

O nível de cooperação dos laboratórios com outros agentes se dá em maior 
escala com instituições, agências de fomentos e empresas brasileiras. Com as es-
trangeiras, além de ser em menor intensidade, foi reportado ser em menor grau 
de importância. O que é comprovado pela baixa utilização de usuários externos 
de fora do país. Além disso, os laboratórios que recebem usuários externos à sua 
equipe são muito poucos, em média 27,6% dos laboratórios do setor. 
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O financiamento dos laboratórios de TICs é majoritariamente público.  
Os números levantados para os laboratórios de TICs mostram a relevância de institui-
ções, como a Finep, as fundações de apoio à pesquisa (FAPs) e as próprias instituições 
às quais as infraestruturas estão ligadas, para o financiamento à pesquisa no setor. 
A participação empresarial é 12,7% do valor total. Ressalte-se a expressiva partici-
pação da Petrobrás no financiamento às infraestruturas de TICs brasileiras. Análise 
realizada nas respostas dos coordenadores indica que a maior parte do investimento 
da Petrobras se concentra nos laboratórios de computação científica e visualização. 

O custo operacional baixo de 45,5% dos laboratórios ocorre, principal-
mente, pelo fato de eles serem vinculados a instituições públicas, que absorvem 
parte expressiva desses custos, entre eles o custo dos pesquisadores e do pessoal 
de apoio técnico-administrativo. A vinculação com instituições públicas também 
afeta a informação sobre a receita anual. Pouco mais de um terço deles (35,1%), 
informaram não ser possível estimá-la. Outro terço tem receita anual até R$ 50 
mil e somente 10% dos laboratórios de TICs têm receita superior a R$ 1 milhão. 

Sendo assim, em sua grande maioria, são laboratórios pequenos. Em média, eles 
contam com seis pesquisadores, quatro empregados de apoio técnico-administrativo 
e possuem 109 m2. O próprio valor estimado dos equipamentos de pesquisa e o 
valor da infraestrutura também indicam o seu pequeno porte. Em dois terços das 
infraestruturas, o valor dos equipamentos não é superior a R$ 250 mil. Das infra-
estruturas tecnológicas de TICs, 78% têm seu valor estimado em até R$ 500 mil. 
Ainda assim, vale salientar que existem algumas poucas infraestruturas, cerca de 4% 
delas, cujos equipamentos e a própria infraestrutura estão acima dos R$ 5 milhões. 

A avaliação dos laboratórios realizada pelos coordenadores indica que eles 
necessitam de mais pesquisadores e de que tenham formação mais adequada. As 
condições de manutenção e de insumos são boas, também de acordo com a opinião 
dos coordenadores. Entretanto, a mesma avaliação em relação aos equipamentos 
não permanece e, apesar de serem recentes, as instalações físicas dos laboratórios 
não são bem avaliadas.

Por fim, a capacidade técnica de grande parte deles é percebida como infe-
rior a de seus congêneres estrangeiros, embora um quarto deles tenha capacidade 
técnica superior à observada nos laboratórios brasileiros. Cabe salientar ainda que, 
para 22% dos coordenadores, os laboratórios que lideram têm capacidade técnica 
abaixo da observada em outras infraestruturas do gênero.

A baixa interação com o mercado, o relativo isolamento da comunidade 
externa e a baixa capacidade em relação a seus congêneres externos configuram o 
cenário das infraestruturas de TICs amostradas na pesquisa. Adicione-se a falta 
de foco e o baixo valor investido e teremos a participação brasileira no cenário 
mundial da inovação em TICs. 
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A partir dessa avaliação inicial sobre os laboratórios de P&D em TICs, algumas 
questões se apresentam em futura pesquisa. Entre elas, destacam-se as seguintes.

• Apesar do baixo número de interações dos laboratórios de TICs, a pro-
dução científica é expressiva? 

• A grande abrangência temática é causada pela ausência de demandas 
direcionadas? 

• E por que não existe orientação temática estratégica cujo foco seja as 
vantagens e oportunidades do país? 

Por fim, mesmo sem essas respostas, algumas recomendações podem ser 
extraídas da análise aqui apresentada. Visando ao aperfeiçoamento da política 
pública de estímulo ao SSITICs, sugere-se o seguinte.

1) Realizar demandas institucionais, principalmente oriundas do nível fede-
ral, que direcionem o desenvolvimento de soluções de TICs no sentido 
de suprir necessidades e problemas da sociedade brasileira. Especialmente 
em áreas tais como saúde, segurança, educação e mobilidade, as soluções 
em TICs podem oferecer soluções principalmente na camada 3, na qual 
atua o maior contingente de laboratórios. Além disso, a partir da aplicação 
das soluções, poderão aparecer novas empresas que as implementarão. 

2) Priorizar a demanda por projetos que necessitem de interação entre as 
infraestruturas e entre elas e as empresas. Se possível, colocar como con-
dição necessária para o recebimento de recursos a presença dessas intera-
ções, valorizando assim aqueles em que exista a participação empresarial. 
Conforme apresentado, o SSITICs é marcadamente caracterizado por 
uma grande interação entre instituições de P&D e empresas. 

3) Direcionar parte dos recursos para que atenda o P&D em soluções TICs 
embarcadas. A chamada internet das coisas, conforme apresentado aqui, se 
configura como a próxima onda de inovações em TICs. Além de combinar 
soluções em hardware e software, possibilitando maior integração entre 
as infraestruturas, trata-se de uma área com muito espaço para atuação 
e estabelecimento de liderança. 
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