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O impacto da inovação no desempenho financeiro para empresas operando no 

Brasil. 

 

Resumo 

 

Este trabalho dá prosseguimento às pesquisas que estamos realizando sobre o 

impacto da inovação no desempenho financeiro das empresas operando no Brasil. 

Utilizamos três bases de dados do IBGE para realizar a pesquisa para o ano de 

2005 ( a pesquisa  utilizando os dados de 2008 esta sendo realizada no projeto 

anual do Mackpesquisa para o ano de 2013), a PINTEC ( Pesquisa de Inovação 

Tecnológica), a PIA  ( Pesquisa Industrial Anual) e a PAS ( Pesquisa Anual de 

Serviços). O cruzamento das bases foi necessário porque a PINTEC não coleta as 

variáveis financeiras necessárias para mensurar o desempenho financeiro 

(lucratividade e margem). Para aprimorar o constructo que  representa a capacidade 

de inovar da empresa realizamos análises fatoriais com os agrupamentos das 

variáveis coletadas pela PINTEC, agrupamentos fundamentados pelo Manual de 

Oslo. Continuamos a constatar um resultado obtido em pesquisas anteriores: a 

pouca relevância no Brasil para a utilização de mestres e doutores nos processos de 

inovação, o que indica que o foco é mais na inovação em processos do que a 

inovação em produtos, que requer pessoal mais qualificado. Em seguida, Partindo  

de um constructo sobre a capacidade de inovar das empresas, fundamentado no 

Manual de Oslo,introduzimos uma variável latente que mensura o resultado do 

processo de inovação (representada por duas variáveis, a participação da venda de 

novos produtos na receita liquida e a participação das vendas exportadas no total da 

receita líquida) e uma variável latente que mensura o desempenho financeiro ( a 

lucratividade e margem (retorno sobre vendas)). 

Ao contrário do que esperávamos não encontramos impacto do resultado do 

processo de inovação sobre o desempenho financeiro; verificamos a existência de 

um impacto da inovação no resultado e um impacto com baixa relevância pratica 

(coeficientes angulares desprezíveis) da inovação no desempenho financeiro. Uma 

possível explicação para o resultado obtido é que o impacto do processo de 

inovação é uma variável sob o controle da empresa, ao passo que o desempenho 

financeiro esta sujeito a inúmeras influências (tais como o estado da economia) fora 

do controle das empresas. Uma outra explicação é que a inovação realizada no 
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período atual impacta o desempenho financeiro em períodos futuros e modelos que 

incorporem defasagens precisam ser utilizados. Precisamos incorporar também 

constructos  intervenientes entre a capacidade de inovar e o resultado financeiro.  

Como exemplo podemos citar um constructo sendo examinado nas pesquisas 

internacionais, a capacidade de absorção, mais especificamente a absorção de 

conhecimento.  Sem uma estrutura empresarial que absorva o conhecimento de 

forma eficiente, a capacidade de inovar pode ser grandemente prejudicada. Nossos 

próximos passos consistem em testar modelos que incorporem defasagens 

temporais ( como os modelos dinâmicos de dados em painel, que já podem ser 

utilizados com a divulgação dos dados da PINTEC-2011, que vai agregar mais uma 

série de dados longitudinais às quatro PINTECs já realizadas e a incorporação de 

várias defasagens aos modelos de equações estruturais já testados) e incorporar 

constructos que intervêm entre a capacidade de inovar e os resultados financeiros, 

como o constructo que conceitua e mensura a capacidade de absorção de 

conhecimento. Como medida de curto prazo pretendemos reduzir este relatório para 

transformá-lo em um artigo e submetê-lo a congressos e periódicos. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 
 
Este trabalho dá prosseguimento às pesquisas que estamos realizando sobre o 

impacto da inovação na criação de valor das empresas operando no Brasil. 

Em artigos anteriores propusemos a elaboração de um constructo sobre a 

capacidade de inovar das empresas (Lopes, Basso, Kimura) e verificamos a possível 

existência de um impacto da capacidade de inovar no desempenho financeiro sem 

levar em consideração os resultados do processo de inovação (Lopes, Basso, 

Kimura, Kayo); este estudo combinou uma base com informações contábeis de 

balanços fornecidas pela SERASA com a pesquisa de inovações tecnológicas do 

IBGE (PINTEC); em um artigo subsequente introduzimos na análise um dos 

resultados da inovação, o número de patentes (Basso, Kimura, Shimizu); como são 

poucas as empresas no Brasil que apresentam patentes o tamanho da amostra 

reduziu-se consideravelmente. A realização do trabalho atual envolveu três 

pesquisas realizadas pelo IBGE no ano de 2005(com dados disponibilizados para o 

público em 2008), a PINTEC (Pesquisa de Inovação Tecnológica), a PIA (Pesquisa 

Industrial Anual) e a PAS (pesquisa Anual de serviços). A primeira coleta 

informações relevantes sobre inovação alicerçadas no Manual de Oslo. As duas 

outras fornecem variáveis relevantes para a mensuração do desempenho financeiro. 

O fato de utilizarmos pesquisas oriundas do mesmo órgão aumentou 

consideravelmente o tamanho da amostra (10458 empresas); a análise fatorial foi 

realizada com todas as variáveis coletadas pela PINTEC para reduzir o número de 

variáveis relevantes. Inovamos também ao examinar duas variáveis que mensuram 

os resultados da inovação (representadas por duas variáveis, a participação da 

venda de novos produtos na receita liquida e a participação das vendas exportadas 

no total da receita líquida) e levar em consideração variáveis que a literatura 

internacional considera relevantes para a inovação: tamanho da empresa ( micro, 

pequena, média e grande) e  setor ( indústria e serviços). Ao contrário do que 

esperávamos não encontramos impacto do resultado do processo de inovação sobre 

o desempenho financeiro; verificamos a existência de um impacto da inovação no 

resultado e um impacto com baixa relevância pratica (coeficientes angulares 

desprezíveis) da inovação no desempenho financeiro.  
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 - PANORAMA DAS EMPRESAS INOVADORAS NO BRASIL 

 

A realização deste trabalho envolveu três pesquisas realizadas pelo IBGE no ano de 

2005, a PINTEC (Pesquisa de Inovação Tecnológica), a PIA (Pesquisa Industrial 

Anual) e a PAS (pesquisa Anual de serviços). A primeira coleta informações 

relevantes sobre inovação alicerçadas no Manual de Oslo. As duas outras fornecem 

variáveis relevantes para a mensuração do desempenho financeiro. De um total de 

12.996 empresas eliminamos 2.538 que não apresentam informações em todas as 

pesquisas (as tabelas analisadas encontram- se no Anexo a este relatório e 

foram suprimidas do texto para adequá-lo ao formato de um artigo). 

Restaram 10.458 empresas (80,50% do total). 

A indústria de transformação concentra a maioria das empresas (9686- 92,64%) com 

219 empresas extrativas (2,09%), 436 de informática (4,17%) e 115(1,10%) de 

telecomunicações. Saliente-se que a participação do setor de serviços não reflete a 

participação majoritária deste setor no produto interno bruto brasileiro porque as 

pesquisas não incorporam todos os setores de serviços. 

Os estados mais industrializados respondem por 58,74% sendo destaque São Paulo 

(38,54%), Minas Gerais (9,75%), Rio Grande do Sul (10,45%). Estes resultados 

sugerem que existe uma correlação entre grau de industrialização e inovação. 

As micro e pequenas empresas (menos que 50 pessoas ocupadas) respondem por 

46,17% da amostra, as médias empresas (de 51 a 249 pessoas ocupadas) por 

46,17% e as grandes (mais que 250 pessoas ocupadas) por 27,47%. 

 
 

2.2 – ANÁLISE FATORIAL 

 

Nossa primeira tarefa foi realizar uma análise fatorial em todas as tabelas da 

PINTEC que compõe as entradas e os resultados do processo de inovação. O 

objetivo foi reduzir o número de variáveis e agrupá-las em fatores para uma melhor 

compreensão do processo de inovação.  

A tabela 1 mostra os resultados obtidos. Para chegar aos mesmos, para todo grupo 

de variáveis foi realizada uma sequencia de análises. Realizamos primeiramente 
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uma análise de componentes principais para verificar o número de fatores a serem 

retidos (fatores com eigenvalues superiores a um); plotamos os eigenvalues (Scree 

test, proposto por Cattell (1966, apud Stevens 1996) para confirmar o número de 

fatores escolhidos; em seguida obtivemos a carga das variáveis de cada fator, bem 

como também a unicidade (uniqueness) da variância de cada variável que compõe 

um fator. Rotacionamos os fatores (pelo método Varimax) para averiguar a 

capacidade explicativa de cada fator (variância explicada) e por fim obtivemos a 

medida de adequação da amostra (Kaiser-Meyer-Olkin measure - valores abaixo de 

0,5 não são considerados satisfatórios (Hair et al(2005)).  

 

Tabela 1 – Análise Fatorial – número de variáveis e fatores retidos. 

Grupos Numero de 

Variáveis 

Fatores retidos 

(componentes 

principais e scree 

test) 

Kaiser-Meyer-

Olkin measure 

Desempenho 10 2 0,6778 

Atividade 

Inovativa 

4 2 0,5428 

Atividade Interna 

de P&D 

7 2  

Impacto das 

Inovações 

6 4 0,6575 

Cooperação para 

inovação 

3 1  

Fontes de 

informação 

7 2 0,5575 

Apoio do 

governo 

2 1 0,500 

Patentes e meio 

de proteção 

2 1 0,500 

Inovações 

organizacionais e 

4 1 0,5484 
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de marketing 

Total 45 14 7 

 

 

A análise fatorial que examina o desempenho (tabela 2) mostrou um fator que 

agrupa as variáveis de lucratividade (como seria de se esperar) e outro fator que 

agrupa as variáveis de margem (lucro sobre receita bruta ou líquida). A teoria 

econômica prevê a separação de variáveis ao expressar a taxa de lucro como 

resultante de duas variáveis, a margem e o giro. As variáveis de margem guardam 

forte correlação quer utilizemos o lucro operacional ou lucro líquido. Os modelos de 

equação estrutural validado vão apresentar a margem como variável de 

desempenho financeiro impactada pela inovação (e não a taxa de lucro). A medida 

geral de adequação da amostra (Kaiser-Meyer-Olkin-KMO) apresentou um valor de 

0,6778. 

 

Tabela 2 – Cargas Fatoriais Rotacionadas e Variâncias ( desempenho) 

Variable Factor1 Factor2 Uniqueness 

roa1piapas 0,4192 0,8753 0,0581 

roa2piapas 0,4179 0,873 0,0633 

roa3piapas 0,2638 0,8923 0,1343 

roa4piapas -0,2045 0,7986 0,3204 

roapiapas 0,4774 0,668 0,3258 

ros1piapas 0,8386 0,3909 0,144 

ros2piapas 0,8073 0,4186 0,1731 

ros3piapas 0,8086 0,1319 0,3287 

rospiapas 0,9252 0,1213 0,1292 

moppiapas 0,9226 0,0991 0,139 

 

No que concerne a “atividade inovativa” (Tabela 3) conseguimos obter 2 fatores. 

 

Tabela 3 – Atividade Inovativa – fatores rotacionados varimax 

Variable Factor1 Factor2 

aii 0,05469 0,54005 
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aie 0,51299 -0,04905 

aiidpiapas -0,16587 0,67948 

aiedpiapas 0,51632 -0,07717 

 

 

As variáveis e atividade inovativa externa (aie e aiedpiapas) para o fator 1 e as 

variáveis de atividade inovativa interna (aii e aiidpiapas) para o fator 2. Observemos 

que as variáveis aiidpiapas e aiedpiapas são construídas usando os investimentos 

em atividades inovativas internas e externas dividindo-se pelas despesas da firma. O 

primeiro fator agrupa os dispêndios em treinamento (agregado para os setores 

industriais e de serviços, divididos pela receita bruta da firma) com os dispêndios em 

P&D internos, com os dispêndios com a introdução de inovações tecnológicas, com 

os dispêndios em P&D internos e com o valor dos dispêndios em novas tecnologias 

(divididos pela receita bruta). 

 Já as variáveis aii e aie, são construídas dividindo-se pelas receitas liquidas da 

firma. Os resultados indicam correlação entre receitas e despesas da empresa, o 

que era de se esperar. 

No que concerne às atividades internas de P&D (Tabela 4), conseguimos segregar 2  

fatores. 

 
 
Tabela 4 - Carga dos fatores para as atividades internas de P&D 

Variable Factor1 Factor2 Uniqueness 

popd 0,9804 0,1418 0,0186 

pgpd 0,8145 -0,5293 0,0565 

dout 0,7634 -0,62 0,0329 

mest 0,3804 0,3274 0,7481 

grad 0,8182 0,1275 0,3143 

tenc 0,5138 0,7436 0,1831 

tppd 0,9806 0,1575 0,0136 

A tabela mostra que a variável tppd (total de pessoas dedicadas a P&D em relação 

ao efetivo total) é aquela que tem maior peso no fator 1,seguida  da da variável 

pessoas ocupadas em P&D (popd). 
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O primeiro fator mostra uma alta correlação entre o número de pessoas ocupadas 

em P&D, o numero de mestres e graduados (todas as variáveis em relação ao total 

de pessoas ocupadas); destaca-se a importância dos mestres como variável 

explicativa de maior peso na variância. 

 

No que concerne ao impacto das inovações (tabela 5) conseguimos um fator que 

agrupa novos produtos (e processos) com alta importância e para mercados com 

alta importância (uma quarta variável- outros impactos importantes- compõe o fator). 

Rotated factor loadings (patter matrix) and unique variances 

 

Tabela 5 – Impacto das Inovações- Peso dos fatores após rotação varimax 

Variable Factor1 Factor2 Uniqueness 

iivli 0,268 0,7249 0,4028 

iiexp 0,1687 0,7776 0,3669 

iiprod 0,7364 0,0388 0,4561 

iimer 0,745 0,1247 0,4294 

iiproc 0,6026 -0,3092 0,5413 

iioutr 0,5494 0,1085 0,6864 

 

Um segundo fator engloba o percentual de vendas liquidas de novos produtos e a 

participação das exportações de produtos novos, o que parece indicar que novos 

produtos são direcionados para exportação. Este fator vai compor o resultado do 

processo de inovação na analise fatorial confirmatória (modelo de equação 

estrutural). 

No que concerne à cooperação para inovação (tabela 6) conseguimos um único 

fator que agrupa cooperação com outras empresas sendo altamente correlacionado 

com parceiros de alta importância e simultaneamente com parceiros dedicados às 

atividades de P&D. 

Tabela 6 – Cooperação para a Inovação - Peso dos fatores após rotação varimax 

Variable Factor1 Uniqueness 

coop 0,9895 0,0208 

ipai 0,9541 0,0896 

ippd 0,9895 0,0208 
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Entretanto os escores dos coeficientes baseados nos fatores rotacionados (tabela 7) 

indica que a cooperação é uma variável a ser retida em um constructo com um 

número menor de variáveis latentes. 

 

 

Tabela 7 – Cooperação par a Inovação - Coeficientes baseados nos fatores 

rotacionados varimax 

Variable Factor1 

coop 0,689988 

ipai 0,3326 

ippd 0 

 

No que concerne às fontes de informação (tabela 8) um fator agrupa as fontes de 

informação relevantes tanto externas como internas com centros educacionais ou 

não. Um segundo fator agrupa as informações relevantes recebidas do exterior com 

centros de pesquisa e educacionais no exterior, indicando que o conhecimento 

recebido do exterior esta atrelado a centros de pesquisa e educacionais. 

 

 

Tabela 8 – Fontes de Informação - Peso dos fatores após rotação varimax 

Variable Factor1 Factor2 Uniqueness 

fiint -0,0256 0,4215 0,8217 

fiext 0,0191 0,655 0,5707 

ficep 0,0751 0,6362 0,5896 

fiout 0,0895 0,6555 0,5623 

locfiext 0,7653 0,1038 0,4035 

locficep 0,4742 0,0228 0,7746 

locfiout 0,8 0,063 0,356 

 

No que concerne ao apoio do governo (tabela 9) existe um fator único que agrupa 

empresas com apoio do governo com o valor das pesquisas financiadas pelo 

governo; ou seja, quem tem apoio governamental tem financiamento governamental. 
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Isto parece indicar que empresas que tem dificuldades para se financiar 

internamente ( pela atividade ser muito arriscada ou para empresas pequenas e 

médias) devem buscar apoio governamental, que os recursos vem junto. 

 

 

Tabela 9 – Apoio do Governo - Peso dos fatores após rotação varimax 

Variable Factor1 Uniqueness 

eag 0,8671 0,2482 

tfp_2 0,8671 0,2482 

 

No que concerne aos meios de proteção de patentes (tabela 10) um único fator 

mostra alta correlação entre meios de proteção que são estratégicos para as 

empresas e a proteção por escrito dos mesmos. 

 

 

Tabela 10 – Meios de Proteção de Patentes- Peso dos fatores após rotação varimax 

Variable Factor1 Uniqueness 

mpesc 0,7924 0,372 

mpest 0,7924 0,372 

 

 

No que concerne às inovações organizacionais e mercadológicas (tabela 11) 

constatamos que as empresas com mudanças estratégicas estruturais, técnicas e de 

marketing consideram serem estas mudanças estratégicas para as mesmas pela 

alta correlação encontrada entre as variáveis. 

 

 

 

 

Tabela 11- Inovações Organizacionais e mercadológicas - Peso dos fatores após 

rotação varimax 

Variable Factor1 Uniqueness 
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meo 0,9109 0,1702 

mee 0,6497 0,5778 

mtq 0,5679 0,6775 

mem 0,7379 0,4556 

 

Uma síntese dos resultados obtidos mostra que o desempenho pode ser 

representado por uma variável latente com dois contructos, margem e lucratividade. 

Conseguimos reduzir para dois fatores o conjunto de variáveis que explicam a 

atividade inovativa e constatamos que o número de mestres tem influência 

primordial nas atividades internas visando a inovação.  

 

2.3 - MODELO DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS 
 

A análise fatorial permitiu a elaboração de um modelo apresentado na Figura I(este 

já é uma simplificação do modelo original, pois o desempenho é representado 

somente pela margem já que os modelos com margem e desempenho não 

convergiram). 

As atividades realizadas no processo de inovação permitem a construção de uma 

variável latente denominada inovação (ou capacidade para inovar); esta capacidade 

para inovar produz os resultados do processo de inovação (mensurados pela 

participação da venda de novos produtos na receita liquida, bem como a venda para 

exportações como proporção da receita líquida). Isto impacta positivamente o 

desempenho financeiro (margem). 
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Figura 1- diagrama de caminho: inovação, impacto da inovação e desempenho  

 
Infelizmente todas as nossas tentativas alterando a composição da variável latente 

inovação, variável latente resultado e variável latente desempenho não conduziram 

a nenhum modelo convergente. 

Isto levou a busca de modelos alternativos como os representados na Figura II. 

Neste modelo a atividade inovativa conjuntamente com os resultados desta atividade 

e que conduzem a um resultado financeiro mais auspicioso. Novamente os modelos 

testados não convergiram. 

 

 

Figura 2- diagrama de caminho: inovação, impacto da inovação e desempenho 
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Isto levou à elaboração de modelos menos complexos. 

Obtivemos dois modelos satisfatórios. O primeiro esta representado na Figura III. 

Neste modelo o impacto foi representado pela fatorial do impacto. 

 

 

 

Figura 3- diagrama de caminho: inovação, impacto da inovação e desempenho 

 

O modelo convergiu e apresentou um resultado satisfatório, o alto impacto da 

inovação no resultado, porem com um resultado pífio da inovação no desempenho 

financeiro. A desagregação por setores (indústria e serviços)  apresentou 

convergência somente para a industria( figura IV). Uma provável explicação é o 

número diminuto de empresas de serviços na pesquisa de 2005(300) relativamente 

à indústria (4600). A desagregação pelo tamanho da empresa (grandes versus micro 

pequenas e médias) também apresentou modelos convergentes. 

 

 

Figura 4- diagrama de caminho: inovação, impacto da inovação e desempenho 
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Conclusões: 

 
Este trabalho dá prosseguimento às pesquisas que estamos realizando sobre o 

impacto da inovação no desempenho financeiro das empresas operando no Brasil. 

Utilizamos três bases de dados do IBGE para realizar a pesquisa para o ano de 

2005 ( a pesquisa  utilizando os dados de 2008 esta sendo realizada no projeto 

anual do Mackpesquisa para o ano de 2013), a PINTEC ( Pesquisa de Inovação 

Tecnológica), a PIA  ( Pesquisa Industrial Anual) e a PAS ( Pesquisa Anual de 

Serviços). O cruzamento das bases foi necessário porque a PINTEC não coleta as 

variáveis financeiras necessárias para mensurar o desempenho financeiro 

(lucratividade e margem). Para aprimorar o constructo que  representa a capacidade 

de inovar da empresa realizamos análises fatoriais com os agrupamentos das 

variáveis coletadas pela PINTEC, agrupamentos fundamentados pelo Manual de 

Oslo. Continuamos a constatar um resultado obtido em pesquisas anteriores: a 

pouca relevância no Brasil para a utilização de mestres e doutores nos processos de 

inovação, o que indica que o foco é mais na inovação em processos do que a 

inovação em produtos, que requer pessoal mais qualificado. Em seguida, Partindo  

de um constructo sobre a capacidade de inovar das empresas, fundamentado no 

Manual de Oslo,introduzimos uma variável latente que mensura o resultado do 

processo de inovação (representada por duas variáveis, a participação da venda de 

novos produtos na receita liquida e a participação das vendas exportadas no total da 

receita líquida) e uma variável latente que mensura o desempenho financeiro ( a 

lucratividade e margem (retorno sobre vendas)). 

Ao contrário do que esperávamos não encontramos impacto do resultado do 

processo de inovação sobre o desempenho financeiro; verificamos a existência de 

um impacto da inovação no resultado e um impacto com baixa relevância pratica 

(coeficientes angulares desprezíveis) da inovação no desempenho financeiro. Uma 

possível explicação para o resultado obtido é que o impacto do processo de 

inovação é uma variável sob o controle da empresa, ao passo que o desempenho 

financeiro esta sujeito a inúmeras influências (tais como o estado da economia) fora 

do controle das empresas. Uma outra explicação é que a inovação realizada no 

período atual impacta o desempenho financeiro em períodos futuros e modelos que 

incorporem defasagens precisam ser utilizados. Precisamos incorporar também 

constructos que intervenientes entre a capacidade de inovar e o resultado financeiro.  
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Como exemplo podemos citar um constructo sendo examinado nas pesquisas 

internacionais, a capacidade de absorção, mais especificamente a absorção de 

conhecimento.  Sem uma estrutura empresarial que absorva o conhecimento de 

forma eficiente, a capacidade de inovar pode ser grandemente prejudicada. Nossos 

próximos passos consistem em testar modelos que incorporem defasagens 

temporais ( como os modelos dinâmicos de dados em painel, que já podem ser 

utilizados com a divulgação dos dados da PINTEC-2011, que vai agregar mais uma 

série de dados longitudinais às quatro PINTECs já realizadas e a incorporação de 

várias defasagens aos modelos de equações estruturais já testados) e incorporar 

constructos que intervêm entre a capacidade de inovar e os resultados financeiros, 

como o constructo que conceitua e mensura a capacidade de absorção de 

conhecimento. Como medida de curto prazo pretendemos reduzir este relatório para 

transformá-lo em um artigo e submetê-lo a congressos e periódicos. 

 
Os Anexos I, II e III apresentam os quadros, tabelas e gráficos que foram utilizados 
para elaborar o artigo precedente. 
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3 - ANEXO I 
 

O Anexo está dividido em três partes com um conjunto de tabelas, figuras e quadros 
gerados nas dependências do IBGE. Estes dados alimentaram o “artigo” que 
precedeu este anexo. Dividimos em três seções: análises descritivas, analises 
fatoriais e modelos de equações estruturais.  

3.1 – ANÁLISES DESCRITIVAS DOS BANCOS DE DADOS 
 

3.1.1 - Procedimentos metodológicos 
 

Utilizamos bases de dados disponíveis no Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) englobando 3 pesquisas: PINTEC (Pesquisa de Inovação 

Tecnológica) para o ano de  2005,  PIA (Pesquisa Industrial Anual) e PAS (pesquisa 

Anual de serviços) para o ano de 2005. O cruzamento dos CNPJs das três 

pesquisas produziu o banco de dados da Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Cruzamento de registros para elaboração da base de dados. 

ARQUIVOS Nº DE REGISTROS   

 PINTEC BASE 

AGLUTINADA 

DELETADOS 

bases pintec / pia / pas - 

2005 

12.996 10.458 80,50% 2.53

8 

19,50% 

bases pintec 2005 e pia/pas 

- 2006 

12.996 10.083 77,59% 2.91

3 

22,41% 

      

      

      

      

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

A abertura por setor resultou na tabela 13. 
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Tabela 13 - Abertura por setor- dados absolutos (PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005): 

 

Setor Grupo_setor Total 

  

Indust. 

Extrativa

s 

Indust. 

Transformaçã

o 

Informatica 

e serv 

relacionado

s 

Telecomunicaçõ

es  

  

Atividades de 

Informatica 
0 

0 436 0 436 

Borracha e 

Material 

Plástico 

0 

637 0 0 637 

Fabricação de 

Celulose e 

Papel 

0 

287 0 0 287 

Fabricação de 

texteis, 

confecção e 

calçados 

0 

1762 0 0 1762 

Fabricação de 

maquinas e 

equipamentos 

0 

1429 0 0 1429 

Fabricação de 

produtos alim e 

bebidas 

0 

1466 0 0 1466 

Fabricação de 

produtos 

quimicos 

0 

671 0 0 671 

Fabricação de 

veículos e 

equipamentos 

de transporte 

0 

527 0 0 527 

Indústrias 219 0 0 0 219 
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Tabela 14 - Participação  por setor( dados percentuais) 

Setor Frequency Percent 
Cumulative 

Frequency 

Cumulative 

Percent 

Atividades de 

Informatica 436 4,17 436 4,17 

Borracha e 

Material Plástico 637 6,09 1073 10,26 

Fabricação de 

Celulose e Papel 287 2,74 1360 13,01 

Fabricação de 

texteis, confecção 

e calçados 1762 16,85 3122 29,86 

Fabricação de 

maquinas e 

equipamentos 1429 13,67 4551 43,53 

Fabricação de 

produtos alim e 

bebidas 1466 14,02 6017 57,55 

Fabricação de 

produtos químicos 671 6,42 6688 63,96 

extrativas 

Metalurgia 

Básica 
0 

286 0 0 286 

Outros 0 2499 0 0 2499 

Petróleo 0 122 0 0 122 

Telecomunicaç

ões 
0 

0 0 115 115 

Total 219 9686 436 115 10456 
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Fabricação de 

veículos e 

equipamentos de 

transporte 527 5,04 7215 69 

Indústrias 

extrativas 219 2,09 7434 71,1 

Metalurgia Básica 286 2,74 7720 73,83 

Outros 2499 23,9 10219 97,73 

Petróleo 122 1,17 10341 98,9 

Telecomunicações 115 1,1 10456 100 

 

A desagregação por unidades da federação (alguns estados foram agrupados) 

mostrou o peso de São Paulo ( 38,54%), Minas Gerais (9,75%) e Rio Grande do Sul 

( 10,45%). 

 

Tabela 15 - Participação % por unidade geográfica 

Unidade 

Geografica 
Frequency Percent 

Cumulative 

Frequency 

Cumulative 

Percent 

ES 178 1,7 178 1,7 

MG 1020 9,75 1198 11,46 

PR 800 7,65 1998 19,1 

RCO 426 4,07 2424 23,18 

RJ 610 5,83 3034 29,01 

RN 446 4,26 3480 33,28 

RND 1049 10,03 4529 43,31 

RS 1093 10,45 5622 53,76 

SC 806 7,71 6428 61,46 

SP 4030 38,54 10458 100 
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Legenda: 

ES – Espirito Santo 

MG – Minas Gerais 

PR – Paraná 

RCO – Região Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e 

Distrito Federal) 

RJ – Rio de Janeiro 

RN – Região Norte (Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e 

Tocantins). 

RND – Região Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia) 

RS – Rio Grande do Sul 

SC – Santa Catarina 

SP – São Paulo 

Nossa amostra é composta majoritariamente de médias empresas ( 46,17%Tabela 

16). 

Tabela 16 - Abertura por tamanho da empresa 

FX_POE Frequency Percent 
Cumulative 

Frequency 

Cumulative 

Percent 

1 2757 26,36 2757 26,36 

2 4828 46,17 7585 72,53 

3 2873 27,47 10458 100 

 

Legenda: 

1 – Micro e Pequena empresa (menos que 50 pessoas ocupadas) 

2 – Média empresa (de 51 a 249 pessoas ocupadas) 

3 – Grande empresa (mais que 250 pessoas ocupadas)  

 
 
3.2 - DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS 
 
 Estamos realizando várias pesquisas utilizando as bases do IBGE; as tabelas de 
número 17 a 25 representam a operacionalização das variáveis que foram utilizadas 
para realizar as análises fatoriais e para rodar os modelos de equações estruturais; 
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as tabelas de desempenho financeiro obedecem aos conceitos já estabelecidos em 
finanças, economia e contabilidade ( lucratividade, margem). 
As outras obedecem literalmente a classificação das PINTECS, que tem como 
alicerce o Manual de Oslo. Esta operacionalização esta se tornando padrão em 
nossas pesquisas. 
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Tabela 17 - Definição operacional das variáveis - Desempenho 
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Tabela 18 - Atividade inovativa - definição operacional das variáveis 

 

 

 

 

Variável Descrição UM Fórmula Fonte Obs.:

ATIVIDADE INOVATIVA

IITPAS 
Total dos dispêndios em introdução de inovações 

tecnológicas dividido pela receita bruta da firma. 
% PINTEC / PAS 

Quando for lagg, não variar o valor 

para esta variavel PIA/PAS

PPDPIA 

Total dos dispêndios em outras preparações 

para produção e distribuição dividido pela 

receita bruta da firma. 

% PINTEC / PIA 

Quando for lagg, não variar o valor 

para esta variavel PIA/PAS

PPDPAS 

Total dos dispêndios em outras preparações 

para produção e distribuição dividido pela 

receita bruta da firma. 

% PINTEC / PAS 

Quando for lagg, não variar o valor 

para esta variavel PIA/PAS

PDEPIAD 
Total dos dispêndios em P&D externo dividido 

pelo total de despesas da firma. 
% PINTEC / PIA 

Quando for lagg, não variar o valor 

para esta variavel PIA/PAS

PDEPASD 
Total dos dispêndios em P&D externo dividido 

pelo total de despesas da firma. 
% PINTEC / PAS 

Quando for lagg, não variar o valor 

para esta variavel PIA/PAS

ACEPIAD 

Total dos dispêndios na aquisição de 

conhecimento externo dividido pelo total de 

despesas da firma. 

% PINTEC / PIA 

Quando for lagg, não variar o valor 

para esta variavel PIA/PAS

ACEPASD 

Total dos dispêndios na aquisição de 

conhecimento externo dividido pelo total de 

despesas da firma. 

% PINTEC / PAS 

Quando for lagg, não variar o valor 

para esta variavel PIA/PAS

TREPIAD 
Total dos dispêndios em treinamento dividido 

pelo total de despesas da firma. 
% PINTEC / PIA 

Quando for lagg, não variar o valor 

para esta variavel PIA/PAS

TREPASD 
Total dos dispêndios em treinamento dividido 

pelo total de despesas da firma. 
% PINTEC / PAS 

Quando for lagg, não variar o valor 

para esta variavel PIA/PAS

PDIPIAD 
Total dos dispêndios em P&D interno dividido 

pelo total de despesas da firma. 
% PINTEC / PIA 

Quando for lagg, não variar o valor 

para esta variavel PIA/PAS

PDIPASD 
Total dos dispêndios em P&D interno dividido 

pelo total de despesas da firma. 
% PINTEC / PAS 

Quando for lagg, não variar o valor 

para esta variavel PIA/PAS
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�5��

�32	�	1000
08�� 
09 
10�� 
11�� 
12��

�33	�	1000
�5��

�33	�	1000
08�� 
09 
10�� 
11�� 
12��

�35	�	1000
�5��

�35	�	1000
08�� 
09 
10�� 
11�� 
12��

�31	�	1000
�5��

�31	�	1000
08�� 
09 
10�� 
11�� 
12��

AIIDPIA
Total dos dispêndios em atividades inovativas 

internas dividido pelas despesas da firma. 
% PINTEC / PIA 

Quando for lagg, não variar o valor 

para esta variavel PIA/PAS

AIIDPAS
Total dos dispêndios em atividades inovativas 

internas dividido pelas despesas da firma. 
% PINTEC / PIAS

Quando for lagg, não variar o valor 

para esta variavel PIA/PAS

AIEPIA
Total dos dispêndios em atividades inovativas 

externas dividido pelas despesas da firma. 
% PINTEC / PIA 

Quando for lagg, não variar o valor 

para esta variavel PIA/PAS

AIEPAS
Total dos dispêndios em atividades inovativas 

externas dividido pelas despesas da firma. 
% PINTEC / PAS 

Quando for lagg, não variar o valor 

para esta variavel PIA/PAS

AIE
Total dos dispêndios em atividades inovativas 

externas dividido pela receita liquida da firma. 
% PINTEC

AII
Total dos dispêndios em atividades inovativas 

internas dividido pela receita liquida da firma. 
% PINTEC

AIE
Total dos dispêndios em atividades inovativas 

externas dividido pela receita liquida da firma. 
% PINTEC

PDI 
Valor dos dispêndios em P&D Interno dividido 

pela receita liquida. 
% PINTEC 

PDE 
Valor dos dispêndios em P&D Externo dividido 

pela receita liquida. 
% PINTEC 

ACE 

Valor dos dispêndios em aquisição de 

conhecimentos externos dividido pela receita 

liquida. 

% PINTEC 

ASW 
Valor dos dispêndios em aquisição de softwares 

dividido pela receita liquida. 
% PINTEC 

AME 
Valor dos dispêndios em aquisição de máquinas 

e equipamento dividido pela receita liquida. 
% PINTEC 

TRE 
Valor dos dispêndios em treinamento dividido 

pela receita liquida. 
% PINTEC 

IIT 

Valor dos dispêndios em introdução de novas 

tecnologias no mercado dividido pela receita 

liquida. 

% PINTEC 

PPD 

Valor dos dispêndios em Outras preparações 

para a produção e distribuição dividido pela 

receita liquida. 

% PINTEC 

�31	�	1000
�9

�32	�	1000
�9

�33	�	1000
�9

�33.1	�	1000
�9

�34	�	1000
�9

�35	�	1000
�9

�36	�	1000
�9

�37	�	1000
�9

��31 
�35
 �36
�37�	�	1000
0848 
0955 
1077 
1182 
1287

��32
�33 
�33.1 
�34�	�	1000
�9

��31 
�35
 �36
�37�	�	1000
�9

��32
�33 
�33.1 
�34�	�	1000
�9

��31 
�35
 �36
�37�	�	1000
�573

��32
�33 
�33.1 
�34�	�	1000
0848 
0955 
1077 
1182 
1287

��32
�33 
�33.1 
�34�	�	1000
�573
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Tabela 19 - Atividade interna de P&D - definição operacional das variáveis 

 

 

 

Tabela 20 - Impacto das inovações - definição operacional das variáveis 

 

 

 

Tabela 21- Cooperação para inovação - definição operacional das variáveis 

 

Variável Descrição UM Fórmula Fonte Obs.:

PDC 
Se empresa com P&D interna e continua, 1 caso 

contrário, 0. 
PINTEC 

POPD 

Quantidade de pessoas ocupadas em P&D 

dividido pelo total de pessoas ocupadas 

(Dedicação exclusiva) 

% PINTEC 

PGPD 
Quantidade de mestres e doutores em P&D 

dividido pelo total de pessoas ocupadas 
% PINTEC 

DOUT 
Total de doutores dedicados exclusivamente a 

P&D em relação ao efetivo total. 
% PINTEC 

MEST 
Total de mestres dedicados exclusivamente a 

P&D em relação ao efetivo total. 
% PINTEC 

GRAD 
Total de graduados dedicados exclusivamente a 

P&D em relação ao efetivo total. 
% PINTEC 

TECN 
Total de técnicos dedicados exclusivamente a 

P&D em relação ao efetivo total. 
% PINTEC 

TPPD 
Total de pessoas dedicadas a P&D em relação ao 

efetivo total. 
% PINTEC 

ATIVIDADE INTERNA DE P&D

� 1, ��	��44  �!"#$"%&�'0, ��	��44  ()&�$!"&$�'

��46 
�47 
�48
�49 
�50�
�8

��46
 ��51� �56100�
�47 
 ��52� �57100���8

��46
 ��51� �56100���8

��47
 ��52� �57100���8

�48 
 ��53� �58100���8

��49
 ��54� �59100���8

Variável Descrição UM Fórmula Fonte Obs.:

IIVLI 
Soma dos % de participação das vendas liquidas 

de produtos novos. 
% PINTEC 

IIEXP 
Soma dos % de participação das exportações de 

produtos novos. 
% PINTEC 

IIPROD 

Se empresa com impacto das inovações em 

produto assinalados como alta importância, 1 

caso contrario, 0. 

PINTEC 

IIMER 

Se empresa com impacto das inovações em 

mercado assinalados como alta importância, 1 

caso contrario, 0. 

PINTEC 

IIPROC 

Se empresa com impacto das inovações em 

processo assinalados como alta importância, 1 

caso contrario, 0. 

PINTEC 

IIOUTR 

Se empresa com impacto das inovações em 

outros impactos assinalados como alta 

importância, 1 caso contrario, 0. 

PINTEC 

IMPACTOS DAS INOVAÇÕES 

�85 
�86
 �87

�89 
�90
 �91

* �+ , ��",!	- 1, ��	��$  ./#&0, )&�!	)!"#0&0$!
1�.	

+21�

*�+ , ��",!	- 1, ��	��$  ./#&0, )&�!	)!"#0&0$!
1�.	

+21

* �+,��",!	- 1, ��	��$  ./#&0,)&�!	)!"#0&0$!
	3�.	

+21�

* �+ ,��",!	- 1,��	��$ ./#&0, )&�!	)!"#0&0$!
	3�.	

+2	3

Variável Descrição UM Fórmula Fonte Obs.:

COOP 
Se empresa com relação de cooperação, 1 caso 

contrário, 0. 
PINTEC 

IPAI 

Se empresa com intensidade de parceiros 

assinalados como alta importância, 1 caso 

contrario, 0. 

PINTEC 

IPPD 

Se empresa com intensidade de parceiros 

assinalados cujo objeto de cooperação é P&D, 1 

caso contrário, 0. 

PINTEC 

COOPERAÇÃO PARA INOVAÇÃO 

� 1,��	��134  4$50, )&�!	)!"#0&0$!

* �+ ,��",!	- 1, ��	��$  ./#&0, )&�!	)!"#0&0$!
	�	.	

+2	�

* �+ , ��",!	- 1,��	��$ 670, )&�!	)!"#0&0$!
		.	

+2	�1
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Tabela 22 - Fonte da informação - definição operacional das variáveis 

 

 

Tabela 23 - Apoio do governo - definição operacional das variáveis 

 

 

Tabela 24 - Patentes e meios de proteção - definição operacional das variáveis 

 

 

Tabela 25 - Inovações organizacionais e de marketing - definição operacional das 

variáveis 

 

Variável Descrição UM Fórmula Fonte Obs.:

FIINT 

Se empresa com fonte de informação interna 

assinalados como alta importância, 1 caso 

contrario, 0. 

PINTEC 

FIEXT 

Se empresa com fonte de informação externa 

assinalados como alta importância, 1 caso 

contrario, 0. 

PINTEC 

FICEP 

Se empresa com fonte de informação centros 

educacionais e de pesquisa assinalados como 

alta importância, 1 caso contrario, 0. 

PINTEC 

FIOUT 

Se empresa com fonte de informação como sendo 

outras fontes de informação assinalados como 

alta importância, 1 caso contrario, 0. 

PINTEC 

LOCFIEXT 
Se localização da fonte de informação externa da 

empresa estar no exterior, 1 caso contrario, 0. 
PINTEC 

LOCFICEP 

Se localização da fonte de informação como 

sendo centros educacionais e de pesquisa da 

empresa estar no exterior, 1 caso contrario, 0. 

PINTEC 

LOCFIOUT 

Se localização da fonte de informação como 

sendo outras fontes de informação da empresa 

estar no exterior, 1 caso contrario, 0. 

PINTEC 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

* �+ ,��",!	- 1, ��	��$  ./#&0, )&�!	)!"#0&0$!
	31.	

+2	3�

* �+ ,��",!	- 1, ��	��$  ./#&0, )&�!	)!"#0&0$!
		�.	

+2		3

* �+ ,��",!	- 1, ��	��$  ./#&0, )&�!	)!"#0&0$!
		�.	

+2		

* �+ , ��",!	- 1, ��	��$  ./#&0, )&�!	)!"#0&0$!
	�	.	

+2		1

* �+ , ��",!	- 1, ��	��$  8�#�0$!00, )&�!	)!"#0&0$!
	�9.	

+2	��

* �+ , ��",!	- 1, ��	��$  8�#�0$!00, )&�!	)!"#0&0$!
	�3.	

+2	��

* �+ , ��",!	- 1, ��	��$  8�#�0$!00, )&�!	)!"#0&0$!
	��.	

+2	�	

Variável Descrição UM Fórmula Fonte Obs.:

EAG 
Se empresa com apoio do governo, 1 caso 

contrário, 0. 
PINTEC 

TFP 
Valor de pesquisa financiada pelo governo 

dividido pelo total de pesquisa. 
% PINTEC 

APOIO DO GOVERNO 

�1, ��	��156	!%	�157	!%	�158	!%	�159	!%	�160	!%	�161	!%	�162  4:;0, )&�!	)!"#0á0$!

�31 
�32 ��40 
 � �33 
�33.1
 �34
�35 
�36
 �37 ��43�
��31 
�32
 �33
�33.1 
 �34
 �35
�36 
�37�

Variável Descrição UM Fórmula Fonte Obs.:

MPEsc 
Se empresa com meios de proteção por escrito, 1 

caso contrário, 0. 
PINTEC 

MPEst 
Se empresa com meios de proteção estratégicos, 

1 caso contrário, 0. 
PINTEC 

PATENTES E MEIOS DE PROTEÇÃO 

* �+ ,��",!	- 1, ��	��$  4$50, )&�!	)!"#0&0$!
	9�

+2	9�

* �+ ,��",!	- 1, ��	��$  4$50, )&�!	)!"#0&0$!
	�	

+2	9�

Variável Descrição UM Fórmula Fonte Obs.:

MEO 
Se empresa que realizou mudanças estratégicas e 

organizacionais, 1 caso contrário, 0. 
PINTEC 

MEE 
Se empresa que realizou mudanças estratégicas 

estruturais, 1 caso contrário, 0. 
PINTEC 

MTG 
Se empresa que realizou mudanças técnicas e de 

gestão, 1 caso contrario, 0. 
PINTEC 

MEM 
Se empresa que realizou mudanças estéticas e de 

marketing, 1 caso contrario, 0. 
PINTEC 

INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS E DE MARKETING 

�1, ��	��188	!%	�189	!%	�190	!%	�190.1	!%	�191	!%	�192  4:;0, )&�!	)!"#0á0$!

�1, ��	��188	!%	�190  4:;0, )&�!	)!"#0á0$!

�1, ��	��189	!%	�190.1  4:;0, )&�!	)!"#0á0$!

�1, ��	��191	!%	�192  4:;0, )&�!	)!"#0á0$!
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4 - ANEXO II 

  

4.1 - ANÁLISE FATORIAL 

 

4.1.1 – Procedimentos metodológicos 

 

A análise fatorial exploratória, ou analise de componentes principais e análises de 

variância (ANOVA), foi utilizada para reduzir o numero de variáveis utilizadas para  a 

elaboração dos constructos sem perda de qualidade nas explicações (STEVENS, 

1996).Utilizamos  o software STATA versão 12. 

 

4.1.2 - Análise fatorial exploratória 

 

A análise fatorial exploratória utilizou 3 critérios para selecionar os fatores:  

Como medida de adequação da amostra utilizamos  o Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). 

Para que a analise seja adequada, precisamos alcançar valores entre 0.5 e 1.0 (  

(MALHOTRA, 2001). Os resultados obtidos foram apresentados na Tabela 1 . 

O segundo critério foi o percentual de variância explicada (Hair et AL, 2005, p.103); 

percentuais de 60% são considerados aceitáveis para os autores. 

 Outro critério foi verificar o valor do autovalor ( eigenvalue). Para  que  o fator possa 

ser aceito, este deve ser maior ou igual a 1.  

Por fim utilizamos o scree test que colabora para a identificação dos fatores ao 

apresentar uma figura com os autovalores em ordem decrescente. 

A comunalidade é a estimativa da quantidade de variância que uma variável 

compartilha com outras, ou seja, é a proporção da variância explicada pelos fatores 

comuns (MALHOTRA, 2001). Comunalidades abaixo de 0,5 devem ser rejeitadas 

pois os componentes principais explicam pouca variância. 

4.1.3 - Desempenho  
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Tabela 26 - Análise do componente principal 

 

 

 

A análise dos componentes principais foi feita com os habituais 10 fatores. Podemos 

verificar que pelo critério de eigenvalues devemos reter apenas os fatores 1 e 2, que 

são aqueles com valores superiores a 1. Neste critério, a lógica é que o fator 

extraído tenha pelo menos o equivalente a uma variável original, caso contrário, 

diminuímos o poder de explicação.  

 

 

Figura 5 - Scree test para o conjunto de fatores 

 

Um método gráfico é o scree test proposto por Cattell (1966, apud Stevens 1996), 

onde os eigenvalues são plotados em um gráfico. Cattell sugere que a partir do 

ponto da esquerda onde a inclinação das variáveis torna-se menos inclinada, os 

0
2

4
6

0 2 4 6 8 10

Eigenvalues Mean

Scree plot of eigenvalues after factor



35 

 

 

fatores deveriam ser desconsiderados por não agregarem para a explicação do 

fenômeno. 

 

Tabela 27 - Peso dos fatores para o desempenho. 

 

 

 

As tabelas acima apresentam as variáveis que formam os fatores propostos no 

estudo e que deram origem aos dois fatores selecionados. 

Vemos que aparentemente o Fator 1 é mais fortemente correlacionado que o Fator 

2. 

 

Tabela 28 - Desempenho Financeiro- Fatorial rotacionada: varimax 

05/05 

 

 

As tabelas anteriores demonstram a utilização da rotação dos fatores com o critério 

de Kaiser. Esta estratégia procura identificar as ponderações que tem um peso 

grande para um fator e peso baixo para outro fator. A rotação usada foi a varimax. 

Ambos os fatores tem aproximadamente o mesmo peso e a mesma capacidade 

explicativa. 
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Tabela 29 – Desempenho Financeiro- Peso dos fatores após rotação varimax 

 

 

 

Após a rotação, cujo objetivo foi de segregar as variáveis nos fatores propostos. 

Nestas tabelas vemos que o esperado se materializa em relação ao alto peso de 

algumas variáveis em um fator e baixo no outro. Indicando quais variáveis devem 

ser alocadas aos fatores. 

 

Tabela 30 - Desempenho Financeiro -Matriz de fatores rotacionados 

 

 

 

As tabelas anteriores mostram quanto da variância nova é explicada pelo fator. 

Indicando que ambos fatores tem o mesmo poder de explicação. 
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Tabela 31 - DesempenhoFinanceiro- Medida de adequação KMO 

 

 

 

Os valores das tabelas acima dão a adequação da amostragem (KMO), ou seja, a 

proporção da variância dos dados que pode ser considerada comum a todas as 

variáveis. Segundo Hair et al (2005), valores abaixo de 0,5 não são aceitáveis, 

sendo que preferencialmente devem estar próximos de 1. 

 

4.1.4 - Atividade Inovativa 

  

Tabela 32 - Atividade Inovativa -Análises dos componentes principais 

 

 

A mesma técnica utilizada, verifica-se que os fatores a reter seriam 1 e 2 pois são os 

que tem valor superior a um, conforme Cattell (1966 apud Stevens 1996), pois o 

fator deve ter valor acima de um para que seu poder de explicação seja considerado 

agregador. 

 



38 

 

 

 

Figura 6 - Scree test para as atividades inovativas 

 

Scree test para as variáveis de atividade inovativa que foi proposto por Cattell (1966, 

apud Stevens 1996), onde os eigenvalues são plotados em um gráfico. Cattell 

sugere que a partir do ponto da esquerda onde a inclinação torna-se suave, deve-se 

desconsidera-lo, pois tais variáveis não contribuiriam para a explicação do fator, 

seriam considerados detritos.  

Tabela 33 - Peso dos fatores para as atividades inovativas 

 

 

Podemos observar que as correlações dos fatores selecionados são medias, o que 

indica um poder moderado de explicação acumulado pelos fatores. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 34 - Atividade Inovativa - Fatorial rotacionada: varimax 

0
.5

1
1.

5
2

1 2 3 4

Eigenvalues Mean

Scree plot of eigenvalues after factor
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Utilizando a técnica de rotação varimax, verificamos que para a atividade inovativa 

os pesos de ambos os fatores são aproximadamente iguais. A não ser pelo ano de 

05/08 que apresentou apenas um fator. 

 

 

Tabela 35 - Atividade Inovativa - Peso dos fatores após rotação varimax 

 

 

Após a rotação, cujo objetivo foi de segregar as variáveis nos fatores propostos. 

Nesta tabela vemos que o esperado se materializa em relação ao alto peso de 

algumas variáveis em um fator e baixo no outro, indicando quais variáveis devem ser 

alocadas aos fatores. 

 

Tabela 36 - Atividade Inovativa- Matriz de fatores rotacionados 

 

As tabelas anteriores mostram o percentual da variância que  é explicada pelo fator, 

indicando que ambos os fatores tem o mesmo poder de explicação. 

 

Tabela 37 - Atividade Inovativa - Medida de adequação KMO 
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Aqui temos uma diferença em relação aos resultados das variáveis de desempenho. 

O KMO é abaixo de 0,5 indicando que o poder de explicação é baixo, recomendando 

que não se considerem estes fatores para a construção de modelos. Segundo Hair 

et al (2005), em ciências sociais, há a possibilidade de se verificar índices da ordem 

de 0,6 ou mesmo menores, portanto não há contraindicação para a utilização das 

variáveis observadas, mas elas devem ser avaliadas com restrições. 

 

Tabela 38 - Atividade Inovativa - Coeficientes baseados nos fatores rotacionados 

varimax 

 

As variáveis e atividade inovativa externa (aie e aiedpiapas) para o fator 1 e as 

variáveis de atividade inovativa interna (aii e aiidpiapas) para o fator 2. Observemos 

que as variáveis aiidpiapas e aiedpiapas são construídas usando os investimentos 

em atividades inovativas internas e externas dividindo-se pelas despesas da firma. 

Já as variáveis aii e aie, são construídas dividindo-se pelas receitas liquidas da 

firma. Sendo de se esperar que tenham correlação e sejam importantes na 

determinação da outra. 
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4.1.5 - Atividade interna DE P&D  

 

Tabela 39 -  Atividade interna DE P&D - Análise do componente principal 

 

 

Novamente temos dois fatores retidos, com autovalores maiores que um, utilizando-

se o mesmo processo dos fatores anteriores. 

 

 

Figura 7 - Scree test para as variáveis internas de P&D 

 

Scree test para as variáveis de atividade interna de P&D; podemos confirmar que 

apenas dois fatores podem ser extraídos destas variáveis, as demais não 

contribuem para a explicação do fator. 

 

Tabela 40 - Atividade interna DE P&D  - Peso dos fatores 

0
1

2
3

4

0 2 4 6 8

Eigenvalues Mean

Scree plot of eigenvalues after factor
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Variable Factor1 Factor2 Uniqueness 

pod 0,9804 0,1814 0,0186 

pgpd 0,8145 -0,5293 0,0565 

dout 0,7634 -0,6200 0,0329 

mest 0,3804 0,3274 0,7481 

grand 0,8182 0,1275 0,3143 

tenc 0,5138 0,7436 0,1831 

tppd 0,9806 0,1575 0,0136 

 

Nas tabelas anteriores podemos verificar que a variável tppd (total de pessoas 

dedicadas a P&D em relação ao efetivo total) é aquela que tem maior peso no fator 

1, enquanto que a variável pessoas ocupadas em P&D (popd) no fator 1 é a que 

apresenta o segundo maior peso. 

 

Tabela 41 - Atividade interna DE P&D - Fatorial rotacionada: varimax 

Factor analysis/correlation Number of obs = 1131 

Method: principal-component factors 

Retained factors 

= 2 

Rotation: orthogonal varimax (Kaiser on) 

Number of 

params =  13 

Factor Variance Difference Proportion Cumulative 

Factor1 3,02212 0,41136 0,4317 0,4317 

Factor2 2,61077 
 

0,373 0,8047 

LR test: independent vs. Saturated: chi2(21) = -5,0e+04 Prob>chi2 = 

0,0000 

 

 

Utilizando a técnica de rotação varimax, verificamos que para a atividade interna de 

P&D os pesos de ambos os fatores são aproximadamente iguais. 

 

 

 

 

Tabela 42 - Atividade interna DE P&D - Peso dos fatores após rotação Varimax 
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05/05 

Variable Factor1 Factor2 Uniqueness 

pod 0,6486 0,7488 0,0186 

pgpd 0,9623 0,1326 0,0565 

dout 0,9829 0,0306 0,0329 

mest 0,0735 0,4965 0,7481 

grand 0,5354 0,6318 0,3143 

tenc -0,0980 0,8985 0,1831 

tppd 0,6385 0,7607 0,0136 

 

Após a rotação, cujo objetivo foi o de segregar as variáveis nos fatores propostos, 

observamos uma clara segregação dos fatores pelo alto peso de algumas variáveis 

em um fator e baixo no outro.  

 

Tabela 43 - Atividade interna DE P&D - Matriz de fatores rotacionados 

Factor1 Factor2 

Factor1 0,7562 0,6543 

Factor2 -0,6543 0,7562 

 

As tabelas acima mostram o percentual da  variância  explicada pelos fatores. 

Indicando que ambos os fatores tem o mesmo poder de explicação. 

 

Tabela 44 - Atividade interna DE P&D - Coeficientes baseados nos fatores 

rotacionados varimax 

Variable Factor1 Factor2 

pod 0,10760 0,22845 

pgpd 0 0 

dout 0,80915 

-

0,37812 

mest 

-

0,00480 0,20331 

grand 0,08550 0,19562 

tenc 

-

0,25959 0,48491 
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tppd 0,10024 0,23703 

 

Particularmente nesta análise,  o objetivo da rotação foi cumprido, ou seja, segregar 

de maneira mais evidente  os fatores. Mas podemos verificar uma baixa correlação 

entre os fatores para este grupo de variáveis, o que indica que os fatores 

individualmente podem contribuir pouco para a  explicação dos fatores que explicam 

a  inovação. 

 

4.1.6 - Impacto das inovações  

 

Tabela 45 - Impacto das inovações - Análise do componente principal 

 

Factor analysis/correlation Number of obs = 1180 

Method: principal-component factors 
Retained factors 

= 
2 

Rotation: unrotated 
Number of 

params =  
11 

Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 

Factor1 1,91576 0,71439 0,3193 0,3193 

Factor2 1,20137 0,34968 0,2002 0,5195 

Factor3 0,85169 0,06234 0,1419 0,6615 

Factor4 0,78936 0,11748 0,1316 0,793 

Factor5 0,67187 0,10193 0,112 0,905 

Factor6 0,56995 
 

0,095 1 

LR test: independent vs. Saturated: chi2(15) = 616,11 Prob>chi2 = 

0,0000 

 

Novamente temos dois fatores que foram extraídos por conta do critério de autovalor 

maior que um. 
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Figura 8 - Scree test para as variáveis de impacto das inovações 

 

 

Scree test para as variáveis de Impacto das Inovações podemos confirmar que 

apenas dois fatores podem ser extraídos destas variáveis. 

 

Tabela 46 - Impacto das inovações - Peso dos fatores 

 

Variable Factor1 Factor2 Uniqueness 

iivli -0,4555 0,6243 0,4028 

iiexp -0,0498 0,7941 0,3669 

iiprod 0,6979 0,2382 0,4561 

iimer 0,6828 0,3232 0,4294 

iiproc 0,6641 -0,1331 0,5413 

iioutr 0,5582 0,455 0,6864 

 

 

Podemos verificar que as variáveis mais importantes na formação dos fatores foram: 

iivli, iiexp, iiprod e iimer. Conforme verificamos na definição operacional destas, a iivli 

(% de vendas de novos produtos em relação a vendas totais) iiexp (% de exportação 

em relação a vendas totais), iiprod (empresa com alta importância em impacto em 

produto) e iimer (empresa com alta importância em impacto em mercado). 

 

Tabela 47 - Impacto das inovações  Fatorial rotacionada: varimax 
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Factor analysis/correlation Number of obs = 1180 

Method: principal-component factors 

Retained factors 

= 2 

Rotation: orthogonal varimax (Kaiser on) 

Number of 

params =  11 

Factor Variance Difference Proportion Cumulative 

Factor1 1,86263 0,60812 0,3104 0,3104 

Factor2 1,2545 
 

0,2091 0,5195 

LR test: independent vs. Saturated: chi2(615) = 616,11Prob>chi2 = 

0,0000 

 

As tabelas acima demonstram a utilização da rotação dos fatores com o critério de 

Kaiser. Esta estratégia procura identificar as ponderações que tem um peso grande 

para um fator e peso baixo para outro fator. A rotação usada foi a varimax. 

Verificamos aqui que os fatores não tem o mesmo peso e a mesma capacidade 

explicativa, tendo o fator 1 a maior capacidade explicativa. 

 

Tabela 48 - Impacto das inovações - Peso dos fatores após rotação varimax 

 

Variable Factor1 Factor2 Uniqueness 

iivli -0,2680 0,7249 0,4028 

iiexp 0,1687 0,7776 0,3669 

iiprod 0,7364 0,0388 0,4561 

iimer 0,7450 0,1247 0,4294 

iiproc 0,6026 -0,3092 0,5413 

iioutr 0,5494 -0,1085 0,6864 

 

Após a rotação, cujo objetivo foi o de segregar as variáveis nos fatores propostos. 

Nesta tabela vemos que o esperado se materializa em relação ao alto peso de 

algumas variáveis em um fator e baixo no outro.  

 

 

 

Tabela 49 - Impacto das inovações - Matriz de fatores rotacionados 
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Factor1 Factor2 

Factor1 0,9621 -0,2727 

Factor2 0,2727 0,9621 

 

As tabelas acima mostram o quanto da variância nova é explicada pelo fator, 

indicando que ambos os fatores tem o mesmo poder de explicação. 

 

Tabela 50 - Impacto das inovações - Medida de adequação KMO 

05/05 

Variable kmo 

iivli 0,611 

iiexp 0,4939 

iiprod 0,652 

iimer 0,642 

iiproc 0,7016 

iioutr 0,7546 

Overall 0,6575 

 

Os valores das Tabelas acima dão a adequação da amostragem (KMO), ou seja, a 

proporção da variância dos dados que pode ser considerada comum a todas as 

variáveis. Segundo Hair et al (2005), valores abaixo de 0,5 não são aceitáveis, 

sendo que preferencialmente devem estar próximos de 1. 

 

Tabela 51 - Impacto das inovações - Coeficientes baseados nos fatores 

rotacionados varimax 

 

Variable Factor1 Factor2 

iivli 

-

0,08702 
0,5648 

iiexp 0,15526 0,64304 

iiprod 0,40458 0,09142 

iimer 0,41625 0,16162 

iiproc 0,30328 -0,20115 
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iioutr 0,29063 -0,04303 

Apesar de verificar uma alta correlação para iiexp e iivli no fator 2, para as demais 

variáveis, verificamos uma baixa correlação para este grupo de variáveis, podemos 

identificar que estas duas variáveis poderiam contribuir primordialmente para 

explicar a inovação. 

 

4.1.7 - Cooperação para inovação  

 

Tabela 52 - Cooperação para inovação - Análise do componente principal 

 

Factor analysis/correlation Number of obs = 1180 

Method: principal-component factors 
Retained factors 

= 
1 

Rotation: unrotated 
Number of 

params =  
3 

Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 

Factor1 2,86871 2,73741 0,9562 0,9562 

Factor2 1,3129 0,13129 0,0438 1 

Factor3 0 0 1 

LR test: independent vs. Saturated: chi2(3) =    Prob>chi2 = 0,0000 

 

Podemos verificar neste caso que apesar de termos três fatores, apenas um pode 

ser extraídos por conta do critério de autovalor maior que um. 
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Figura 9 - Scree test para as variáveis de cooperação para a inovação 

 

Scree test para as variáveis de cooperação para inovação podemos confirmar que 

apenas um fator pode ser extraído destas variáveis, as demais não contribuiram 

para a explicação do fator. 

 

Tabela 53 - Cooperação para inovação - Peso dos fatores 

 

Variable Factor1 Uniqueness 

coop  0,9895 0,0208 

Ipai 0,9541 0,0896 

Ippd 0,9895 0,0208 

 

Neste caso, as três variáveis compõem somente um fator. 

 

Tabela 54 - Cooperação para inovação - Fatorial rotacionada: varimax 

 

Factor analysis/correlation Number of obs = 1180 

Method: principal-component factors 

Retained factors 

= 1 

Rotation: orthogonal varimax (Kaiser on) 

Number of 

params =  3 

Factor Variance Difference Proportion Cumulative 
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Factor1 2,86871 
 

0,9562 0,9562 

LR test: independent vs. Saturated: chi2(3) =      Prob>chi2 = 0,0000 

 

As tabelas acima demonstra a utilização da rotação dos fatores com o critério de 

Kaiser. Esta estratégia procura identificar as ponderações que tem um peso grande 

para um fator e peso baixo para outro fator. A rotação usada foi a varimax. Neste 

caso especifico, temos apenas um fator, na verdade não necessitando de tal análise. 

 

Tabela 55 - Cooperação para inovação - Peso dos fatores após rotação varimax 

 

Variable Factor1 Uniqueness 

coop  0,9895 0,0208 

Ipai 0,9541 0,0896 

Ippd 0,9895 0,0208 

 

Após a rotação, cujo objetivo foi o de segregar as variáveis nos fatores propostos. 

Mas como temos apenas um fator, não necessitaríamos desta analise. 

 

Tabela 56 - Cooperação para inovação - Coeficientes baseados nos fatores 

rotacionados varimax 

 

Variable Factor1 

coop  0,68988 

Ipai 0,3326 

Ippd 0 

 

Apesar de verificar uma correlação acima de 0,6 para coop no fator 1, para as 

demais variáveis, verificamos uma baixa correlação para este grupo de variáveis, 

Em função destes resultados, há poucas evidencias de que tais variáveis possam 

ajudar na explicação da inovação. 
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4.1.8 - Fonte da informação 

 

Tabela 57 - Fonte da informação - Análise do componente principal 

 

Factor analysis/correlation Number of obs = 1180 

Method: principal-component factors 
Retained factors 

= 
2 

Rotation: unrotated 
Number of 

params =  
13 

Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 

Factor1 1,68807 0,45453 0,2412 0,2412 

Factor2 1,23354 0,25987 0,1762 0,4174 

Factor3 0,97367 0,02963 0,1391 0,5565 

Factor4 0,94404 0,11719 0,1349 0,6913 

Factor5 0,82685 0,03944 0,1181 0,8095 

Factor6 0,78742 0,24102 0,1125 0,9219 

Factor7 0,5464 0,0481 1 

LR test: independent vs. Saturated: chi2(1) = 452,28 Prob>chi2 = 0,0000 

 

 

Neste caso, temos dois fatores retidos, com autovalores maiores que um, utilizando-

se o mesmo processo dos fatores anteriores. 
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Figura 10 - Scree test para as variáveis de fonte de informação 

 

 

De acordo com o Scree test para as variáveis de fonte de informação podemos 

confirmar que apenas dois fatores podem ser extraídos destas variáveis, as demais 

não contribuiram para a explicação do fator. 

 

Tabela 58 - Fonte da informação - Peso dos fatores 

 

Variable Factor1 Factor2 Uniqueness 

Fiint 0,2768 0,3189 0,8217 

Fiext 0,4721 0,4543 0,5707 

Ficep 0,499 0,4017 0,5896 

Fiout 0,5228 0,4054 0,5623 

locfiext 0,6191 -0,4617 0,4035 

locficep 0,326 -0,3483 0,7746 

locfiout 0,6154 -0,5151 0,356 

 

Nestas tabelas podemos verificar que a variável locficep (localização da fonte de 

informação como sendo centros educacionais no exterior) foi aquela que obteve 

menor carga, sendo que para as demais variáveis verificamos cargas médias de 

peso. 
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Tabela 59 - Fonte da informação -Fatorial rotacionada: varimax 

 

Factor analysis/correlation Number of obs = 1180 

Method: principal-component factors 

Retained factors 

= 2 

Rotation: orthogonal varimax (Kaiser on) 

Number of 

params =  13 

Factor Variance Difference Proportion Cumulative 

Factor1 1,4653 0,009 0,2093 0,2093 

Factor2 1,45631 
 

0,208 0,4174 

LR test: independent vs. Saturated: chi2(6) = 452,28 Prob>chi2 = 

0,0000 

 

Utilizando a técnica de rotação varimax, verificamos que para as variáveis de fonte 

de informação o peso para o fator 1 é maior que o fator 2. 

 

Tabela 60 - Fonte da informação -Peso dos fatores após rotação varimax 

 

Variable Factor1 Factor2 Uniqueness 

Fiint -0,0256 0,4215 0,8217 

Fiext 0,0191 0,655 0,5707 

Ficep 0,0751 0,6362 0,5896 

Fiout 0,0895 0,6555 0,5623 

locfiext 0,7653 0,1038 0,4035 

locficep 0,4742 -0,0228 0,7746 

locfiout 0,8 0,063 0,356 

    

 

Após a rotação, cujo objetivo foi o de segregar as variáveis nos fatores propostos. 

Nesta tabela vemos que há uma melhor acomodação entre os dois fatores, porém 

não tão claro quanto esperado, mas podemos verificar um alto peso de algumas 

variáveis em um fator e baixo no outro. Indicando quais variáveis devem ser 

alocadas aos fatores. 
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Tabela 61- Fonte da informação - Matriz de fatores rotacionados 

 

Variable Factor1 Factor2 

Factor1 0,7141 0,7001 

Factor2 -0,7001 0,7141 

   

 

As tabelas acima mostram o quanto da variância nova é explicada pelo fator. 

Indicando que ambos os fatores tem o mesmo poder de explicação. 

 

Tabela 62 - Fonte da informação - Medida de adequação KMO 

 

Variable kmo 

Fiint 0,6108 

Fiext 0,5938 

Ficep 0,6357 

Fiout 0,5487 

locfiext 0,5244 

locficep 0,6795 

locfiout 0,5195 

Overall 0,5575 

 

Quando o KMO é abaixo de 0,5 indica que o poder de explicação é baixo, 

recomenda-se que não se considerem estes fatores para a construção de modelos. 

Segundo Hair et al (2005), em ciências sociais, há a possibilidade de se verificar 

índices da ordem de 0,6 ou mesmo menores, portanto não há contraindicação para 

a utilização das variáveis observadas.  

 

Tabela 63 - Fonte da informação - Coeficientes baseados nos fatores rotacionados 

varimax 

 

Variable Factor1 Factor2 

Fiint - 0,29942 
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0,06388 

Fiext 

-

0,05814 0,45881 

Ficep 

-

0,01687 0,43947 

Fiout 

-

0,00893 0,45149 

locfiext 0,52391 -0,01047 

locficep 0,33415 -0,06782 

locfiout 0,55264 -0,04293 

 

Nesta análise, podemos verificar uma baixa correlação para este grupo de variáveis, 

acreditamos que em função destes baixos resultados há poucas evidencias de que 

tais variáveis pudessem ajudar na explicação da inovação. 

 

4.1.9 - Apoio do governo 

 

Tabela 64- Apoio do governo - Análise do componente principal 

 

Factor analysis/correlation 
Number of obs = 4418 

Method: principal-component factors 
Retained factors 

= 
1 

Rotation: unrotated 
Number of 

params =  
1 

Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 

Factor1 1,57286 1,14571 0,7864 0,7864 

Factor2 0,42714 
 

0,2136 1 

LR test: independent vs. Saturated: chi2(1) = 1756,62 Prob>chi2 = 

0,0000 

 

 

Apesar dos dois fatores que foram extraídos, segundo o critério de autovalor maior 

que um, temos apenas um fator a selecionar. 
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Figura 11 - Scree test para as variáveis de apoio do governo 

 

De acordo com o Scree test para as variáveis de apoio do governo podemos 

confirmar que apenas um fator pode ser extraído destas variáveis, a outra não 

contribuiria para a explicação do fator. 

 

 

Tabela 65 - Apoio do governo - Peso dos fatores 

 

Variable Factor1 Uniqueness 

eag 0,8671 0,2482 

tfp_2 0,8671 0,2482 

 

Neste caso podemos verificar que as duas variáveis agrupam-se apenas em um 

fator. 

 

Tabela 66 - Apoio do governo - Fatorial rotacionada: varimax 

 

Factor analysis/correlation Number of obs = 161 

Method: principal-component factors 

Retained factors 

= 1 

Rotation: orthogonal varimax (Kaiser on) 

Number of 

params =  1 

Factor Variance Difference Proportion Cumulative 
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Factor1 1,50367 
 

0,7518 0,7518 

LR test: independent vs. Saturated: chi2(1) = 46,67 Prob>chi2 = 0,0000 

A tabela acima demonstra a utilização da rotação dos fatores com o critério de 

Kaiser. Esta estratégia procura identificar as ponderações que tem um peso grande 

para um fator e peso baixo para outro fator. A rotação usada foi a varimax. Neste 

caso especifico, temos apenas um fator, na verdade não necessitando de tal análise. 

 

Tabela 67 - Apoio do governo - Peso dos fatores após rotação varimax 

 

Variable Factor1 Uniqueness 

eag 0,8671 0,2482 

tfp_2 0,8671 0,2482 

 

Após a rotação, cujo objetivo foi o de segregar as variáveis nos fatores propostos. 

Mas como temos apenas um fator, não necessitaríamos desta analise. 

 

Tabela 68 - Apoio do governo - Medida de adequação KMO 

 

Variable kmo 

eag 0,5 

tfp_2 0,5 

Overall 0,5 

 

 

Os valores das tabelas acima dão a adequação da amostragem (KMO), ou seja, a 

proporção da variância dos dados que pode ser considerada comum a todas as 

variáveis. Segundo Hair et al (2005), em ciências sociais, há a possibilidade de se 

verificar índices da ordem de 0,6 ou mesmo menores, portanto não há 

contraindicação para a utilização dos fatores calculados.  

 

Tabela 69- Apoio do governo - Coeficientes baseados nos fatores rotacionados 

varimax 

 

Variable Factor1 
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eag 0,57665 

tfp_2 0,57665 

 

Podemos verificar que os valores são medianos indicando que há condições de se 

utilizar este fator para futuras análises.  

 

4.1.10 – Patentes e meios de proteção  

 

Tabela 70 – Patentes e meios de proteção - Análise do componente principal  

 

Factor analysis/correlation Number of obs = 1180 

Method: principal-component factors 
Retained factors 

= 
1 

Rotation: unrotated 
Number of 

params =  
1 

Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 

Factor1 1,25593 0,51185 0,628 0,628 

Factor2 0,74407 
 

0,372 1 

LR test: independent vs. Saturated: chi2(1) = 79,83 Prob>chi2 = 0,0000 

 

Apesar dos dois fatores que foram extraídos, segundo o critério de autovalor maior 

que um, temos apenas um fator a selecionar. 
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Figura 12 - Scree test para as variáveis de patentes e meios de proteção 

 

Segundo o Scree test para as variáveis de patentes e meios de proteção podemos 

confirmar que apenas um fator pode ser extraído destas variáveis, as demais não 

contribuiriam para a explicação do fator. 

 

Tabela 71 – Patentes e meios de proteção - Peso dos fatores 

 

Variable Factor1 Uniqueness 

mpesc 0,7924 0,372 

mpest 0,7924 0,372 

 

Neste caso podemos verificar que as duas variáveis agrupam-se apenas em um 

fator. 

 

 

Tabela 72– Patentes e meios de proteção - Fatorial rotacionada: varimax  

 

Factor analysis/correlation Number of obs = 1180 

Method: principal-component factors 

Retained factors 

= 1 

Rotation: orthogonal varimax (Kaiser on) 

Number of 

params =  1 
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Factor Variance Difference Proportion Cumulative 

Factor1 1,25593 
 

0,628 0,628 

LR test: independent vs. Saturated: chi2(1) = 79,83 Prob>chi2 = 0,0000 

 

As tabelas acima demonstra a utilização da rotação dos fatores com o critério de 

Kaiser. Esta estratégia procura identificar as ponderações que tem um peso grande 

para um fator e peso baixo para outro fator. A rotação usada foi a varimax. Neste 

caso especifico, temos apenas um fator, na verdade não necessitando de tal análise. 

 

Tabela 73 - Patentes e meios de proteção - Peso dos fatores após rotação varimax 

 

Variable Factor1 Uniqueness 

mpesc 0,7924 0,372 

mpest 0,7924 0,372 

 

Após a rotação, cujo objetivo foi o de segregar as variáveis nos fatores propostos. 

Mas como temos apenas um fator, não necessitaríamos desta analise. 

 

Tabela 74 – Patentes e meios de proteção - Medida de adequação KMO 

 

Variable kmo 

mpesc 0,5 

mpest 0,5 

Overall 0,5 

 

Os valores da tabela acima dão a adequação da amostragem (KMO), ou seja, a 

proporção da variância dos dados que pode ser considerada comum a todas as 

variáveis. Segundo Hair et al (2005), em ciências sociais, há a possibilidade de se 

verificar índices da ordem de 0,6 ou mesmo menores, portanto não há 

contraindicação para a utilização das variáveis observadas, porém recomenda-se 

não utiliza-las devido à seu baixo poder de explicação.  

 

Tabela 75 – Patentes e meios de proteção - Coeficientes baseados nos fatores 

rotacionados varimax 
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Variable Factor1 

mpesc 0,63096 

mpest 0,63096 

 

Podemos verificar que os valores são medianos indicando que há condições de se 

utilizar este fator para futuras análises.  

 

4.1.11 - Inovações organizacionais e de marketing  

 

Tabela 76 - Inovações organizacionais e de marketing - Análise do componente 

principal 

 

Factor analysis/correlation Number of obs = 1180 

Method: principal-component factors 
Retained factors 

= 
1 

Rotation: unrotated 
Number of 

params =  
4 

Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 

Factor1 2,11884 1,23111 0,5297 0,5297 

Factor2 0,88772 0,1478 0,2219 0,7516 

Factor3 0,73992 0,48641 0,185 0,9366 

Factor4 0,25351 
 

0,0634 1 

LR test: independent vs. Saturated: chi2(6) = 1227,03 Prob>chi2 = 

0,0000 

 

Apesar da analise ter extraído quatro fatores, segundo o critério de autovalor maior 

que um, temos apenas um fator a selecionar. 
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Figura 13 - Scree test para as variáveis de inovações e de marketing 

 

Conforme o Scree test para as variáveis de inovações organizacionais e de 

marketing podemos confirmar que apenas um fator pode ser extraído destas 

variáveis, as demais não contribuiriam para a explicação do fator. 

 

Tabela 77 - Inovações organizacionais e de marketing - Peso dos fatores 

 

Variable Factor1 Uniqueness 

meo 0,9109 0,1702 

mee 0,6497 0,5778 

mtg 0,5679 0,6775 

mem 0,7379 0,4556 

 

Neste caso podemos verificar que as duas variáveis agrupam-se apenas em um 

fator. 

 

Tabela 78 - Inovações organizacionais e de marketing - Fatorial rotacionada: 

varimax 

 

Factor analysis/correlation Number of obs = 1180 

Method: principal-component factors 
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Rotation: orthogonal varimax (Kaiser on) 

Number of 

params =  4 

Factor Variance Difference Proportion Cumulative 

Factor1 2,11884 
 

0,5297 0,5297 

LR test: independent vs. Saturated: chi2(6) = 1227,03 Prob>chi2 = 

0,0000 

 

As tabelas acima demonstra a utilização da rotação dos fatores com o critério de 

Kaiser. Esta estratégia procura identificar as ponderações que tem um peso grande 

para um fator e peso baixo para outro fator. A rotação usada foi a varimax. Neste 

caso especifico, temos apenas um fator, na verdade não necessitando de tal análise. 

 

Tabela 79 - Inovações organizacionais e de marketing - Peso dos fatores após 

rotação varimax 

 

Variable Factor1 Uniqueness 

meo 0,9109 0,1702 

mee 0,6497 0,5778 

mtg 0,5679 0,6775 

mem 0,7379 0,4556 

 

Após a rotação, cujo objetivo foi o de segregar as variáveis nos fatores propostos. 

Mas como temos apenas um fator, não necessitaríamos desta analise. 

 

Tabela 80 - Inovações organizacionais e de marketing - Medida de adequação KMO 

 

Variable kmo 

meo 0,5309 

mee 0,7401 

mtg 0,4983 

mem 0,5175 

Overall 0,5484 
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Os valores da tabela acima dão a adequação da amostragem (KMO), ou seja, a 

proporção da variância dos dados que pode ser considerada comum a todas as 

variáveis. Segundo Hair et al (2005), em ciências sociais, há a possibilidade de se 

verificar índices da ordem de 0,6 ou mesmo menores, portanto não há 

contraindicação para a utilização das variáveis observadas. 

 

Tabela 81 - Inovações organizacionais e de marketing - Coeficientes baseados nos 

fatores rotacionados varimax 

 

Variable Factor1 

meo 0,42991 

mee 0,30665 

mtg 0,26801 

mem 0,34824 

 

Hair et al (2005, p.111) indica que fatores de carga maiores que 0,30 são 

considerados que atingiram o nível mínimo, enquanto que 0,40 ou mais são 

considerados melhores e acima de 0,50 são considerados praticamente 

significantes. Podemos verificar que os valores atingem o nível mínimo, o que indica 

que é possível a utilização deste fator em futuras análises.  

 

4.1.12- Conclusão 

 

Conforme Hair et al (2005), o objetivo das analises fatoriais exploratórias é o de 

identificar dentre um grande numero de variáveis, fatores que resumam tais 

variáveis sem muita perda explicativa. Neste sentido, as análises conduzidas em 

cada grupo podem ser resumidas na tabela abaixo. Esta tabela síntese foi utilizada 

na elaboração do artigo apresentado no inicio do relatório. 

 

Tabela 82 – Fatores extraídos da análise fatorial. 

Grupo 
Número de 

Varáveis 

Número de 

Fatores 
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Desempenho 10 2 

Atividade Inovativa 4 2 

Atividade Interna de 

P&D 7 2 

Impacto das Inovações 6 2 

Cooperação para 

Inovação 3 1 

Fonte da Informação 7 2 

Apoio do Governo 2 1 

Patentes e Meios de 

Proteção 2 1 

Inovações 

Organizacionais e de 

Marketing 4 1 
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5 - ANEXO III 
 

5.1 - MODELO DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS 

Apresentamos a seguir os modelos de mensuração para o desempenho econômico, 
a capacidade para inovar e para os resultados do processo de inovação. 

5.2 - ASPECTOS DE MENSURAÇÃO 

5.3.1 – Desempenho 

 

A parir das variáveis disponíveis no banco de dados, verificamos que basicamente 

podemos ter variações de três variáveis: Return on Assets (ROA) retorno sobre 

ativos totais, que é a razão entre lucros e ativos totais, Return on Sales (ROS) 

retorno sobre vendas, que é a divisão entre lucros e total de vendas liquidas e 

Margem Operacional (MOP), que é a divisão do lucro operacional pela receita bruta 

total. 

Utilizando-se estas variáveis observadas conforme a definição operacional, 

selecionamos as variáveis abaixo para comporem a variável latente de 

Desempenho. 

 

 

Figura 14 - Modelo de mensuração de desempenho. 

 
Pelos coeficientes de correlação múltipla (mc) entre as variáveis observadas e a 

variável latente Desempenho, podemos verificar que as variáveis observadas 

medem de maneira plenamente satisfatória o construto proposto. 
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Tabela 83 - Matriz de resultados  

 

 

 

Para o modelo de mensuração de desempenho, podemos verificar que o modelo foi 

adequadamente calculado através da estimação de máxima verossimilhança. 

Verificamos também que para este modelo de mensuração, os erros são baixos 

conforme a coluna de erros padrão. 

 

Tabela 84 - Wald test para o modelo de desempenho 

 

 

 

Para o teste de Wald, a hipótese nula é que os coeficientes, exceto o intercepto, são 

zero. Sendo assim  podemos rejeitar a hipótese nula( The null hypothesis for this test 
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is that the coefficients other than the intercepts are 0. We can reject that null 

hypothesis for each equation). 

Tabela 85 - Goodness of fit  

 

 

 

O stata 12 reporta na coluna fitted a variância do ajuste para as variáveis 

endógenas, quer sejam latentes ou observadas. Em nosso caso temos variáveis 

endógenas observadas. 

A coluna predicted reporta a variância do valor previsto de cada variável endógena. 

A coluna residual reporta a sobra da variância residual. 

A coluna R-squared R2 reporta a fração da variância explicada por cada indicador. 

Ao final, o overall R2 é o coeficiente de determinação, ou o Goodness of Fit Index. 

A coluna mc representa correlação multipla, demonstra a relação entre a variável 

dependente indicada com a previsão do modelo linear. 

Já a coluna mc2 é o quadrado da correlação múltipla. 

Conforme Kline (1998), o índice de bondade do ajuste (goodness of fit) pode variar 

entre 0 (ajuste pobre) e 1 (ajuste perfeito), como podemos verificar, o modelo para 

desempenho obteve um ótimo ajuste, demonstrando que as modelo se ajustam 

quase que perfeitamente aos dados. 

Podemos concluir que a variável rospiapas (retorno sobre vendas) é que a 

presentou maior índice, porém as demais variáveis que compõem a variável latente 

Desempenho também têm índices significativos dentro da composição da variável. 

 

Resumo dos indicadores de aceitação: 
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Tabela 86 - Modelo de mensuração – desempenho 

 

 

5.3.2 - Modelo de mensuração - inovação 

 

Abaixo listamos as variáveis que compõem a atividade inovativa interna, que como 

podemos verificar, as variáveis treinamento (TRE), P&D interno (PDI), introdução de 

inovações tecnológicas (IIT) e outras preparações para produção e distribuição  

 

Figura 15 - Modelo de mensuração - inovação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

Tabela 87 - Matriz de resultados-, modelo de inovação 

 

A única relação forte a ser considerada seria a de impacto, justamente por medir 

tudo que se deseja. Não temos evidencias da decomposição dos impactos por 

variáveis. Isto pode ser um indicador de que o sistema tem algum grau de caos, em 

lugar de ser em alguma medida aleatório. A provável existência de caos só reforça a 

determinação e não a aleatoriedade da inovação. 
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Tabela 88 - Wald test para o modelo de inovação 

 

Uma outra medida importante dentro da análise dos modelos de equação estrutural 

é o Χ� (chi2), que segundo Kline (1998), se espera que o numero seja o mais baixo 

possível, porém o parâmetro d baixo é relativo, uma vez que o Χ� (chi2) pode variar 

de 0 a infinito. 

Complementado a medida do Χ� (chi2), dividindo-se pelos graus de liberdade do 

modelo (12 para 08/08 e 12 para 08/09) o valor indicado por Kline (1998) é de que 

sejam menores que 3 (três), ou até 5 (cinco) sejam aceitáveis. Em nossos modelos, 

08/08 foi 4,94 (59,315/12) e para 08/09 foi 5,44 (65,27/12), entendendo que os 

modelos propostos são aceitáveis do ponto de vista deste critério. 

 

Tabela 89 - Goodness of fit para o modelo de inovação 

 

 

Podemos observar que pelo critério de goodness of fit, que varia de 0 a 1 sendo que 

valores próximos de 1 seriam aqueles em que o modelo proposto se ajusta 

perfeitamente aos dados (MARUYAMA, 1998). Neste caso, podemos verificar que o 

ajuste é pobre. Porém, como identificado por Kline (1998), modelos de equação 

estrutural são modelos altamente sofisticados e apenas um parâmetro não é 

suficiente para designar um modelo adequado ou insatisfatório. 
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5.3.3 – Modelo de mensuração – impacto  

 

Na definição das variáveis que fariam parte do construto de impacto, verificamos que 

as variáveis: soma de participação % das vendas liquidas de novos produtos (IIVLI) 

e soma da participação % das exportações de produtos novos estavam em linha 

com a proposta da pesquisa, pois são formadas por componentes financeiros. 

Abaixo as descrições das variáveis que compõem o grupo de variáveis de impacto. 

 

Quadro 1 – Operacionalização das variáveis componentes do impacto das 
inovações 

 

 

 

Variável Descrição 

IIVLI 
Soma dos % de participação das vendas liquidas 

de produtos novos. 

IIEXP 
Soma dos % de participação das exportações de 

produtos novos. 

IIPROD 

Se empresa com impacto das inovações em 

produto assinalados como alta importância, 1 

caso contrario, 0. 

IIMER 

Se empresa com impacto das inovações em 

mercado assinalados como alta importância, 1 

caso contrario, 0. 

IIPROC 

Se empresa com impacto das inovações em 

processo assinalados como alta importância, 1 

caso contrario, 0. 

IIOUTR 

Se empresa com impacto das inovações em 

outros impactos assinalados como alta 

importância, 1 caso contrario, 0. 
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Figura 16- Modelo de mensuração – impacto 

 

Tabela 88 - Modelo de mensuração – impacto - Matriz de resultados 

 

 

 

Tabela 89 - Wald test para o modelo de impacto 
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Tabela 90 - Goodness of fit para o modelo de impacto 

 

 

5.4 - MODELOS ESTRUTURAIS  

 

5.4.1 - Inovação e desempenho 2 

 

Neste primeiro modelo utilizamos a construção teórica definida anteriormente para 

Inovação e desempenho, sendo a variável de Impacto e Desempenho aquelas que 

seriam resultado da variável latente de inovação, pois conforme o manual de oslo 

(2004), o impacto da inovação no desempeno da firma, é medido pelo grau de 

participação de novos produtos ou exportação no total das vendas da firma, além de 

patentes, que são resultados esperados da inovação no âmbito da firma. Desta 

forma, buscando a confirmação de um modelo inicial, utilizamos as variáveis latentes 

de Inovação, Impacto e Desempenho, colocando-as estruturalmente como sendo o 

Impacto e o Desempenho as variáveis dependentes para a variável latente 

Inovação.  
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Figura 17- diagrama de caminho para os constructos de inovação, impacto da 
inovação e desempenho financeiro  

 

 

 

 

Tabela 91 - Matriz de resultados - para os constructos de inovação, impacto da 
inovação e desempenho financeiro.  
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Verificamos que não houve convergência para nenhum ano neste modelo proposto. 

Cudeck e Henly (1991) identificam dentre as possíveis causas da não convergência 

de algum modelo estrutural, a quantidade de parâmetros a ser estimado, aliado a um 

modelo complexo. 

Neste primeiro momento, ainda é prematuro a afirmação de que não haveria relação 

entre inovação e desempenho, pois estamos apenas iniciando nossas análises. 

Apesar de conceitualmente este ser um modelo abrangente, outros modelos serão 

testados ao longo deste trabalho. 

Ainda insistindo no mesmo modelo, pois entende-se que seria o modelo ideal, 

buscamos  verificar se haveria convergência se aberto por setor: Industria e 

serviços. 

 

INOVAÇÃO E DESEMPENHO 2 

ABERTURA POR SETOR: INDÚSTRIA – MODELO NÃO CONVERGIU 

 

 

 

Figura 18 - diagrama de caminho para os constructos de inovação, impacto da 
inovação e desempenho financeiro ( indústria) 
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Tabela 92 - Matriz de resultados - para os constructos de inovação, impacto da 
inovação e desempenho financeiro (indústria).  
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Mesmo verificando a não convergência deste modelo, tentando esgotar as 

possibilidades desta estrutura, buscamos verificar se haveria convergência se aberto 

por tamanho de empresa (pessoal ocupado), que segregamos em dois grupos: 0 = 

micro, pequena e média empresa e 1 = grande empresa. 

Como verificamos a não convergência do primeiro modelo, alternativamente 

construímos outro modelo com as mesmas variáveis, porém com uma construção 

estrutural diferente para verificar a convergência. 

Neste modelo buscamos a verificação de que a variável Desempenho pudesse ser 

dependente da variável Impacto, e esta por sua vez dependente da variável 

Inovação. 

 

INOVAÇÃO E DESEMPENHO 6 – MODELO NÃO CONVERGIU 

 

05/05 

 

Figura 19 - diagrama de caminho para os constructos de inovação, impacto da 
inovação e desempenho financeiro.  
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Tabela 93 - Matriz de resultados- para os constructos de inovação, impacto da 
inovação e desempenho financeiro.  
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INOVAÇÃO E DESEMPENHO 6  

ABERTURA POR SETOR: INDÚSTRIA 

 

 

 

Figura 20- diagrama de caminho para os constructos de inovação, impacto da 
inovação e desempenho financeiro.  
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Tabela 94 - Matriz de resultados- para os constructos de inovação, impacto da 
inovação e desempenho financeiro (modelo não convergiu) 
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Utilizamos para a construção destes dois primeiros modelos as três variáveis 

latentes definidas (Inovação, Desempenho e Impacto), ou seja, tendo toda a 

complexidade e grande numero de parâmetros a serem calculados, que segundo 

Cudeck e Henly (1991) pode ser uma das causas da não convergência dos modelos, 

passamos a construir modelos mais simplificados seguindo na linha de diminuição 

de complexidade. 

 

5.4.2 – Inovação e desempenho 3-1 

 

A partir da não convergência dos primeiros modelos, buscamos simplificar o modelo 

utilizando outras variáveis que exprimissem o mesmo conceito, desta forma 

iniciamos pela variável impacto, que utilizamos sua fatorial ao invés da variável 

latente. 

 

 

 

Figura 21 - diagrama de caminho para os constructos de inovação, impacto da 
inovação e desempenho financeiro ( modelo simplificado) 
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Tabela 95 - Matriz de resultados- para os constructos de inovação, impacto da 
inovação e desempenho financeiro ( modelo simplificado) 
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Tabela 98 - Wald test para os constructos de inovação, impacto da inovação e 
desempenho financeiro ( modelo simplificado) 

 

 

 

Tabela 99 - Goodness of fit - para os constructos de inovação, impacto da inovação 
e desempenho financeiro (modelo simplificado). 

 

 

 

Neste modelo que foi convergente, já temos obtivemos melhores indicadores. As 

relações com desempenho apresentadas, apesar de diminuídas, representam o 

referencial teórico esperado, embora a bondade do ajuste se mostre pequeno e o 

qui-quadrado seja grande. 
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Verificamos que a correlação múltipla (mc) que reporta o relacionamento da variável 

dependente indicada com a previsão do modelo linear, apesar de pequena para 

Desempenho, variando de -2,6% (05/06) até 5,8% (08/09), verificamos que para 

Impacto teve coeficientes significativos de explicação, ou seja 40% da variância do 

impacto é explicada pela inovação no ano 05/05. 

Desta forma, verificamos que o modelo foi validado, confirmando a teoria de que 

existe influência da atividade inovativa no desempenho das firmas brasileiras, 

destacando-se a influencia no Impacto das inovações. 

Com a convergência do modelo, buscamos verificar como seria o comportamento 

por tamanho de empresa, cuja estratificação foi por faixa de pessoal ocupado (PO), 

sendo 0 para micro, pequena e média empresa e 1 para grande empresa. 

 

MODELO 3-1 POR FAIXA DE PO. 

Análise estratificada por faixa de PO  

Classificação PO (TAMANHO) 

*GRANDE = 1  

*Micro, Pequena e Média = 0 

 

FIGURA 23 - diagrama de caminho para os constructos de inovação, impacto da 
inovação e desempenho financeiro (Faixa de PO = 0 (Micro, Pequena e Média 
empresa) 
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Figura 22 - diagrama de caminho para os constructos de inovação, impacto da 
inovação e desempenho financeiro (Faixa de PO = 1 (Grande)  

  

 

Tabela 96 - Matriz de resultados - para os constructos de inovação, impacto da 
inovação e desempenho financeiro (por tamanho de empresa). 
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Faixa de PO = 0 (Micro, Pequena e Média empresa) 

 

 

Tabela 97 - Wald test - para os constructos de inovação, impacto da inovação e 
desempenho financeiro ( por tamanho de empresa) 

 

 

 

 

Faixa de PO = 1 (Grande) 
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Tabela 98 - Wald test - para os constructos de inovação, impacto da inovação e 
desempenho financeiro (por tamanho de empresa). 

 

 

 

Faixa de PO = 0 (Micro, Pequena e Média empresa) 

 

Tabela 99 - Goodness of fit - para os constructos de inovação, impacto da inovação 
e desempenho financeiro (por tamanho de empresa). 

 

 

Faixa de PO = 1 (Grande) 
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Tabela 100 - Goodness of fit - para os constructos de inovação, impacto da inovação 
e desempenho financeiro ( por tamanho de empresa) 

 

 

 

5.4.3 – Inovação e desempenho 3-1 por setores 

 

Após a confirmação deste modelo, buscamos a abertura em basicamente dois 

setores: Indústria de transformação (2), Serviços de informação e comunicação (3). 

Este modelo busca desagregar os efeitos por setores, e assim confirmar também a 

convergência para cada grupo, utilizando as mesmas variáveis obtidas no modelo 

conjunto. 
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Figura 23 - diagrama de caminho para os constructos de inovação, impacto da 
inovação e desempenho financeiro ( somente indústria) 

 

 

 

 

Tabela 101 - Matriz de resultados para os constructos de inovação, impacto da 
inovação e desempenho financeiro ( indústria) 
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INDÚSTRIA 

Tabela 102 - Wald test para os constructos de inovação, impacto da inovação e 
desempenho financeiro ( indústria) 
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INDÚSTRIA 

Tabela 103 - Goodness of fit para os constructos de inovação, impacto da inovação 
e desempenho financeiro ( indústria) 

 

 

 

 

Verificando o modelo segregado por setor, quando verificamos a indústria, o modelo 

foi convergente para todos os anos, porém em serviços, verificamos a convergência 

apenas para o ano 05/08. Uma possível explicação para que não tenha convergido é 

a quantidade diminuída de observações para o setor de serviços comparativamente 

ao da indústria, pois o ano 2005 da PINTEC foi a primeira pesquisa a incluir o setor 

de serviços, e como podemos verificar o numero pequeno de observações, em torno 
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de 300, já em 2008 saltou para próximos de 800 observações, enquanto que para o 

setor de indústria, o numero variou entre 4.600 a 5.700 observações.  

 

5.4.4 – Análise de inovação e desempenho 3 

 

Continuando na linha de simplificação dos modelos para melhor acomodação da 

teoria, sem a perda da essência proposta, rodamos um novo modelo substituindo 

agora a variável latente Desempenho pela variável observada de retorno sobre 

vendas. 

 

05/05 

 

Figura 24- diagrama de caminho para os constructos de inovação, impacto da 
inovação e desempenho financeiro ( desempenho simplificado) 
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Tabela 104 - Matriz de resultados para os constructos de inovação, impacto da 
inovação e desempenho financeiro ( simplificado) 
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Tabela 105 - Wald test para os constructos de inovação, impacto da inovação e 
desempenho financeiro (simplificado) 

 

 

 

Tabela 106 - Goodness of fit para os constructos de inovação, impacto da inovação 
e desempenho financeiro ( simplificado) 

 

 

Verificamos que nesta simplificação, apenas o ano de 05/07 não se mostrou 

convergente, e os demais anos, obtivemos um qui-quadrado baixo, mas também 

uma bondade de ajuste também baixo. 
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6 – CONCLUSÃO 
 

O objetivo deste trabalho foi o de buscar evidencias estatísticas para suportar a 

teoria de que existe influência da atividade inovativa no desempenho das firmas 

brasileiras. Iniciamos as analises construindo os modelos de mensuração para 

desempenho, inovação e impacto. Os modelos de mensuração foram convergentes 

e se mostraram aptos a medir as variáveis latentes propostas. 

Concluída esta fase, definimos uma primeira estrutura para o relacionamento entre 

inovação, impacto e desempenho conforme o modelo 2, porém não houve 

convergência nos anos que foram analisados. Ainda com este mesmo modelo, 

aprofundamos a análise para verificar a possível convergência para o modelo aberto 

por setor: Indústria e Serviços, foram rodados os anos 05/05, 05/07, 08/08 e 08/09, 

porém não foi possível confirmar nenhum dos modelos rodados. Insistindo ainda no 

modelo 2, rodamos para o ano de 08/08 com a abertura para tamanho de empresa: 

0 = Micro, Pequena e Média empresa e 1 = Grande empresa, porém também não 

houve convergência do modelo. 

Após este modelo, construímos o modelo 6 que foi uma derivação deste primeiro, 

mas utilizando-se todas as variáveis latentes: inovação, desempenho e impacto. 

Foram rodas para os anos: 05/05, 05/06, 05/07, 05/08, 08/08 e 08/09, porém não 

verificamos convergência para nenhum ano analisado. Analogamente ao modelo 2, 

rodamos as analises para setor: indústria e Serviços para os anos 05/05, 08/08 e 

08/09, mas também não foram convergentes. Uma ultima tentativa sobre este 

modelo, rodamos para o ano de 08/08 com a abertura para tamanho de empresa: 0 

= Micro, Pequena e Média empresa e 1 = Grande empresa, similarmente não houve 

convergência do modelo. 

Cudeck e Henly (1991) identificaram que dentre as possíveis causas de um modelo 

estrutural não convergir estão a: grande quantidade de parâmetros a serem 

estimados aliados a modelos complexos podem resultar em baixo ajuste ou não 

convergência. 

Um segundo passo foi dado para a construção de novos modelos, que foi o da 

simplificação, passamos a construir modelos estruturais com menor complexidade, 

mantendo-se os modelos de mensuração para desempenho e inovação, utilizamos 

uma fatorial da variável impacto. Com esta alteração verificamos que o modelo se 

mostrou convergente para os anos rodados, confirmando a teoria proposta. A partir 
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deste resultado, rodamos a abertura para o modelo por tamanho de empresa: 0 = 

Micro, Pequena e Média empresa e 1 = Grande empresa, verificamos que o modelo 

se mostrou convergente para todos os anos, porém com bondade do ajuste baixa. O 

próximo passo foi preparar o modelo para abertura por setor: Indústria e Serviços. 

Foi constatado que para o setor de Indústria, todos os anos se mostraram 

convergentes, mas também com baixa bondade de ajuste. Já o setor de serviços, 

apenas o ano 05/08 foi convergente e com baixa bondade de ajuste, os demais anos 

rodados não convergiram. 

Seguimos ainda, mais um passo na direção da simplificação do modelo, e 

construímos o modelo 3, onde reduzimos a variável latente de desempenho para a 

variável observada de retornos sobre vendas (rospiapas) os anos 05/05, 05/06, 

05/08, 08/08 e 08/09 foram convergentes, mas também com uma baixa bondade de 

ajuste. Verificamos que o ano 05/07 não foi convergente. 
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