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RESUMO 

A inovação vem sendo considerada o motor das grandes evoluções que o capitalismo tem 

alcançado, e sob essa égide, este trabalho tem o objetivo de avaliar a relação de causalidade 

entre a inovação das firmas brasileiras e seu desempenho.  

O estudo deste tema justifica-se pela relevância do tema no meio acadêmico nacional e 

internacional, e também pela necessidade de se fazer um estudo que levasse em consideração 

tanto Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs), quanto grandes empresas, além de 

analisar exploratoriamente o setor de serviços recentemente (2005) incluído na Pesquisa de 

Inovação Tecnológica (PINTEC).  

Cruzamos os CNPJ’s (cadastro nacional da pessoa jurídica) da PINTEC com aqueles 

constantes na Pesquisa Industrial Anual – PIA e na Pesquisa Anual de Serviços – PAS, e 

criamos variáveis para medir sete construtos: Atividade Inovativa, Atividade Interna de P&D, 

Cooperação para Inovação, Apoio do Governo, Patentes e Meios de Proteção, Inovações 

Organizacionais e de Marketing e Desempenho.  

As três pesquisas utilizadas são realizadas periodicamente pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Utilizamos a análise fatorial exploratória com o intuito de 

agregar variáveis afins e o modelo de equações estruturais, para a criação de modelos que 

possam explicar melhor a relação entre inovação e desempenho. Constatamos a existência de 

uma relação entre a inovação e o resultado do processo de inovação medida pela variável 

latente “impacto das inovações”, formada por iivli (participação das vendas de novos 

produtos em relação às vendas da empresa) e iiexp (participação das exportações de novos 

produtos em relação às vendas da empresa), que nos modelos convergentes foi da ordem de 

40%.  

Porém a relação entre inovação e desempenho (mensurado pela margem e lucratividade) não 

foi corroborada. 

 

Palavras Chave: Inovação, PINTEC, Desempenho, Modelo de Equações Estruturais 

 



 

Abstract 

 

The innovation has been considered the engine of the major developments that capitalism has 

reached, and under this umbrella, this study aims to evaluate the causal relationship between 

innovation of Brazilian firms and their performance. 

The study of this subject is justified by the importance of the topic in academia, nationally and 

internationally, and also by the need to do a study that took into account both Micro, Small 

and Medium Enterprises (MSMEs), as large companies, in addition to analyzing the new 

service sector recently (2005) included in Technological Innovation Research (PINTEC). 

We crossed the CNPJs (national registry of legal companies) at PINTEC with those contained 

in the Annual Industrial Survey - PIA and the Annual Services Survey  - PAS, and create 

variables to measure seven constructs: Innovative Activity, R&D Internal Activity, Innovation 

Cooperation, Government Support, Patent and other Protection Machanisms, Organizational 

and Marketing Innovation, and Performance. 

The three surveys are periodically conducted by the Brazilian Institute of Geography and 

Statistics (IBGE). We used exploratory factor analysis in order to aggregate related variables 

and structural equation modeling, to create models that can better explain the relationship 

between innovation and performance. We note the existence of a relationship between 

innovation and the result of the innovation process latent variable measured by the "impact of 

innovations", formed by “iivli” (share of sales of new products related to sales of the company) 

and “iiexp” (share of exports of new products in relation to sales of the company), in the 

converged models, the inpact was approximately 40%. 

However, the relationship between innovation and performance (measured by profitability 

and margin) was not supported. 

Key Words: Innovation, Innovative Effort, Performance, Structural Equation Model. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 - OBJETIVO, TEMA, PROBLEMA DE PESQUISA E HIPÓTESES 

Para Schumpeter (1939), a inovação é a mola mestra do desenvolvimento capitalista, porém 

ela não tem sido reconhecida como tal, e desde seus estudos seminais, muitos pesquisadores 

têm tentado entender as causas do crescimento e desenvolvimento econômico (BRUE, 2005). 

Tendo esta ideia como base, este trabalho tem o objetivo de verificar a existência de uma 

relação estatisticamente significativa entre inovação e desempenho, especificamente, a partir 

da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC), desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).  

O tema tem sido amplamente discutido e estudado, desde a publicação de Schumpeter, A 

Teoria do Desenvolvimento Econômico (1911), que veio mudar radicalmente a visão sobre o 

desenvolvimento econômico à época (ROSEMBERG, 2000). A partir dessa obra, 

pesquisadores têm se dedicado a estudar a inovação como a impulsionadora do 

desenvolvimento econômico, a exemplo de Freeman (1979), Freeman e Soete (1999) e 

Nelson (1994) dentre outros. A gama de possibilidades no campo da inovação é grande e 

alguns autores têm estudado a inovação a partir de abordagens diversas como: Archibugi e 

Michie (1998), que estudam os determinantes da inovação, Freeman (1995), que lança o 

conceito de sistema nacional de inovação e  Lundvall (1999), que versa sobre conhecimento e 

capacidade de aprendizado.  O Brasil também tem se preocupado com o tema e autores como 

De Negri (2006), que estuda a relação entre inovação e exportação, Franco e Quadros (2003), 

que focaram em exportações e padrões de empresas transnacionais, Furtado e Quadros (2006), 

que criaram um índice para medir a inovação das empresas brasileiras, Possas et al (1996), 

que pesquisam sobre políticas antitruste e Kannebley Jr et al (2010), que estudam a relação de 

inovação com desempenho em empresas pequenas, são alguns exemplos. 

O nosso objetivo é estudar a relação entre inovação e desempenho, propor novos construtos 

que representem a inovação baseado na PINTEC, avaliar os resultados de desempenho 

estratificados por dois tamanhos: Micro, Pequena e Média Empresa; e Grande empresa e 

pelos setores: industrial e de serviços, além de fazer uma análise descritiva das bases de dados 

da PINTEC com vistas a entender o perfil das empresas inovadoras do Brasil. 
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A fim de orientar nosso trabalho, propomos o seguinte problema de pesquisa: 

 Existe influência da inovação no desempenho das Micro, Pequenas e Médias 

(MPME’s) e grandes firmas industriais e de serviços no Brasil? 

Baseado no referencial teórico investigado, propomos as seguintes hipóteses: 

H1: o investimento em Inovação, medido por atividades inovativas internas e externas, apoio 

do governo e inovações organizacionais e de marketing tem influência no desempenho das 

firmas brasileiras. 

H2: o investimento em Inovação, medido por atividades inovativas internas e externas, apoio 

do governo e inovações organizacionais e de marketing tem influência no resultado do 

processo de inovação das firmas brasileiras. 

H3: o resultado do processo de inovação (impacto) tem influência no desempenho das firmas 

brasileiras. 

1.2 - JUSTIFICATIVA 

A inovação tem sido cada vez mais relevante dentro do cenário mundial, e em especial para o 

Brasil, pois a exposição nos últimos anos tem evidenciado a nossa distância tecnológica dos 

padrões internacionais, fato que motivou as empresas industriais a buscar adequação através 

da importação de tecnologia e da imitação, para atingir aumento de produtividade 

(KANNEBLEY JR. et al, 2005). 

O cenário competitivo mundial tem se tornado cada vez mais turbulento e a velocidade da 

transformação dos mercados tem aumentado e desafiado as empresas a acompanharem tal 

movimento a fim de não sucumbirem, e diante desta realidade, as firmas têm recorrido à 

inovação para se diferenciarem de seus concorrentes (FERRARESI, 2010). 

Esta condição turbulenta já foi prevista no passado por Schumpeter (1939), quando afirmou 

que o crescimento econômico ocorre por ciclos, reorganizando a indústria através de novos 

produtos, serviços e métodos de produção, não sendo apenas o aumento da produtividade 

industrial, mas também o ganho de qualidade incorporada ao produto, que proporciona um 

aumento do padrão de vida das pessoas. 
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Para Carolli et al (2001), a mudança para a inovação não está apenas do lado de fora das 

empresas, mas também se faz presente internamente, através de programas de práticas 

inovativas organizacionais, como reengenharia, just-in-time, delayering, lean production, 

flexibility, empowerment, outsourcing, etc. 

Freeman (1982) chama a atenção para a questão do tamanho da firma e o lançamento de 

inovações, onde grandes empresas dominam o cenário das inovações, especialmente nos 

setores de materiais sintéticos, processos químicos e nucleares dentre outros, mas apesar desta 

evidência, ele não generaliza suas conclusões, pois verificou que também as pequenas firmas 

têm feito grandes contribuições. Uma análise, incorporando o tamanho foi abordada por 

pesquisadores brasileiros: Franco e Quadros (2003), que se concentraram em grandes 

empresas transnacionais e por Inacio Jr. (2008), que se concentrou em Micro, Pequenas e 

Médias Empresas (MPMEs). Dos estudos verificados, alguns se utilizam da Pesquisa 

Industrial Anual (PIA), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

que coleta dados anuais das empresas industriais, principalmente os financeiros, para buscar 

evidências de impacto em desempenho. 

A partir de 2005, a PINTEC incluiu em seu escopo firmas da área de serviços de 

telecomunicações, informática e pesquisa e desenvolvimento (P&D). Tal iniciativa é de 

grande importância para a comunidade cientifica, uma vez que, segundo Chae (2012), a 

economia global tem se transformado de consumidora de produtos para consumidora de 

serviços ou soluções, chamando atenção para o volume de receitas dos países desenvolvidos 

com a área de serviços, quer sejam puramente serviços ou serviços integrados com produtos. 

Em suma, este esforço para se verificar a influência da inovação no desempenho das firmas 

brasileiras, se justifica pela riqueza do tema tanto em âmbito nacional quanto internacional, e 

a necessidade de se ampliar estudos anteriores focados em Micro, Pequenas e Médias 

Empresas (MPMEs), para incluir grandes empresas, além de explorar o novo setor de serviços 

incluído a partir da PINTEC 2005. 

1.3 - INOVAÇÃO DESTE ESTUDO EM RELAÇÃO A TRABALHOS ANTERIORES 

Apesar de se verificar a relevante participação das MPMEs no cenário econômico brasileiro, 

verificamos que é importante também, incluir as grandes empresas participantes da PINTEC. 

Com esta abordagem ampliada, evidenciamos uma pesquisa diferente em relação à pesquisa 
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de Inacio Jr (2008) e de Kannebley Jr. et al (2010), pois seus estudos focaram MPMEs e 

empresas industriais, não incluindo serviços em seu escopo de pesquisa. Com relação a fontes 

de informações financeiras de maior abrangência, incluímos as pesquisas: PIA e PAS, 

diferentemente da pesquisa de Santos (2009), que utilizou uma base de dados cedida pela 

SERASA, que não contou com o setor de serviços. Ao incluir o setor de serviços e analisá-lo 

separadamente, verificamos mais um diferencial desta pesquisa em relação às anteriormente 

mencionadas. 

Utilizamos modelos de equações estruturais, que são técnicas de análises multivariada em que 

há a combinação de aspectos da regressão linear múltipla e da análise de fatorial (HAIR et al., 

2005), para testar a relação entre inovação e desempenho, que contemplam comparações da 

PINTEC dos anos de 2005 e 2008, combinadas com a PIA e PAS dos anos de 2005 a 2009. 

Assim, evidenciamos a originalidade da pesquisa proposta. 

1.1. Organização e principais resultados 

Este trabalho consiste em 6 capítulos, além dos apêndices que demonstram os cálculos 

efetuados. 

O capítulo 1, a introdução, dá uma idéia geral do trabalho realizado. 

O capítulo 2 desenvolve o referencial teórico sobre a inovação, constando de subseções que 

versam sobre os determinantes da inovação e os resultados encontrados por pesquisadores 

brasileiros. 

No capítulo 3, fizemos a operacionalização das variáveis, com três subseções: duas de caráter 

teórico onde expusemos a metodologia do manual de Oslo e a metodologia da Pesquisa de 

Inovação Tecnológica (PINTEC); na terceira subseção realizamos a definição operacional das 

variáveis dos nove grupos que compõem a PINTEC: Desempenho, Inovação, Atividade 

Interna de P&D, Impacto das Inovações, Cooperação para Inovação, Fonte da Informação, 

Apoio do Governo, Patentes e Meios de Proteção, e Inovações Organizacionais e de 

Marketing. 

No capítulo 4, realizamos três grupos de análises: (1) descritivas, (2) fatoriais exploratórias e 

(3) dos modelos de equações estruturais.  
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(1) As análises descritivas visam apresentar um panorama das empresas inovadoras 

divididas por região geográfica, setor, e tamanho. Verificamos os bancos de dados para 

PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005, PINTEC 2005 e PIA/PAS 2006, PINTEC 2005 e PIA/PAS 

2007, PINTEC 2005 e PIA/PAS 2008, PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 e a análise da base de 

dados para PINTEC 2008 e PIA/PAS 2009. Constatamos que a amostra é predominantemente 

de indústrias de transformação (com mais de 80% da amostra), destacando-se o setor de 

fabricação de têxteis, confecção e calçados, seguido pelo de fabricação de alimentos e bebidas 

e depois pelo de fabricação de máquinas e equipamentos. Outra questão relevante encontrada 

na amostra foi a grande participação das MPMEs, representando em torno de 70% do total das 

empresas brasileiras. Verificamos um desequilíbrio na distribuição geográfica das indústrias, 

tendo uma concentração significativa na região sudeste, principalmente no estado de São 

Paulo, que acumula em torno de 40% das indústrias brasileiras.  

(2) O segundo grupo, de análise fatorial exploratória, buscou identificar os fatores 

relevantes pra cada atividade. Assim, demonstraram-se os procedimentos metodológicos e, 

em seguida, realizou-se a análise fatorial exploratória em todas as bases de dados: PINTEC 

2005 e PIA/PAS 2005, PINTEC 2005 e PIA/PAS 2006, PINTEC 2005 e PIA/PAS 2007, 

PINTEC 2005 e PIA/PAS 2008, PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 e a análise da base de dados 

para PINTEC 2008 e PIA/PAS 2009.  Uma importante constatação foi o de que o número de 

mestres e doutores dentro das amostras de 2005 e 2008 não foram consistentes, demonstrando 

uma ambiguidade nestas variáveis, sugerindo que as empresas brasileiras não se utilizam de 

pós-graduados no processo de inovação. O objetivo destas análises é identificar fatores que 

reduzam um grande número de variáveis sem muita perda de informação. Neste sentido, o 

objetivo foi atingido, pois os principais construtos como o de Desempenho, que possui 10 

variáveis, foi reduzido para apenas dois fatores; outro construto importante, o de Impacto das 

inovações foi reduzido de 6 variáveis para dois fatores, e o construto da Atividade Inovativa 

foi reduzido de quatro variáveis para dois fatores. 

(3) Concluída esta análise, passamos para os modelos de equações estruturais. Iniciou-se 

com os aspectos de mensuração e, em seguida, definiram-se os três modelos de mensuração: 

(1) Desempenho, (2) Inovação e (3) Impacto, e após a validação destes, construímos quatro 

modelos estruturais, analisados em cada banco de dados conforme mencionado anteriormente. 

Além destas análises (4 modelos x 6 bases de dados), fizemos a estratificação por setor: 

indústria e serviços, e também por tamanho: MPMEs e Grandes Empresas. Dentre os quatro 

modelos analisados, apenas dois deles se mostraram convergentes, porém não se verificou 
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uma relação entre inovação e desempenho, pois o índice de bondade do ajuste, que indica a 

adequação dos dados ao modelo proposto, foi baixo, somado ao fato de que o índice de 

correlação múltipla (mc), que indica o quanto a variável dependente indicada é impactada, se 

mostrou extremamente baixo, da ordem de 2%. Por outro lado, verificamos uma relação 

positiva e relevante entre a variável latente “impacto das inovações”, formada por iivli 

(participação das vendas de novos produtos em relação às vendas da empresa) e iiexp 

(participação das exportações de novos produtos em relação às vendas da empresa), que foi da 

ordem de 40%. 

No capítulo 5, concluímos que as empresas inovadoras estão concentradas no estado de São 

Paulo e na região sudeste. Verificamos que as empresas pouco se utilizam de mestres e 

doutores (pós-graduados) no processo de inovação, pois as análises fatoriais exploratórias 

demonstraram ambiguidade nos resultados destas variáveis. Dos quatro modelos de equações 

estruturais definidos, apenas dois se mostraram convergentes, porém com um baixo índice de 

bondade de ajuste, o que nos leva a concluir que para os modelos analisados, não podemos 

confirmar a relação entre inovação e desempenho, por outro lado, verificamos uma relação 

positiva e significativa entre a variável latente inovação e impacto das inovações, esta última 

medida por iivli (participação das vendas de novos produtos em relação às vendas da 

empresa) e iiexp (participação das exportações de novos produtos em relação às vendas da 

empresa), em torno de 40%.  Uma possível causa destes resultados poderia ser atribuída à 

complexidade dos modelos propostos, ou mesmo devido ao baixo R
2
 das variáveis de 

Inovações Organizacionais e de Marketing (inov_mkt) e Total de Pesquisa Financiada pelo 

Governo (TFP), que podem ter afetados os resultados na composição da variável latente 

Inovação. Analisamos o setor de serviços separadamente, porém, os dois primeiros modelos 

não se mostraram convergentes, e houve um único modelo convergente para o ano de 

PINTEC 2005 PIA/PAS 2008, mas o índice de bondade do ajuste (GOFI) que mede a 

adequação dos dados ao modelo proposto foi baixa, significando que não houve aderência dos 

dados ao modelo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTOS DA TEORIA DA INOVAÇÃO 

2.1.1 Inovação: a base do sistema capitalista 

Para Schumpeter (1939, p.86) a Inovação é o principal fato na história da sociedade 

capitalista, e é a responsável pela maioria das mudanças, porém não tem sido reconhecida e 

entendida, pois, muitas vezes, o desenvolvimento é atribuído a outros fatores que não a 

inovação. 

Brue (2005) verifica que a partir de 1945, muitos pesquisadores têm buscado entender o 

crescimento e o desenvolvimento econômico, sendo esse entendido como o aumento do 

Produto Interno Bruto (PIB) real do país, que é resultado de três fatores: 

1. Maior quantidade de recursos naturais, recursos humanos e capital, 

2. Melhoria na qualidade dos recursos e, 

3. Avanços tecnológicos que aumentam a produtividade. 

Somente há um aumento real do PIB per capita quando a produção real do país aumenta 

proporcionalmente mais que sua população, promovendo assim um aumento do padrão de 

vida de seus cidadãos. Desta forma, o desenvolvimento econômico é o processo pelo qual 

uma nação melhora seu padrão de vida durante determinado período (BRUE, 2005). 

Schumpeter (1975) considera que o crescimento econômico proporcionado pelo capitalismo é 

mais do que o desenvolvimento da produtividade indústrial, mas sim, o ganho de qualidade 

agregada ao produto ao longo do tempo. A taxa de crescimento do produto é algo maior do 

que financeiro, como por exemplo, os carros de 1900 e 1940 não são comparáveis, pois a 

tecnologia embarcada nos veículos são totalmente diferentes, assim como acontece em outras 

indústrias como a têxtil, de energia elétrica etc. A evolução capitalista proporciona um 

aumento no padrão de vida das pessoas, ao solucionar eficientemente os desafios que vão 

surgindo ao longo do tempo: qualidade de produção, o custo e a quantidade de mão de obra. 

O termo “destruição criativa” proposto por Schumpeter é o processo contínuo em que novas 

tecnologias substituem as antigas e em decorrência disso, o padrão de vida aumenta quando os 
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lucros criados pela nova tecnologia são incorporados (CARAYANNIS e ZIEMNOWICZ, 

2007). Esse processo pode se visto analogamente ao processo biológico, revolucionando a 

estrutura econômica a partir de seu interior, destruindo as antigas estruturas e criando novas. 

Quando o velho morre e dá lugar ao novo, que nasce diferente, estabelece-se um processo 

evolucionário, fato essencial ao capitalismo (SCHUMPETER, 1975, p.83). 

Não é possível explicar o crescimento econômico a partir das condições econômicas isoladas, 

pois o sistema econômico é um processo evolucionário e contínuo. Sempre haverá algo novo, 

quer seja uma revolução ou uma evolução na economia, onde novas firmas começam seus 

negócios enquanto antigas fecham suas portas. Novas tecnologias emergem enquanto velhas 

são esquecidas e nesse sentido, a atividade empreendedora nunca ficará obsoleta, pois quando 

níveis de padrões de vida são melhorados, automaticamente tendem a se expandir 

(SCHUMPETER, 1942 [1975]). 

2.1.2 Inovação na visão de Schumpeter 

2.1.2.1 Conceito de inovação 

Schumpeter (1985) defende que é a indústria que induz a necessidade nos consumidores. 

Apesar de reconhecer a necessidade desses, é a indústria que primeiro lança os produtos para 

que os consumidores sintam ou tenham a necessidade. Ele identifica que duas classes de 

inovação são implementados pelas firmas: a inovação radical, onde há uma ruptura intensa 

dentro de seus processos e produtos; e a inovação incremental que é a continuidade do 

processo de mudança. Para Schumpeter, é inovação a: 

1. Introdução de novos produtos 

2. Introdução de novos métodos de produção ou transporte 

3. Abertura de novos mercados 

4. Desenvolvimento de novas fontes provedoras de matérias primas e outros insumos 

5. Criação de novas estruturas de mercado e nova indústria 

 

Schumpeter (1975, p83) identifica que a força que impulsiona e mantém ativa a máquina 

capitalista são os novos produtos ou serviços de consumo, as novas maneiras de produção ou 
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transporte, os novos mercados e as novas formas de organização indústrial que o 

empreendedor capitalista cria. 

 

É importante deixar claro que o intuito de se implementar qualquer tipo de inovação é para a 

melhoria de desempenho, quer seja por aumento de produtividade, melhoria de qualidade, 

redução de custos etc. ou também quando lançado um produto novo ou processo, seja uma 

fonte de vantagem competitiva que possibilite maiores lucros. 

2.1.2.2 Fluxo Circular 

No entendimento de Rosemberg (2000), é de suma importância nos escritos de Schumpeter a 

visão bastante ampliada da atividade econômica, não somente no âmbito da vida sociológica 

capitalista, mas também da história. Neste sentido, o autor indica que um dos grandes 

fundamentos de Schumpeter era justamente a sua perspectiva histórica, a ponto de declarar 

que um economista cientifico deve demonstrar o controle sobre três campos: história, 

estatística e teoria. 

A partir deste entendimento histórico, posiciona-se aparentemente em antagonismo ao 

pensamento neoclássico. Referindo-se a Leon Walras e seu modelo de fluxo circular, 

Schumpeter coloca esse modelo como ponto de partida para se entender o elemento essencial 

da realidade capitalista, pois não é possível fazer inferências válidas a partir de uma visão 

estática sobre a alocação eficiente de recursos na economia devido à falta do elemento 

inovação, que é o caráter distintivo do capitalismo. 

Para aclarar seu ponto de vista, Schumpeter se utiliza da imagem de uma sociedade 

imaginária, processo também adotado por Adam Smith quando se referiu a uma sociedade 

rude e primitiva anterior ao capitalismo, em sua obra A Riqueza das Nações, e também por 

Karl Marx em O Capital, quando explica o excedente e o processo de acumulação a partir de 

uma economia mercantil simples (SOUSA et al. 2007). Essa sociedade imaginária, é uma 

sociedade previsível, onde cada produto encontra seu mercado e assim acontece ano após ano 

e a economia segue monotonamente. Essa lógica até admite um aumento de produtividade 

com melhoria no processo e poucas mudanças na tecnologia, mas a base tecnológica não 

muda, pois todas as premissas econômicas já estão estabelecidas, sendo assim, a economia 

segue em uma direção conhecida, tendendo sempre a um equilíbrio, sem espaço para 

mudanças econômicas significativas, pois o sistema tem sua base em negócios realizados em 
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períodos anteriores. Assim a vida econômica ocorre rotineiramente pelos mesmos canais, dia 

após dia, num fluxo circular. 

Ao se utilizar da figura do fluxo circular, Schumpeter (1985) mostra a economia de forma 

estática, uma economia que não oferece ferramentas de pré-analise, mas apenas consegue 

explicar os fatos após a sua ocorrência. Porém, o desenvolvimento não pode ser observado no 

fluxo circular, pois este viria a quebrar o equilíbrio, deslocando-o de maneira não esperada 

para um outro ponto onde se encontraria uma nova ordem. Para defender seu ponto de vista, 

ele propõe uma figura: Se desenvolvêssemos a diligência a cavalo, de maneira a 

acrescentarmos a ela toda a tecnologia conhecida, ainda assim não seria possível chegar à 

revolução do trem a vapor (p.75). 

Rosemberg (2000) pontua a triste constatação de que muitas universidades tem dado pouca 

atenção para o estudo da história dentro da economia, pois foi justamente a profunda 

compreensão da história econômica que deu a Schumpeter condições de entender o 

capitalismo como processo evolucionário, o que o levou a refutar o entendimento da 

economia como um processo estacionário, como apresentado no fluxo circular de Walras. 

Rosemberg (2000), então, entende que a partir dessa visão histórica, Schumpeter se diferencia 

de Marx, que centra seu foco na luta de classes, chamando a atenção para dois outros pontos: 

As formas e as condições da produção são os determinantes fundamentais da estrutura 

social que cria atitudes, ações e sociedade. 

As formas de produção tem uma lógica própria, elas mudam de acordo com as 

próprias necessidades produzindo assim seus sucessores através do seu próprio 

trabalho. 

Para Rosemberg (2000), a linha mestra do entendimento de Schumpeter (1975) sobre o 

marxismo pode ser resumido em: 

Entretanto, quaisquer que sejam os julgamentos de valor, sejam favoráveis 

ou desfavoráveis sobre a performance do capitalismo, é de pouco interesse. 

A humanidade não é livre para escolher... Coisas econômicas e sociais se 

movem pelo seu próprio momento e as situações subseqüentes obrigam 

indivíduos e grupos a se comportarem de acordo com os seus desejos – não 

destruindo a liberdade de escolha, mas formatando as suas mentes através 

da limitação das escolhas. Se isto é a quintessência do marxismo, então 

todos nós devemos ser marxisistas. 
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Rosemberg (2000) coloca que ambos, Marx e Schumpeter compartilham da mesma visão 

sobre o capitalismo, ou seja que é um sistema que possui sua própria lógica interna, e que 

conseqüentemente realiza um processo de autotransformação, e é precisamente essa mesma 

lógica interna que torna a interpretação econômica uma inestimável hipótese a ser trabalhada. 

A essa autotransformação, Marx chama de leis de movimento do capital, inerentes ao 

capitalismo como um sistema social e, a partir desta interpretação, Schumpeter entende que é 

possível desenvolver um arcabouço teórico que explique a mudança econômica, que é 

justamente o inverso ao modelo de equilíbrio estático. 

Para Rosemberg (2000), a análise de Schumpeter sobre inovação é fundamentalmente uma 

análise sobre o desequilíbrio que continuamente desafia o conceito do equilíbrio estático, que 

seria um arcabouço restrito e que pouco pode contribuir para a explicação do processo de 

inovação, oferecendo apenas a possibilidade de investigação após as mudanças já terem 

ocorrido. 

2.1.2.3 O papel do empreendedor 

Schumpeter (1985) descreve o desenvolvimento econômico como um processo de mudanças 

produzidas pelas inovações, e dentro deste cenário, o ator que realiza as inovações é o 

empreendedor, que se destaca pela capacidade de realizar idéias, diferentemente de inventores 

que apenas conseguem materializá-las e conceituá-las, os empreendedores são aqueles que 

colocam as invenções a serviço dos consumidores, utilizando-se da combinação de 

conhecimentos tácitos e explícitos para se obter algo diferente, e esta característica não é 

aprendida de maneira formal dentro dos sistemas disponíveis de aprendizado. As inovações 

podem ser de vários tipos, podendo também ser entendidas como até mesmo uma organização 

diferente da produção, de maneira que seja oferecida aos consumidores, e não são ligadas ao 

aumento dos fatores de produção existentes, mas sim à mudança destes para novos usos. As 

invenções não são necessariamente assim, podem ficar apenas no campo das idéias ou nos 

protótipos.  

Schumpeter (1939, p.102) define empreendimento como a combinação diferenciada dos 

meios de produção, ações que se utilizam de inovações, e aqueles que os lideram são 

empreendedores. É importante complementar que a definição de empreendedor não é restrita 

àqueles que se propõem a abrir um novo negócio, mas podem ser considerados também 

funcionários, gerentes, diretores e até acionistas. Uma boa definição para empreendedor é o 

agente de mudanças que desafia o status quo e cria o novo através da destruição do velho. 
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Neste sentido, a figura do empreendedor é fundamental para o capitalismo, mas muitas vezes 

é confundida com a do inventor e a do capitalista, que são papéis diferentes, podendo até ser 

desempenhados pela mesma pessoa, mas não necessariamente. 

Fica claro que a função de assumir risco é do capitalista, entretanto o empreendedor também o 

pode tomar, até certo ponto, pois não possui capital nem bens. Neste sentido, o empreendedor 

arrisca o dinheiro do capitalista. Schumpeter mostra que o empreendedor não depende de 

fundos próprios, mas usa o sistema bancário e outras fontes para financiar o seu projeto e 

afirma que a bolsa de valores é um sistema essencial para o financiamento de projetos dos 

empreendedores. (Schumpeter, 1939, p.104) 

2.1.2.4 Endogeneidade da inovação 

Schumpeter (1985) entende que o desenvolvimento obtido pelas grandes empresas é fruto de 

um processo endógeno, ou seja, que acontece a partir de dentro das próprias empresas, quando 

elas criam laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. A crescente endogeneidade da 

mudança tecnológica, no entender de Rosemberg (2000), é fruto de uma evolução da inovação 

institucional, os laboratórios de pesquisa indústrial, que tiveram sua origem no século XIX 

dentro da indústria de química orgânica alemã, que por sua vez dependia do relacionamento 

com outras instituições para que pudessem ter sucesso. Dentre as instituições, as 

universidades cumpriam duas funções essenciais: primeiro, proviam a indústria de técnicos 

capacitados para desenvolver as pesquisas e, segundo, através das pesquisas internas das 

disciplinas alargavam a fronteira do conhecimento. Outras instituições também participavam 

desta rede de relacionamentos como o governo que financiava pesquisas, além de outras 

instituições filantrópicas que tiveram participação significativa no desenvolvimento 

tecnológico da sociedade. 

Rosemberg (2000), em uma análise sobre os escritos mais recentes de Schumpeter, afirma que 

ele incialmente considerava a invenção como um fator exógeno, mas em Capitalismo, 

Socialismo e Democracia, ele expande sua visão, passando então a considerar a 

endogeneidade da atividade inventiva.  

A pesquisa científica indústrial é essencialmente a inovação institucional, e tem identidade 

própria, pois está buscando atender as necessidades da indústria no que tange à melhoria da 

performance e qualidade, à redução de custos e também à descoberta de tecnologias 

totalmente novas. Neste sentido, os laboratórios de pesquisa indústrial têm a incumbência de 

tornar a ciência comercialmente viável, e ao fazer isto, torna a ciência mais e mais endógena, 
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pois seus objetivos estão concentrados em atingir as metas econômicas daquele que a 

financia. A ciência foi gradualmente se tornando, ao longo do século XX, a parte crucial do 

sistema de crescimento da sociedade indústrial (Rosemberg, 2000). 

Esse sistema de crescimento é constituído por instituições públicas e privadas, compondo-se 

de: 1) grandes subsídios públicos à ciência, através de institutos, sociedades de pesquisa, 

laboratórios governamentais e outras instituições que recebem massivos aportes 

governamentais para pesquisas. 2) instituições educacionais de alto nível que fazem pesquisas 

científicas. 3) indústria privada que financia a pesquisa buscando expandir suas capacidades 

tecnológicas e 4) associações científicas, profissionais e de negócios que em suas publicações 

periódicas, suas reuniões anuais e seus comitês promovem oportunidades para trocar 

conhecimento e informações valiosas (ROSEMBERG, 2000). 

Essas instituições são apenas parte do sistema de crescimento, já que a parte importante e é 

para onde os recursos são alocados, é o departamento de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 

A performance passada parece dominar a atenção dos recursos, pois segundo Rosemberg 

(2000), cerca de 80% dos recursos são alocados para o desenvolvimento de produtos e 

processos já existentes e 20% para a pesquisa de invenções e novas tecnologias. 

O desenvolvimento da engenharia, a descoberta científica e de inovações tecnológicas com 

possibilidades de comercialização futura, podem estimular o investimento sistemático em 

P&D, mas isso somente será realidade se houver o pensamento de que o investimento em 

pesquisa científica possibilita altos lucros a partir da exploração comercial dessas descobertas, 

reforçando a idéia da endogeneidade da inovação pelo sistema econômico (ROSEMBERG, 

2000). 

Em seus estudos, Antonelli et al. (2006), em concordância com Schumpeter,  não entendem o 

conhecimento tecnológico como algo exógeno, pois ao examinar as origens e difusão da 

inovação, concluíram que essa não flui exatamente como a física newtoniana, nem tampouco 

como um sistema ergódigo, previsível a partir de eventos passados, mas ao contrário, é 

influenciado pelo desdobramento da vida econômica, a partir de seu interior. 

2.1.2.5 O capitalismo: um sistema de inovação permanente 

O capitalismo representa um sistema econômico de inovação permanente, Schumpeter 

(1975,p.82) afirma que o capitalismo é por natureza, uma forma ou um método de mudança 

econômica. Essa mudança econômica é um fenômeno com definição mais abrangente do que 
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meramente a inovação tecnológica. Entretanto, a inovação tecnológica é central na mudança 

de longo prazo da economia, tanto para Schumpeter quanto para Marx, pois ambos 

compartilham da visão de que a inovação não é uma variável exógena, e atribuem a ela, 

especificamente, os enormes resultados da ciência e tecnologia no mundo ocidental 

(ROSEMBERG, 2000). 

O que mantém a máquina capitalista em constante movimento, são os novos bens de 

consumo, os novos métodos de produção ou transporte, os novos mercados, as novas formas 

de organização indústrial que o empreendedor capitalista cria (SCHUMPETER, 1975 p.83). 

Schumpeter (1975, p.67-68) entende que o capitalismo proporciona o aumento da qualidade 

de vida das pessoas, ou das “massas”. Isso só se torna possível por meio de uma seqüência 

positiva de mudanças que, dependendo da intensidade, tem maior ou menor velocidade nesse 

aumento de padrão. Assim, o capitalismo atinge as massas quando resolve seus problemas de 

suprimento de commodities e aplica métodos capitalistas de produção. 

O sistema capitalista, como um sistema dinâmico, é central na teoria Schumpeteriana, e assim 

sendo, não pode ser estacionário, mas sempre deve existir uma revolução a partir de seu 

interior quer seja através do novo empreendimento, uma nova commodity, um novo método 

de produção ou novas oportunidade de negócio dentro da estrutura indústrial existente. Deste 

modo, os economistas devem mudar o foco de seus estudos, passando da competição de 

preços para o estudo dessa revolução interior, que é um novo tipo de empresa a qual se renova 

a partir de suas bases para uma nova ordem. Esse tipo de competição é o centro da economia, 

e é o que move o sistema capitalista (SCHUMPETER 1975, pp.84-85). 

O grande mérito do capitalismo não é fazer com que os ricos sejam mais ricos, ou como 

ilustra Schumpeter (1975, p.67), aumentar os estoques de seda da rainha Elizabeth, mas sim 

popularizar o uso e o custo da seda, de modo que a operária possa comprar seda, através de 

um processo contínuo e decrescente de aplicação de esforço. 

Os ciclos de crescimento que ocorrem de tempos em tempos são benéficos para o crescimento 

do capitalismo, pois reorganizam a indústria através da introdução de novos métodos de 

produção. Apesar de periódicos, esses ciclos não ocorrem incessantemente, mas sim em 

ondas, separadas por períodos de baixa. O processo funciona incessantemente, porém há 

momentos de revolução e tempos de absorção dessa, e ambos os estágios são conhecidos 

como ciclos de negócios (SCHUMPETER, 1939,p.83, rodapé 2). A duração desses ciclos de 
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negócios é relativa e depende da inovação que cada onda traz em dado ciclo 

(SCHUMPETER, 1939,p.143). 

Na visão de Rosemberg (2000), os pontos essenciais de Schumpeter sobre o desenvolvimento 

econômico são: 

 O inevitavel crescimento do tamanho da firma e concentração indústrial. 

 A inerente instabilidade do capitalismo e as inevitáveis crises. 

 A eventual destruição das instituições capiltalistas e o surgimento do socialismo como 

uma forma de organização econômica. 

Com relação ao surgimento do socialismo como uma alternativa ao capitalismo, as visões de 

Marx e Schumpeter divergem neste ponto, enquanto Marx afirma que o socialismo surgiria a 

partir da crescente miséria do proletariado, Schumpeter afirma que é justamente a partir do 

sucesso do capitalismo que paradoxalmente o socialismo surgiria, pois esse eventual sucesso é 

que poderia levar a esta transformação e não a sua decadência. Schumpeter (1975) conceitua  

socialismo como uma sociedade onde os meios de produção são controlados pelo governo e a 

decisão sobre o que produzir e como distribuir é feita pela autoridade pública e não pelas 

firmas pertencentes ou administradas por particulares. Assim, o capitalismo se renderia ao 

socialismo porque o sucesso da classe comercial tenderia a acabar com o espírito 

empreendedor, a racionalidade do sistema tenderia a acabar com a lealdade e a subordinação, 

o que levaria a uma igualdade entre as classes sociais, o desenvolvimento de uma classe 

política e intelectual independente e hostil aos interesses dos grandes negócios. Com estes 

elementos e o sucesso econômico, o capitalismo gradualmente perderia sua essência e 

tenderia a uma centralização das iniciativas de produção e distribuição. 

O capitalismo é um processo evolucionário, e não um sistema que se reverte a um equilíbrio 

após algumas rupturas. Schumpeter entende que a evolução se deve a certas forças dinâmicas 

inerentes a uma estrutura de incentivos como a busca pelo lucro e as instituições competitivas 

que são a base do capitalismo. Nesse sentido, o processo evolucionário não pode ser perfeito, 

e é uma característica da indústria moderna (ROSEMBERG, 2000). 

 



43 

 

2.1.3 Inovatividade 

Para Tajeddini e Trueman (2008) existe uma infinidade de fatores que influenciam a 

habilidade de uma firma em colocar a inovação em prática, pois muito se fala em inovação, 

mas pouco se faz em prol desta. E o ato de colocar em prática a inovação, pode ser entendido 

como inovatividade, segundo Garcia e Cantalone (2002). O termo é comumente utilizado para 

medir o grau de novidade de uma inovação. 

Tajeddini et al (2006) definem a inovatividade como uma orientação cultural (valores e 

crenças) em direção à inovação. Tal orientação deve ser convertida em vontade e habilidade 

para empregar novas idéias, tecnologias e processos a fim de lançar no mercado novos 

produtos e serviços antes que seus competidores. Os autores a vêem como essencial às 

corporações por promover a vantagem competitiva, mas verificam que a ampla utilização do 

termo tem levado a ambiguidade e confusões sobre o conceito.  

Segundo os autores, o termo tem sido empregado nas mais diversas áreas do conhecimento, 

passando por marketing, cultura empresarial e gerenciamento estratégico entre outras. 

Por considerarem a importância do tema, Tajeddini et al (2006) elencam quatro razões para se 

estudar a inovatividade ao invés da inovação: 1) a inovatividade reflete melhor a quantidade 

de inovações em um dado período, 2) uma única inovação não reflete o esforço em se lançar 

inovações em um dado período, 3) ao se estudar um número maior de inovações, é possível 

generalizações estatísticas e 4) a inovatividade considera um conjunto de inovações, o que 

permite categorizações. O manual de Oslo (2005, p.125) expressa o grau de inovatividade da 

firma como a proporção que novos produtos representam em relação ao total das vendas da 

empresa, que é o mesmo conceito adotado por Tejeddini et al (2006).  

2.1.4 - OS DETERMINANTES DA INOVAÇÃO 

2.1.4.1 Mudança tecnológica 

Archibugi e Michie (1998) verificam que muita atenção tem sido dada para o impacto da 

mudança tecnológica sobre o crescimento, produtividade, emprego e mudança tecnológica, 

porém muito pouco tem se estudado sobre as fontes e os determinantes da geração de 

inovação. 
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Para os autores, o link entre tecnologia por um lado e crescimento econômico e trocas 

internacionais por outro parece claro, porém complexo, pois há muita dificuldade de se 

estabelecer uma simples relação de causa e efeito. O grande crescimeno tecnológico e 

científico, proporcionou o crescimento econômico e a globalização social e econômica e são 

justamente estes três aspectos os mais significativos da economia capitalista.  

Apesar de parecer claro o relacionamento entre esses elementos, ainda existem controvérsias 

sobre o tema. Políticas públicas são ferramenta importante para o florescimento, transferência 

e difusão da inovação. Governos podem atuar de diferentes maneiras nesse meio, indo desde a 

atuação direta nas atividades tecnológicas, até oferecer suporte financeiro, legal e intelectual 

(ARCHIBUGI e MICHIE,1998). 

Os autores identificam que a tecnologia é uma atividade multifacetada humana, portanto 

difícil de capturar em todos os aspectos conceituais, e o reconhecimento dessa diversidade é 

fundamental para o entendimento da mudança tecnológica. Assim colocam quatro pontos para 

o entendimento desta diversidade: 

1. A tecnologia tem uma natureza proprietária, ou seja pertence a alguém, diferentemente 

da teoria econômica que a vê como um bem público e acessível sem custos. A 

abordagem institucionalista defende que o novo conhecimento deve garantir ao 

detentor dos direitos, retorno seguro. Há imitadores, mas esses obterão a tecnologia a 

um certo custo e com uma defasagem de tempo. 

2. O conhecimento explícito é somente uma parte do conhecimento total e não pode 

captar todo o conhecimento disponível. O conhecimento tácito só pode ser adquirido 

através de um longo processo de aprendizado, e nesse sentido este ativo pertence às 

pessoas, empresas, nações e instituições. 

3. Existem diferentes níveis de acesso à tecnologia dependendo do setor de atividade. 

4. A evolução do conhecimento é dependente de um conhecimento e competências 

acumulado no passado (path dependent). 

É reconhecido que a mudança tecnológica é a mais importante fonte de crescimento 

econômico de longo prazo, aceito por clássicos, neoclássicos, keynesianos e schumpeterianos.  

Para Archibugi e Michie (1998), os trabalhos seminais de Abramovitz (1956) e Solow (1957) 

identificam que o crescimento dos Estados Unidos nesta época não poderia ser explicado 
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apenas pelo aumento da produtividade da mão de obra e do capital, mas pelo que foi chamado 

de mudança tecnológica. Os anos seguintes foram concentrados na pesquisa da origem do 

aumento da produtividade, incluindo educação, P&D e outros fatores relacionados. Pesquisas 

conduzidas entre países demonstraram que as taxas de crescimento variavam 

consideravelmente dependendo da competência tecnológica da nação. 

Novas teorias foram apresentadas para explicar tais diferenças. Nações emergentes se 

beneficiaram do conhecimento e evitaram os mesmos erros de outras nações, além de terem 

capital disponível para investimento, podendo montar um parque indústrial no mesmo estágio 

das nações desenvolvidas. Porém a teoria institucional sugere que não é fácil e nem 

automático conseguir altas taxas de crescimento. 

Fatores institucionais como rigidez social, estratificação de classes sociais e pouco incentivo 

aos inovadores podem frustrar o potencial de crescimento da nação. Os autores apresentam 

como exemplo Alemanha e Rússia, que no mesmo período tiveram experiências diferentes de 

crescimento, evidenciando que a estrutura social foi o motivo da diferença. 

Archibugi e Michie (1998) identificam como chave para se fechar o gap de crescimento, a 

busca pela competência tecnológica por parte das nações, uma vez que verificaram que não 

existe nação que não tenha atingido a competência tecnológica sem atingir também receitas. 

Fatores como educação, produtividade da mão de obra e geração de inovações entre outros, 

são importantes na busca pelo sucesso, mas quão importantes são? Na teoria neoclássica 

tradicional, tais fatores não são relevantes, enquanto os não-neoclássicos os consideram 

fundamentais determinantes pois possibilitam explorar o conhecimento desenvolvido por 

outras nações. A teoria institucional considera que os fatores que compõem a competência 

tecnológica têm diferentes papeis dentro do cenário dependendo da natureza, indústria e país 

envolvido. 

Modelos macroeconômicos agregados podem esconder importantes conclusões, e análises 

setoriais das nações se mostram mais apropriadas para a teoria de crescimento. A taxa de 

crescimento atingida por uma nação não é diretamente proporcional ou relacionada com o 

montante agregado de recursos alocados para a inovação, apesar de ser um dos mais 

importantes. É necessário se olhar para a composição setorial desses recursos, pois 

identificou-se que setores de alta tecnologia como computadores, softwares e 

telecomunicações, demonstram alto crescimento, diferentemente de outros setores 

(ARCHIBUGI e MICHIE, 1998). 
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Os autores verificaram um longo debate sobre a fonte da vantagem competitiva das nações. 

No passado a atenção era voltada quase que exclusivamente para os recursos naturais, porém 

recentemente a situação mudou, voltando-se agora para a competência tecnológica, aceitando-

se que vantagem em competência tecnológica leva a melhor performance nas trocas 

internacionais, identificando-se aí três importantes links: a inovação no processo de produção 

reduz os custos, melhora os preços e aumenta a competitividade. A inovação aumenta a 

qualidade e melhora a imagem tanto doméstica quanto internacionalmente. A inovação cria, 

por um período de tempo, uma posição monopolística que impõe produtos diferenciados no 

mercado e portanto margens compatíveis. A implicação disto é que a inovação cria no curto 

prazo melhores termos de troca e no longo prazo a possibilidade da nação se especializar em 

um setor que remunera melhor, o que leva a maiores taxas de crescimento. 

Dividindo-se a tecnologia entre aquelas na fronteira do conhecimento e as de alto nível, a 

primeira é altamente dependente de uma interação entre o setor público e o P&D privado, 

enquanto que a segunda é totalmente dependente da decisão da firma em investir em 

inovação. Em um mundo conectado, complexas formas de internacionalização não têm 

reduzido a importância da troca, e a competitividade internacional continua acirrada, sendo a 

inovação o determinante desta performance; assim, políticas públicas são cruciais para se 

atingir maiores taxas de crescimento. 

Evidenciou-se que o mercado interno do pais é um importane fator para a competitividade 

internacional e países abertos para o mercado mundial exploram melhor a relação usuário-

produtor (ARCHIBUGI e MICHIE, 1998). 

Pavitt, Robson e Townsend (1989) identificam quatro grandes linhas de estudos que 

influenciam e contribuem para o entendimento do papel da tecnologia no comportamento da 

firma: estratégia corporativa, economia indústrial, história dos negócios e estudos de 

inovações. 

Na área da estratégia corporativa, a tecnologia serve à estrategia ao desenvolver e explorar 

vantagens específicas da firma. No campo da economia indústrial, é relevante a pesquisa 

sobre a mensuração e explicação do nível e padrão da diversificação, especialmente entre 

grandes firmas. Nos estudos históricos do desenvolvimento de grandes firmas, a tecnologia 

demonstra uma importante fonte de oportunidades para diversificação no mercado de novos 

produtos e produtos relacionados. A área de estudos de inovação tem o foco em seu 
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gerenciamento, e tem buscado identificar sistematicamente as características diferenciais de 

implementações inovadoras de sucesso e de fracasso. 

Pavitt, Robson e Townsend (1989) conduziram a pesquisa de inovação do SPRU (Science, 

Policy, Research Unit) da Universidade de Sussex na Inglaterra que propôs a categorização 

das firmas em quatro grandes famílias tecnológicas e identificou oportunidades e ameaças 

para tais categorias: 

1. Dominadas pelo fornecedor: como as novas tecnologias são supridas pelos 

fornecedores de equipamentos, materiais, softwares e outros, a consequência é que as 

oportunidades geradas pela própria firma são poucas e geralmente ligadas à tecnologia 

de processo. Nesse sentido é uma grande ameaça ser dependente de firmas externas. 

2. Intensivas de escala: a tecnologia é desenvolvida, aplicada e melhorada através de 

investimentos e atividades produtivas; ela está bastante relacionada a sistemas 

produtivos complexos, interdependentes e de grande escala. A fonte dessas 

tecnologias são os departamentos de engenharia de produção, escritórios de design e 

fornecedores de itens especializados, a partir de um variado leque de avanços em 

conhecimento e técnicas. Há poucas ameaças para firmas intensivas em escala, pois os 

fornecedores de tecnologia são relativamente pequenos, seus processos apresentam 

natureza sistêmica com sua complexidade, além de seus mercados diferenciados. 

3. Fornecedoras especializadas: a vantagem tecnológica específica da firma é baseada na 

capacidade de melhorar a performance de inputs especializados, como por exemplo: 

máquinas, instrumentação, materiais, softwares etc., dentro de sistemas produtivos 

complexos e interdependentes. O foco é a inovação de produto e a fonte da tecnologia 

é o departamento de design, a engenharia de produção e atividades sistêmicas de 

clientes. A principal ameaça é a dinâmica tecnológica das firmas neste setor ou cisões 

destas empresas. 

4. Baseadas em ciência: atividades de P&D internas são a base de exploração de 

tecnologias essenciais, que surgem de avanços tecnológicos nas áreas da física, 

química e biologia, e desponibilizam diversificação horizontal em novos mercados de 

produtos. As ameaças surgem de firmas similares que se diversificam horizontalmente 

em mercados de produtos relacionados. 
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2.1.4.2 Demand pull e science push 

Freeman (1979) apresenta o debate que surge no campo das ciências e tecnologia com relação 

aos determinantes da inovação, colocando dois pontos antagônicos que à época se mostravam 

mais evidentes, o science push e o demand pull. 

Science push, ou impulsionado pela ciência, propõe que a pesquisa básica oferecida pela 

ciência é que em última instância proporciona a inovação nos meios e processos de produção. 

Neste sentido para que se pudesse confirmar tal teoria, uma série de publicações científicas 

sobre determinado tema, deveria ser seguida por uma onda de invenções oriundas desses 

trabalhos, onda essa medida por patentes, que por sua vez ocasionariam investimentos em 

produção para então ganhar o mercado. 

Demand pull, por outro lado, defende que o mercado é o principal solicitador de novas 

invenções, e seria portanto o influenciador da atividade inovativa. Este modelo, partiria então 

das demandas do mercado seguida de investimentos (ou desinvestimentos) na produção, que 

por sua vez geraria maior (ou menor) número de patentes. 

Na década de 60, parecia que o debate entre as duas correntes tinha um vencedor: a escola da 

demanda (demand pull), que baseando-se em métodos quantitativos, com base estatística se 

declarava como a principal determinante da atividade inovativa e inventiva. Apesar dos 

estudos apresentados serem bastante diferentes em escopo e metodologia e de nenhum deles 

considerarem a possibilidade de generalização, além de não serem estatisticamente 

representativos, eram citados conjuntamente como uma forte evidência de que a demanda era 

a precursora da inovação (FREEMAN, 1979). 

Para Freeman (1979), a rejeição da demand pull não significa negar a influência do mercado, 

uma vez que Schumpeter (1939) indica que é necessário a aceitação da inovação pelo 

mercado, sem a qual não há razão de existir da firma. 

O projeto SAPPHO, de iniciativa do SPRU da Universidade de Sussex na Inglaterra no inicio 

dos anos 1990, que consiste em uma análise comparativa de “pares” de sucesso e fracasso de 

inovações tecnológicas, onde a metade dos pares foi um sucesso comercial e a outra parte um 

fracasso nos setores químico e de instrumentos científicos. A técnica já utilizada nas ciências 

biológicas consiste em separar em dois grupos e analisar as características semelhantes em 

cada grupo, definindo os padrões distintivos que levaram ao sucesso ou fracasso na 

implementação da inovação. Evidências coletadas no projeto SAPPHO mostraram que as 
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inovações indústriais de maior sucesso foram aquelas que tiveram dificuldades no início para 

entender os usos dos potenciais consumidores, e que estudaram o mercado futuro que ainda 

não fora criado e toda a sua complexidade. O estudo indicou que inovações de sucesso foram 

aquelas que deram atenção à educação dos usuários, publicidade, previsão de mercado e 

vendas (especialmente no caso de instrumentos científicos) e entendimento das necessidades 

dos usuários (FREEMAN e SOETE, 1999). 

Freeman (1979) entrende que a inovação é um processo continuo de “acoplamento”, iniciado 

na mente dos inventores e lançado para a ciência, tecnologia e mercado. Nesse sentido, o 

conceito de que o empreendedor é a mola mestra do capitalismo (SCHUMPETER, 1939) é de 

extrema importância no reconhecimento de que o mercado não é o precursor da inovação. 

A partir do projeto SAPPHO, verificou-se que o modelo simples de indução pela demanda, é 

inadequado como determinante da inovação. A interação entre ciência, tecnologia e 

influências econômicas variam em sua natureza e intensidade ao longo do tempo e de setor 

para setor e assim as idéias de Schumpeter a respeito da inovação tanto internamente à 

empresa quanto no sistema são de maior ajuda para explicar os fenômenos econométricos. 

Freeman (1982) entende que o modelo I de Schumpeter pode ser resumido assim: 

1. Existe um fluxo (descontínuo) de invenções básicas relacionadas de um modo não 

especificado a novos desenvolvimentos na ciência. E isto é exógeno à firma e à 

estrutura de mercado, e nesse sentido também a qualquer demanda de mercado, 

apesar de influenciado pelo potencial de demanda ou necessidades não atendidas ou 

ainda, à falta de produtos existentes. 

2. Um grupo de pessoas (ao qual Schumpeter credita a dinâmica do capitalismo) que 

acreditam no potencial futuro dessas invenções e tomam o risco de desenvolvê-las e 

inovar no mercado. Este risco não é aceito por capitalistas ou gerentes, mas sim por 

indivíduos com capacidade acima da média: os empreendedores. 

3. Após a implementação da inovação radical, ocorre um desequilíbrio na estrutura de 

mercado existente que premia o inovador de sucesso com um crescimento 

excepcional e lucros monopolistas temporários. O monopólio é temporário, pois 

outros inovadores secundários buscarão preencher a lacuna deixada, dando inicio a 

um novo ciclo descrito anteriormente. 
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O modelo II de Schumpeter inclui uma internalização da atividade de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) realizada por grandes firmas, que é a principal diferença com o 

modelo I. Existe uma retroalimentação positiva gerada pela introdução de inovações de 

sucesso à atividade de P&D gerando um círculo virtuoso neste processo (FREEMAN, 1982). 

Diferentemente de Schumpeter, Schmookler entende que o determinante principal da 

inovação é a indução pela demanda, onde o mercado expõe suas necessidades e as firmas 

buscam atendê-las. Esta posição faria com que a inovação técnica fosse apenas um fenomeno 

secundário pois atenderia a uma demanda pré estabelecida (FREEMAN, 1982). 

Através de uma pesquisa realizada na indústria de plásticos, Freeman (1982) não encontra 

suporte estatístico para afirmar que o modelo de indução pela demanda ou o modelo de 

impulso pela tecnologia sejam dominantes, mas sim que são consistentes com o modelo de 

Schumpeter que postula uma interdependência entre os dois modelos, com uma relação 

flexível que muda ao longo do tempo à medida que a indústria amadurece. Assim conclui-se 

que a inovação é exógena e a tecnologia tende a dominar nos primeiros estágios enquanto a 

demanda tende a dominar à medida que a indústria se estabelece. Portanto, um processo de 

combinação entre nova tecnologia e novo mercado guiado por empreendedores é de extrema 

importância. 

2.1.4.3 Monopólio, oligopólio e concentração 

Para Rosemberg (2000), muitos erroneamente interpretam que Schumpeter apontava o 

monopólio como o meio adequado para a inovação, porém o ponto é que a inovação em geral 

cria um monopólio, mas apenas temporário, em decorrência do dinamismo de economias 

capitalistas avançadas. Neste sentido, Schumpeter coloca esta visão no capitulo 7 do livro 

Capitalismo, Socialismo e Democracia – o processo de criação destrutiva, como sendo a falta 

de habilidade do equilíbrio estático em captar as funcionalidades essenciais de longo prazo do 

capitalismo, como colocou no prefácio da edição em japonês de seu livro: Teoria do 

desenvolvimento econômico, em que estava buscando formular um modelo teórico para o 

processo econômico de mudança ao longo do tempo, buscando responder como o sistema 

econômico cria a força que incessantemente a transforma, ou a fonte da energia dentro do 

sistema econômico que por si própria quebra qualquer equilíbrio atingido. 

Rosemberg (2000) entende que uma das grandes contribuições dadas por Schumpeter, foi a 

retomada da atenção com relação à história econômica como fonte essencial para se entender 
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o presente. Schumpeter identifica na história três pontos importantes: primeiro, que a 

economia é essencialmente um processo histórico e assim sendo, não é possível entender o 

fenômeno econômico sem a apreensão dos fatos e um adequado senso histórico. Segundo, que 

a história econômica não é segregada de outros contextos históricos e estes estão relacionados 

entre si, sendo necessário então o melhor método para se entender tais relacionamentos. 

Terceiro, que a maioria dos erros cometidos na análise econômica se deve muito mais à falta 

de experiência histórica do que pela falta de algum equipamento de análise econômica. 

A partir da importância da história no contexto econômico, o autor enfatiza que a economia é 

resultado das mudanças econômicas ocorridas ao longo do tempo. 

Steil et al (2002) verificaram que desde os estudos de Schumpeter, tem se buscado verificar a 

existência um tipo de firma ou um segmento que favoreça mais a inovação que outros setores. 

Porém a resposta ainda é incerta e vaga. Em indústrias onde o desenvolvimento depende de 

uma gama intensa de ciência e tecnologia e a natureza da inovação do produto não abre 

radicalmente novos mercados, há uma forte tendência para se ter uma estrutura industrial 

concentrada, com poucos players e raros novos entrantes. Como é o caso de automóveis, 

grandes equipamentos elétricos, aviões e químicos. 

Schumpeter (1975, p.113) vê que o relacionamento entre as empresas e mercado se dá de 

maneira intensa, geralmente conturbada e muitas vezes violenta, se utilizando de políticas de 

preços predatórias e de retrição à produção, mas são processos inevitáveis de crescimento de 

longo prazo, porém isto não restringe o crescimento, pelo contrário, o estimula. Um paradoxo 

colocado pelo autor é que a cada dia os carros têm maior potencia e correm mais, justamente 

porque possuem freios (grifo de Schumpeter). O mesmo autor enfatiza que esta situação é 

benéfica, pois somente em rarissimos casos não há uma melhora de qualidade e quantidade de 

produção. 

Possas et al (1996) chamam a atenção para as posições monopolísticas serem maléficas para a 

sociedade como um todo, pois estas firmas conseguem posicionar seus preços acima dos 

custos marginais e unitários, absorvendo assim parte do excedente do consumidor, resultando 

em perda para toda a sociedade. Já posições oligopolistas anteriormente associadas fortemente 

a monopólios, já não têm mais a mesma conotação, pois a incorporação de teorias mais 

recentes apontam que tais posições somente poderiam fixar preços acima do competitivo 

através de colusão tácita, que analogamente ao monopólio, traria prejuízos à sociedade. 
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Os autores mencionam que tal colusão tácita (carteis) raramente é bem sucedida devido ao 

surgimento de free-riders que boicotam tentativas de combinação de preços. Na visão da 

teoria Schumpeteriana, onde a concorrência é dinâmica e baseada em inovação, é impossível a 

ocorrência de cartel, pois não se vê a possibilidade de se prevenir esforços inovativos de seus 

rivais, que poderiam coordenar a estabilização das estruturas a fim de expropriar o mercado. 

Possas et al (1996) identificam que a legislação antitruste tem olhado para situações de 

concentração de mercado, onde supostamente seria possível manipular o mercado à medida 

que existe uma grande parcela dominada por uma única firma, mas os autores defendem que 

do ponto de vista teórico, a própria noção de concentração de mercado, que a rigor seria uma 

medida que busca verificar um pequeno número de competidores e a desigualdade de 

tamanho entre eles, não pode sugerir que com algum domínio de mercado a firma possa 

coordenar com outros concorrentes o patamar de preços com vistas a lesar o consumidor, 

auferindo lucros acima de mercado. Estudos empíricos que buscavam verificar se a existência 

de tais concentrações poderiam resultar em maior lucratividade se mostraram inconclusivos. 

Portanto, a intervenção estrutural pelas autoridades antitruste baseadas em concentração de 

mercado não mais se justificam. Por outro lado, a concentração pode ser considerada como 

uma barreira de entrada a novos competidores, o que acarretaria em perda de competitividade, 

pois a entrada de novos competidores seria uma decorrência natural em segmentos de alta 

lucratividade. 

Schumpeter (1975) sugere que a inovação gera um monopólio temporário associado a 

inovação, incentivando o empreendedor a busca-la, pois a imitação apenas proporcionará 

lucros razoáveis. Por outro lado, firmas monopolistas procuram proteger a tecnologia 

existente, são cautelosas e não são pioneiras. Uma das maneiras mais usuais para se medir a 

estrutura de mercado é a concentração, que é a proporção das vendas da indústria pela soma 

dos quatro primeiros competidores. Soni et al. (1993) verificam uma ambiguidade nos 

resultados quando se fala em estrutura de mercado e inovação, pois alguns estudos mostram 

que a concentração é positiva para a inovação pois quanto mais concetrado o mercado, 

maiores os investimentos em P&D em indústrias de baixa tecnologia, por outro lado, há 

relação positiva para concentração e inovação em baixos níveis de concentração. A 

competição é benéfica para a criação de novas tecnologias e inovação, enquanto que a 

concentração pode esconder a distribuição do Market share. 



53 

 

Na visão de Schumpeter, o monopólio é algo criado temporariamente pela inovação, até que 

os demais players do mercado ocupem este espaço, isto é inerente ao dinamismo tecnológico 

de economias capitalistas avançadas (ROSEMBERG, 2000). 

2.1.4.4 - Inovação e o tamanho da empresa 

Baldwin et al (2002, in KLEINKNECHT e MOHNEN) argumentam que embora grandes 

firmas tenham sido consideradas mais inovativas que as pequenas, devido a economias de 

escala, propensão a tomar maiores riscos, maior facilidade de acesso a financiamentos dentre 

alguns aspectos, os autores verificaram que para o Canadá o tamanho é positivamente 

relacionado com a inovação, sendo que as maiores firmas tem três vezes mais propensão em 

introduzir inovação do que as menores.  

O efeito do tamanho da firma pode ter impacto positivo sobre a intenção de inovar da firma, 

pois grandes corporações tem maior acesso a capital e ganhos de escala, alem de que o 

crescimento passado pode ser um fator determinante para o crescimento futuro. Outro ponto é 

que empresas participantes de um grupo econômico, podem se beneficiar de 

compartilhamento de conhecimento entre a matriz e suas filiais, sinergias internas em 

marketing e acesso a capital. 

O processo evolutivo e adaptativo das empresas ao mercado estimula a formação de grandes 

empresas e monopólios econômicos pois ao conceberem inovações de sucesso, estas buscarão 

a perenidade desta vantagem através destas praticas. 

Aparentemente alguns segmentos mostram que grandes empresas tem dominado o 

lançamento de inovações, como os setores de materiais sintéticos, processos químicos, 

reatores nucleares e alguns setores de sistemas eletrônicos, mas não é possível afirmar 

genericamente que grandes empresas são mais inovadoras que pequenas, pois as pequenas 

tem feito grandes contribuições (FREEMAN, 1982). 

Baseado nos resultados do projeto SAPPHO, Freeman (1982), constatou que o tamanho da 

empresa influencia pouco o resultado de inovação. Porém o estudo mostra que alguns 

segmentos são plenamente dominados por grandes empresas como por exemplo o setor de 

indústria química e geradores turbinados. 

A partir dos anos 1960, dados internacionais sobre grau de concentração em pesquisa e 

desenvolvimento começaram a ser divulgados pela Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD), sendo que as informações disponíveis para o ano de 1967 
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confirmavam que a grande maioria das pequenas empresas não fazem investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento (FREEMAN, 1982). 

Mundialmente, os cem maiores programas de P&D correspondiam a 2/3 de todo o 

investimento de cada país, e os quarenta maiores programas de P&D correspondiam a mais da 

metade em todos os países, com exceção do Japão (FREEMAN, 1982). É possível evidenciar 

a partir destes dados que as grandes empresas concentravam a maior parte dos gastos em P&D 

indústrial, nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 89% do gasto foi realizado por empresas 

com mais de 5 mil empregados, indicando uma clara internalização deste processo. 

Freeman e Soete (2008) concluem que é necessário tomar cuidado com relação a 

generalizações estatísticas sobre: o tamanho das firmas; as escalas de pesquisa e 

desenvolvimento; invenções e inovações, sendo necessário qualificá-las. Cada segmento onde 

ocorrem as inovações e também a tecnologia são importantes e devem ser devidamente 

qualificadas historicamente, pois pequenas empresas tem papel fundamental no inicio de um 

ramo ou nova tecnologia, que à medida que o mercado evolui e o tempo passa, este papel se 

torna diferente. Portanto, generalizações simplistas da relação entre tamanho da empresa, 

concentração e desempenho inovativo melhor, não podem ser sustentadas. Dependendo do 

segmento de mercado, as pressões competitivas incentivam maior inovação, especialmente 

em mercado altamente oligopolizado e composto por muitas pequenas firmas. 

Symeonidis (1996) buscou na literatura uma evidencia entre o tamanho da firma, atividade 

inovadora e estrutura de mercado, tendo sido motivado pela idéia de que grandes firmas, com 

poder monopolista poderia se utilizar desta condição para inovar, mas este conclui que há 

pouca evidencia entre o tamanho da firma e altos niveis de atividade inovativa, embora possa 

ser evidenciado tal associação em alguns casos. Uma importante constatação deste estudo é 

que não há evidencia de que a alta concentração de mercado seja sinônimo que alto poder de 

mercado, o que já é reconhecido pelas autoridades governamentais e de mercado.  

Freeman e Soete (2008) entendem que apesar de ser creditado a Schumpeter a hipótese de que 

grandes empresas teriam supostas vantagens na inovação, porém os autores afirmam que 

Schumpeter não chegou a formular claramente e sem ambiguidade tal hipótese em seus 

trabalhos, é verdade que em Capitalismo, Socialismo e Democracia, Schumpeter incinua que 

grandes firmas poderiam ter tais vantagens, mas o primeiro trabalho de Teoria do 

Desenvolvimento Economico, ele enfatiza o papel do empreendedor e da pequena firma no 

desenvolvimento econômico do capitalismo. Por outro lado, Schumpeter ainda evidencia o 



55 

 

problema da burocracia em grandes firmas o que poderia representar perigos à sua 

sobrevivência. 

Com base nisto, Freeman e Soete (2008) concluem que não é de Schumpeter a hipótese de 

que o tamanho da firma seja positivamente relacionado ao desempenho inovativo, e que tal 

hipótese tem sido refutada freqüentemente. Assim, entendem que estas afirmações não são 

devidas à Schumpeter, que ofereceu à sociedade estudos sobre o capitalismo tanto na 

dimensão historica quanto na complexidade das diferenças entre as indústrias e as tecnologias. 

Pavitt (1992) evidencia que grandes empresas tendem a patentear menos que empresas 

pequenas. As grandes empresas buscam maior certeza na hora de patentear, e somente o farão 

após longos períodos de testes e analises, dando maior segurança no momento do pedido da 

patente, já as pequenas não tem esta opção, mesmo que em estágios apenas preliminares da 

invenção, isto faz com que haja uma maior concentração em pequenas empresas e indivíduos. 

2.1.4.5 - A função do credito 

Schumpeter (1939, p223-224) vê o crédito como algo essencial para o desenvolvimento 

econômico. Dentro do conceito de fluxo circular, não é possível a existência do 

desenvolvimento pois, os meios de produção já estão alocados para produzir aquilo que 

sempre produziram. Portanto, para que se possa organizar os meios de produção 

diferentemente daquilo previamente estabelecido, é necessário a figura do credito. 

O credito é tão importante a ponto de Schumpeter (1939, p111) defender que este é a parte 

monetária da inovação, e portanto é uma ferramenta essencial ao desenvolvimento indústrial. 

Pois com o credito, o empreendedor consegue remanejar da economia os bens de produção 

que necessita, conferindo-lhe força produtiva adicional à existente no fluxo circular e 

combinando-os de maneira diferente, coloca produtos novos no mercado com maior valor que 

os existentes, gerando demanda adicional e abrindo novas possibilidades de consumo na 

economia. A esperança é de que os novos produtos sejam aceitos pelo mercado e assim 

tenham margem maior que o credito recebido, conseguindo pagar os juros do empréstimo e 

ainda auferir lucros. 

2.1.4.6 - Concorrência dinâmica 

 

Na visão de Possas et al (1996), o conceito Schumpeteriano de concorrência, pode ajudar na 

elucidação de politicas antitruste, apesar desta teoria ser favorável à existência de grandes 
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empresas e oligopólios. Sob este olhar, a concorrência é um processo de interação entre 

agentes que por um lado buscam satisfazer suas necessidades e de outro lado auferir lucros 

através da satisfação destas necessidades. É importante ressaltar que a busca por lucros não 

conduz a equilíbrios econômicos, mas pelo contrário, está ligada a desequilíbrios, pois os 

esforços para que a firma e seus produtos se diferenciem dos demais concorrentes devem 

gerar vantagens competitivas sustentáveis, que se refletem em ganhos comparados aos 

monopolistas, e espera-se que perdurem, porém são temporários e restritos a alguns 

segmentos. 

Neste sentido, os autores colocam que os lucros são na verdade mais remuneração do capital 

do que rendimento de um fator de produção, e situações monopolísticas não são anti-

competitivas, mas na verdade o objetivo das firmas, ainda que temporárias e restritas. 

Portanto os órgãos antitruste devem buscar, segundo esta visão, não a quebra de situações 

monopolísticas ou oligopolístas, mas a proteção e o estímulo à concorrência. 

Schumpeter propõe que o capitalismo deve ser entendido como um sistema evolucionário, 

mais do que apenas um sistema que se reverte ao equilíbrio após uma turbulência. Esta 

evolução é o reflexo de forças dinâmicas que tanto Schumpeter quanto Marx acreditam ser 

inerentes à busca de lucros, à estrutura de incentivos e à competição que são a base do 

capitalismo (ROSEMBERG, 2000). 

Implicações desta visão, para Schumpeter, é que não importa como o capitalismo administra 

as estruturas, mas sim como este as cria e as destrói. Reconhecido isto, é essencial que 

entendamos que a competição que realmente importa não é a do preço entre muitas empresas 

oferecendo produtos homogêneos, mas sim a competição pela nova commodity, pela nova 

tecnologia, pela nova fonte de fornecimento, pelo novo tipo de organização. Ou seja, a 

competição que determina o custo ou a qualidade, e que impacta não as margens de lucros, 

mas suas fundações (ROSEMBERG, 2000). 

Schumpeter (1939, p94-95) compara a vida das empresas à própria existência humana, 

inferindo-se a partir desta metáfora, é possível que algumas já nasçam mortas, ou que morram 

por acidente, doença e velhice. Uma conclusão possível a partir deste pensamento, é que uma 

empresa não é imortal, todas tem uma vida finita, elas morrem porque o seu proposito já foi 

atingido, ou se tornou obsoleta, ou até mesmo porque deixou de se renovar, invariavelmente, 

a morte é devido à inaptidão de continuar a inovar com o mesmo vigor com o qual iniciou sua 

vida. 
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Todas as estruturas de mercado com o intuito de fazer negócio estão constantemente em 

mudança, muitas vezes a velocidade é tamanha que problemas que surgem nem consigam ser 

resolvidos, novas soluções são oferecidas, e acabam por se tornar turbulência, e é assim que 

há progresso econômico (SCHUMPETER, 1975, p.51). 

O dinamismo do capitalismo, obriga os empreendimentos a provarem seu valor para 

sobreviverem no mercado com seus produtos e serviços, e isto a partir de seu nascimento 

(SCHUMPETER, 1939, p.107). 

Neste ambiente, não é possível pensar em um único e geral equilíbrio econômico, mas sim em 

uma série de equilíbrios econômicos gerais (ANTONELLI et al., 2006). 

Schumpeter (1985, p. 154) coloca um interessante paradoxo cíclico de causa e efeito, quando 

afirma que sem o desenvolvimento não pode haver lucros e sem lucros não há 

desenvolvimento.  

Neste sentido, Antonelli et al. (2006) identificam que a capacidade inovativa das nações é a 

fonte de sua riqueza e mais ainda, a justificativa da sua evolução e a diferença positiva desta, 

comparada às demais. 

Sistemas de produção tem forte influência na performance da firma, e é de grande dificuldade 

para se replicar internamente os resultados e procedimentos entre as firmas, por exemplo a 

GM e Ford buscam replicar o sistema de produção da Toyota em suas fábricas, porém com 

poucos resultados, sugerindo que a habilidade destas em mudar seus métodos de trabalho 

depende da sua história e características institucionais, e portanto são complexas e 

dependentes de muitos atores no processo. 

Steil et al (2002) evidenciaram que para certos segmentos, a política de competitividade pode 

ser complicada. Tomando-se dois índices que medem a eficiência da economia: eficiência 

alocativa e técnica, a primeira é a razão entre preço e custo marginal, sendo uma função do 

poder de mercado. Quanto maior a competição, o poder de mercado é menor, ou a 

concentração nas mãos de poucos é menor, e portanto aumenta a eficiência alocativa. A 

eficiência técnica tem a ver com o custo unitário associado com a produção de produtos e 

serviços, e é uma função dos fatores de economia de escala e redes externas de 

relacionamento, como fornecedores e prestadores de serviços. Fusões podem reduzir o custo 

médio das firmas no longo prazo, e portanto aumentam a eficiência técnica. Um novo 

segmento como o de computadores e softwares mesclado com antigos pode trazer problemas 
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para as autoridades que regulam o truste nos países. Especialmente na indústria de softwares 

de sistemas operacionais, que quanto mais usuários utilizam o produto, mais existe uma 

universalização deste, e portanto maiores benefícios aos usuários. Este tipo de produto é 

bastante controverso, pois cada autoridade em cada país pode aplicar diferentes critérios para 

se definir monopólio a fim de fomentar a competição entre as firmas. Porém neste mercado, 

onde por exemplo um grande player é a Microsoft que domina a produção de sistemas 

operacionais, a possível intervenção governamental para melhorar a eficiência alocativa, 

buscando novos players ou mesmo quebrando patente, poderia resultar em maiores custos aos 

usuários, pois apesar de estarem sofrendo com a eficiência alocativa estão se beneficiando da 

eficiência técnica. 

Possas et al (1996), define que a tarefa dos órgãos antitruste dos países buscam evitar que 

empresas que possuam forte presença no mercado impeçam que forças naturais do mercado 

possam agir. Na visão tradicional, estes órgãos tem a responsabilidade de verificar se barreiras 

de entrada, concentração de poder de mercado e ações arbitrárias impeçam que forças de 

mercado atuem livremente, fazendo com que as firmas elevem seus preços e margens que 

venham a lesar os consumidores. Essas condutas restritivas podem ser classificadas em dois 

tipos: 1- horizontais são aquelas que reduzem a intensidade da concorrência, fazem com que o 

relacionamento entre as empresas de um mesmo mercado se juntem para atuar no mercado, 

podendo ser por conluio, combinação e cooperação, levantando barreiras de entrada a novos 

concorrentes. 2- verticais são aquelas que restringem as ações dos agentes que interagem 

como compradores e vendedores, podem ser através de ações discriminatórias e fixação de 

preços. 

Outra área em que estes órgãos precisam atuar é na estrutura de mercado, onde fusões e 

aquisições podem levar a uma situação de concetração onde o consumidor tenha a 

possibilidade ser prejudicado. 

Possas et al (1996) entendem que, para que se tenha um ambiente competitivo é necessário 

preservar e estimular a concorrência, o que pressupõe que as empresas invistam em inovação 

e eficiência produtiva, e tenha no mercado pressão competitiva (novos entrantes, proutos 

similares, etc.) e fatores sistêmicos (infraestrutura, financiamento, legislação, politica 

indústrial, instrumentos cambiais e tarifários) que estimulem a competição. 
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Assim, para os autores, este ambiente não brota espontaneamente, porem é construído através 

de políticas econômicas e indústriais, legislação antitruste, estratégias empresariais em um 

contexto mais amplo de concorrência internacional. 

 

2.1.4.7 - O sistema nacional de inovação 

Após revisão bibliográfica, Archibugi e Michie (1998) verificaram que na União Européia 

(UE) o investimento formal em P&D é relacionado com a taxa de crescimento, mas este fato 

per si não explicaria o crescimento de países em desenvolvimento. Educação e treinamento 

são importantes fatores, pois como já estão absorvendo a tecnologia pronta, o conhecimento é 

imporante para se atingir a produtividade esperada. Outros estudos demonstram que para 

diferentes regiões do planeta, diferentes fatores aparecem como importanes na explicação do 

crescimento da nação, podendo ir de investimento em ativos intangíveis, como P&D, 

formação de capital, dentre alguns exemplos. 

A questão que emerge destas pesquisas é: onde está a capacidade tecnologica? No país ou nas 

firmas ou em outro lugar? 

Desta discussão surge o conceito de Sistemas Nacionais de Inovação que considera que as 

firmas estão em um sistema maior composto por sistemas culturais e insitucionais que 

englobam universidades, instituições financeiras, mercado de trabalho, leis e sistemas legais, 

políticas publicas, e outros que influenciam a inovação. 

Entre 1950 e 1970 os principais Journals da área de economia publicaram sobre os impactos 

da mudança tecnológica, fatores como crescimento, produtividade, emprego e 

competitividade foram os principais temas. Porém, pouco se dedicou a entender as fontes e os 

determinantes que geram a inovação (ARCHIBUGI e MICHIE, 1998). 

Os autores argumentam que na década de 1990 a noção de sistemas de inovação, tanto 

localmente, regionalmente quanto nacionalmente, foi usado como guia para explicar a 

interação entre os agentes que geram e usam a tecnologia. 

Para Archibugi e Michie (1998) o desenvolvimento de fatores que propiciam a inovação 

tecnológica dentro de cada pais tem sido estudada através dos sistemas nacionais de inovação, 

que foi introduzida por Freeman (1995). O sistema nacional de inovação foi operacionalizado 

através de uma serie de indicadores focando particularmente a dimensão financeira, a 

interconectividade entre as varias instituições e a disseminação do conhecimento através dos 
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agentes nacionais. Apesar de não ser unanimidade, vários autores concordam que fatores 

nacionais específicos são cruciais para a mudança tecnológica, como educação, infra-estrutura 

para a inovação indústrial e a proteção da propriedade intelectual, não somente a existência 

destes fatores, mas a sua iteração. 

Os autores identificam três grande áreas para a pesquisa futura: 

1. Complexidade: é bastante reconhecido que a tecnologia é o motor do crecimento mas 

pouca atenção tem sido dada à sua complexidade. Questões como a natureza da 

inovação, geração e difusão da inovação tecnológica, inventores, empreendedores, 

corporações dinâmicas, processos, etc. 

2. Nível de agregação: estudos quantitativos sobre a complexidade podem ser conduzidos 

em nível agregado para identificar as implicações macroeconômicas. Os autores 

chamam a atenção para o crescimento inovativo cujas pesquisas são em nível 

agregado e as trocas inovativas ao contrario no nível da firma. Uma mescla entre as 

duas pode ser benéfico. 

3. Políticas: as políticas tem se concentrado especialmente em duas áreas: crescimento e 

competitividade, particularmente por causa do impacto econômico que estas causam. 

Mas as pesquisas tem falhado em claramante demonstrar o impacto de tais políticas. 

Os autores identificam as áreas de educação e treinamento, nível de recursos voltados 

para a P&D formal e atividades de inovação, estrutura indústrial do pais como 

condicionante para as atividades de inovação, interações dentro do sistema de 

inovação que propicia a difusão do conhecimento dentro do pais e finalmente a 

operação destes vários aspectos. 

O sistema nacional de inovação, é conceituado como sendo uma rede de instituições no setor 

publico e privado cuja atividade e interação iniciam, importam, modificam e difundem novas 

tecnologias, são um conjunto de elementos, vitais e distintivos, que poderiam ser atribuídos 

como fonte de sucesso de inovação e crescimento econômico. O conceito de sistemas de 

inovação então começou a ser aplicado não somente para nações, mas também para níveis 

locais e sub-nacionais, bem como para setores e até na perspectiva de tecnologia. Estes dois 

últimos, setor e tecnologia, tem uma forte influência na estrutura e na dinâmica do sistema 

nacional de inovação, sendo isto importante na condição setorial e competitividade 

(FREEMAN 1995). 
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Lundvall (1999) entende que o conhecimento e a capacidade de aprendizado das pessoas, 

firmas e sistemas nacionais é que ditam o sucesso econômico. E dentro do sistema nacional de 

inovação, é de suma importância a politica indústrial e tecnológica, uma vez que estas apoiam 

o crescimento da quantidade e qualidade do emprego, mas com isto, fica claro que outras 

politicas são necessárias para que a habilidade de aprender seja disseminada por outras partes 

da economia. O autor também chama a atenção para o perigo do crescimento desigual da 

sociedade, pois ameaça a renovação da economia. Outro ponto importante trazido pelo autor é 

que as politicas indústrial e de inovação devem favorecer o aprendizado nos sub-sistemas, 

pois é neste nível que ele acontece, e que este conhecimento gerado pelas firmas seja 

compartilhado entre os demais participantes do sistema para que o todo seja beneficiado. 

Archibugi et al (1999) enfatizam que por vivermos em uma era altamente turbulenta com uma 

taxa crescente de mudança tecnológica, fazendo com que agentes econômicos, incluindo 

governos e firmas seja forçadas a se adaptarem para sobreviver, neste sentido, sistemas de 

inovação desempenham papel fundamental na atividade inovativa, tendo um alto grau de 

diversidade de abordagens, quer seja no contexto social, tecnológico, de aprendizado, politico, 

dentre outros, sendo complexo, interdisciplinar e abrangente. 

Para Nelson e Rosemberg (1993) o conceito de sistema nacional de inovação deve ser 

entendido de maneira ampla, pois com a internacionalização dos negócios, faz muito mais 

sentido entender o sistema de tal maneira. As atividades e investimentos para ser o inovador, 

entende-se aqui como aquele que introduz a inovação no mercado, e seguidor são muito mais 

próximas do que se imagina, e na verdade o que importa não é ser o primeiro a introduzir a 

inovação, mas sim obter os lucros econômicos decorrentes desta, o que muitas vezes não é 

capturado pelo inovador. Também é necessário comentar que os autores não creem que o 

sistema de inovação seja algo conscientemente planejado e desenhado ou mesmo que 

trabalhem de maneira sinérgica e harmoniosa, mas um conjunto de atores institucionais que 

desempenham um papel preponderante na performance inovativa. Outro ponto importante 

relativo ao termo sistema nacional de inovação é quanto a palavra nacional, pois em vários 

setores, as firmas trabalham além das fronteiras politicas, mas os governos apesar de saberem 

de tal comportamento, agem de forma a incentivar as firmas em seu território de atuação. 

Lundvall (1999) escreve sobre a importância da “economia do aprendizado” cujo conceito se 

baseia na idéia de que o aprendizado é reflexo da competitividade dos indivíduos, das firmas e 

dos sistemas de inovação. Neste sentido o aprendizado tem um papel fundamental no 
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desenvolvimento dos sistemas, pois é o elemento de conectividade e acontece em todos os 

níveis desde o individual, passando pelo institucional, inter-organizacional, até todo o sistema. 

O processo de aprendizado envolve dimensões interativas e coletivas, existindo tanto rotinas 

institucionais que podem ser definidas em nível individual quanto organizacional e iner-

organizacional, mas não é concebível que possa haver uma uniformidade no aprendizado em 

qualquer nível. 

Muito se fala em interação e aprendizado interativo, porém existe muito pouca referencia 

sobre a natureza especifica destas interações em termos de fluxos e conexões entre os agentes 

dentro da rede de relacionamentos. Esta falta de referencia na literatura sobre estes 

relacionamentos são barreiras para o desenvovimento conceitual dos sistemas de inovação por 

três razões: 

1. o modo que os relacionamentos e por sua vez os sistemas são normalmente definidos é 

por volume e características de conexões que os ligam. Os sistemas são feitos de 

interações entre os atores no sistema, sem interação, não é possível considerar a 

existencia de sistema. 

2. a partir desta primeira observação, fluxos e conexões em um sistema é também critico 

na definição de um sistema de inovação, e também a forma de funcionar e operar. 

3. um elemento chave para a dinâmica adequada e a perspectiva evolucionaria de um 

sistema é a análise de fluxo de mudanças e os padrões de conexões entre os atores e as 

instituições que compõem um sistema. Apesar de que a natureza destes podem mudar 

e formar uma dinâmica essencial em si mesma, esta mudança é também refletida pela 

mudança nos relacionamentos entre estes agentes e instituições. 

Archibugi et al (1999), entendem que o crescimento em um sistema pode ser caracterizado de 

diferentes maneiras, em relação a sistema de inovação, o crescimento pode ser em elementos 

individuais ou agentes (as firmas ou outras organizações), ou pode ser o resultado do 

crescimento entre os elementos do sistema. Similarmente, todo o crescimento no sistema pode 

ficar dentro dele mesmo ou pode fluir para fora, como um sistema aberto. Qualquer mudança 

nestas duas dimensões pode alterar radicalmente a dinâmica e as características de 

crescimento. Os autores entendem que este assunto ainda é novo em pesquisas e portanto 

difícil de medir o fluxo de inovações e seus links em um ambiente dinâmico, mas isto não 

deveria impedir uma analise mais detalhada destes em um modelo adequado. 
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Uma importante artéria de estudos em sistemas de inovação está relacionado à questão da 

influência, pois os sistemas de inovação tendem a ser mais “de cima para baixo” (top-down), 

levando à pergunta: como sistemas nacionais/setoriais de inovação podem condicionar e 

influenciar a tomada de decisão e comportamento da firma em relação à inovação, já que 

pouco tem se estudado da perspectiva “de baixo para cima” (bottom-up)? Segundo os autores, 

o importante nesta discussão é o quanto a presença ou ausência de um sistema nacional ou 

setorial de inovação afeta o comportamento inovativo, as ações e os resultados das firmas. Os 

programas de estudos em sistemas de inovação ainda estão inciando e pouco se tem verificado 

na literatura gerencial e na estratégia tecnológica os impactos dos sistemas de inovação quer 

sejam nacionais ou setoriais, e certamente análises empíricas sobre a performance inovativa 

das firmas em ambientes fortes ou fracos em termos de sistemas de inovação quer seja 

nacional ou setorial, podem nos fornecer um campo interessante de estudos e pesquisas. 

Archibugi et al (1999) identificam a conceituação da globalização em pelo menos dois modos: 

O primeiro é relativo ao mapeamento dos fatores globais tanto na área econômica quanto na 

social, pois estes sempre influenciaram a performance das comunidades locais e nacionais, 

mas recentemente as relações mundiais tem crescentemente se tornado mais importantes tanto 

quantitativamente quanto qualitativamente. Para mapear o resultado dessas transformações 

globais, é necessário uma habilidade de identificar o contexto dinâmico que lidera o grande 

fluxo de informações, conhecimento, commodities e capital entre as nações.  

O segundo é ligado a análises de políticas governamentais. Nesse sentido a globalização tem 

sido entendida como liberalização, e muitas vezes a responsável pela perda da efetividade das 

políticas públicas, pois estas vem sendo mitigadas por restrições internacionais. Por exemplo, 

políticas de taxa de juros e cambial perderam significativamente sua efetividade, pois estão 

inseridas em um contexto internacional, enquanto que outros tipos de políticas, como a 

industrial, se tornaram mais importantes na busca dos objetivos de inovação. 

Políticas direcionadas à aquisição de competências como treinamento, educação, 

desenvolvimento gerencial e mudança tecnológica, se tornaram instrumentos cruciais para 

permitir que comunidades nacionais tenham vantagens ou pelo menos se defendam contra o 

processo de globalização. Sem tais mecanismos, países, especialmente os em 

desenvolvimento podem criar um ambiente dual de tecnologia, onde coexistem uma pequena 

elite dotada de alta tecnologia e um vasto grupo sem capacidade tecnológica e de baixa 
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absorção de inovação. Nesse sentido, as políticas devem buscar a criação de uma competência 

tecnológica capaz de fortalecer a competitividade nacional e preservar o bem-estar local. 

Mudança tecnológica é uma boa referência sobre a dinâmica da globalização, pois tem sempre 

estado no foco internacional, uma vez que a transmissão de conhecimento não respeita as 

fronteiras nacionais. Existe uma complexa interação entre a mudança tecnológica e a 

globalização, pois de um lado as novas tecnologias agem como um poderoso veículo de 

difusão de informações entre as nações, e por outro lado, o processo de gerar e difundir novas 

tecnologias tem se moldado e fortalecido pelo fluxo individual, de commodities e de capital, 

criando um processo retroalimentado onde a tecnologia facilita a globalização e vice versa. 

Archibugi et al (1999) colocam que a as principais questões que surgem dessa discussão são: 

1) se a globalização da inovação tecnológica está ocorrendo, ela eventualmente liderará a 

dissolução dos sistemas nacionais de inovação? 2) os sistemas nacionais de inovação 

convergirão para uma estrutura mais similar por causa das forças globais? e 3) a globalização 

está corroendo a importância das políticas de inovação no nível nacional? 

Eles argumentam que a globalização tem feito com que sistemas de inovação baseados em 

tecnologia sejam dominados por regimes tecnológicos comuns, ou seja sem fronteiras 

nacionais, sendo assim irrelevante o local onde é produzido tal tecnologia. Nesse sentido é 

possível comparar duas abordagens: a primeira trabalha a importância dos sistemas nacionais 

de inovação com fronteiras espacialmente definidas, sejam elas locais, regionais ou nacionais, 

e a segunda abordagem trabalha o perigo em se focar os aspectos locais específicos deste 

processo e as suas conseqüências. 

Os mesmos autores identificam a necessidade de se ir além do debate e buscar identificar o 

relativo papel dos fatores locais, regionais, nacionais e globais na formação de sistemas 

nacionais de inovação. Sendo este conceito flexível o suficiente para se permitir a relativa 

importância destes fatores, mas alguns critérios devem ser identificados para se verificar 

quando e como fatores locais e globais prevalecerão e como irão interagir. 

1. A globalização torna mais fácil a transmissão de técnicas de melhores práticas 

através das nações. 

2. A globalização não age somente como um veículo de melhores práticas, mas 

também como um veículo de fluxo de produtos e serviços. 
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3. Existem vantagens específicas locais que não perderam sua importância e o 

investimento externo direto de firmas transnacionais tem buscado fortalecer as 

vantagens específicas locais, o que torna ainda mais importante o papel dos 

sistemas nacionais de inovação. 

4. Existem evidências de que a distribuição da produção e as capacidades 

tecnológicas estão se tornando mais diferencialmente setorizadas. O processo de 

integração internacional está levando a uma crescente divisão do trabalho, e isto 

implica que cada país está focando em um numero menor de indústrias e confiando 

na troca de outras. 

As empresas multinacionais têm uma importante influência nos sistemas nacionais de 

inovação, ao ponto de se verificar que a vantagem comparativa da firma é mais relevante que 

a comparação tradicional de nação específica, quando se fala em mudança de padrões de 

troca. Porém não é claro que as grandes multinacionais tenham influência no sistema nacional 

de inovação, ou se as médias empresas, que estão mais arraigadas ao sistema nacional de 

inovação, tenham um maior impacto.  

Para Filippetti e Archibugi (2011), épocas de crise são especialmente importantes para se 

verificar os fundamentos da teoria da inovação, pois a partir de Schumpeter (1939) em seu 

trabalho sobre os ciclos econômicos, é sabido que a inovação é a fonte de flutuações 

econômicas. A partir dessa premissa, os autores verificam duas hipóteses possíveis: (1) a 

inovação é cíclica, e portanto tende a reduzir seus esforços durante épocas de crise, (2) a 

inovação é contra-cíclica e a recessão é um ambiente propício para as firmas inovarem. 

Os mesmos autores identificam que a dinâmica macroeconômica é reflexo do comportamento 

das firmas, enquanto umas são persistentes e continuamente investem em inovação, outras 

não farão isso. A persistência em atividades inovativas é contingenciada por vários fatores, 

sejam eles (i) características específicas da firma (estratégias, atitude dos gerentes, grau de 

desenvolvimento, etc.), (ii) a natureza cumulativa da inovação, mudança tecnológica e 

pesquisa científica, ou ainda (iii) a disponibilidade de caixa e lucros e também (iv) a dinâmica 

específica da demanda, oportunidade de lucros e oportunidades tecnológicas. Freeman (1995) 

verificou que as estruturas das instituições nacionais têm um grande impacto no 

comportamento dos agentes e na performance da firma. As instituições nacionais não somente 

moldam as condições estruturais do país, mas também a sua habilidade para responder a 
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mudanças. A abordagem pelo sistema nacional de inovação (SNI) molda as atividades 

inovativas e o jeito das firmas agirem (FILIPPETTI e ARCHIBUGI, 2011). 

Uma queda na demanda é o que normalmente acontece em uma recessão, e associado a este 

fenômeno, entende-se que também haja redução da atividade inovativa. Tal afirmativa, 

entretanto, coloca em dúvida a importância das estruturas institucionais em relação à dinâmica 

da demanda, além disso, põe em cheque quais as dimensões estruturais relevantes. Como 

essas dimensões estruturais e a demanda interagem em nível nacional? Essas questões são de 

suma importância para se entender o papel dos institutos nacionais e políticas a elas 

relacionadas como fonte da persistência inovativa sobre os ciclos econômicos. 

O conceito de SNI tem a premissa de que há paises onde se observa sistematicamente 

diferenças em performance econômica quando da presença ou não de um sistema nacional de 

inovação bem estruturado, e isso depende das capacidades tecnológicas e inovativas, bem 

como do desenvolvimento das instituições. Outro ponto importante é a política, tanto de 

inovação como de tecnologia, para fomentar a inovação nos países. Fatores como instituições 

tecnológicas e científicas, educação e treinamento, sistema financeiro, estrutura do mercado 

de trabalho e grau de especialização da indústria afetam as atividades inovativas e a maneira 

pela qual as empresas definem sua trajetória inovadora. Essa visão nacional também pode ser 

aplicada a níveis regionais (FILIPPETTI e ARCHIBUGI, 2011). 

Filipetti e Archibugi investigaram se alguma característica estrutural do SNI poderia afetar o 

comportamento da firma em casos de recessão. Será que os países onde há um grande estoque 

de conhecimento acumulado em pessoas, instituições de ensino e firmas se mostram 

persistentes em atividades inovativas, mesmo em tempos de recessão? Que tipo de estrutura 

industrial e especialização técnica é mais sensível a choques macroeconômicos em termos de 

inovação? 

Um sistema nacional de inovação é constituído por instituições e estruturas econômicas, as 

quais afetam a taxa e a direção da mudança tecnológica de uma sociedade. Nesse sentido é 

importante reconhecer que as capacidades sociais e não somente as de ciência e tecnologia 

são as que possibilitam um país ter sucesso na inovação (NELSON, 1993). Há também que se 

reconhecer a natureza sistêmica da atividade inovativa, pois ela é dependente de interações 

com agentes externos à firma, como as universidades, centros de pesquisas, clientes e 

fornecedores. 
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Para Filippetti e Archibugi (2011), as instituições são definidas mais abrangentemente e 

representam tanto a restrição como a oportunidade para os agentes dentro do sistema 

econômico. A maneira que a firma inova é afetada pelas instituições ao seu redor, quer seja 

pelas relações de trabalho, padrões de especialização da indústria, relações industriais, sistema 

educacional e sistema financeiro. Os autores se referem às características do SNI de um país 

como estrutura. As estuturas dos países podem ser entendidas como o resultado de um 

processo de jornada e as configurações dos países são resultado de um processo histórico 

onde o desenvolvimento das firmas, organizações e indústrias interagem com as políticas 

nacionais e com o desenvolvimento institucional ao longo do tempo. 

O sistema nacional de inovação no Brasil é pobre e imaturo (Albuquerque 2000) e sofre por: 

a) Baixo investimento das firmas em inovação 

b) Reduzido esforço inovativo interno, que se traduz por baixo investimento em P&D 

comparado a investimentos em compra de máquinas e equipamentos. 

c) Investimento ocasional em P&D, ao invés de permanente. 

d) Inovação baseada em difusão de tecnologia 

a. Importação de máquinas e equipamentos 

b. Compra de patentes, licenças e conhecimento 

c. Presença de multinacionais com conhecimento interno 

e) Baixo nível de relacionamento entre os atores da cadeia do sistema nacional de 

inovação, especialmente entre as instituições de conhecimento científico e as firmas de 

manufatura. 

 

2.1.4.8 - O papel da P&D 

Pavitt e Patel (1999) verificaram em suas pesquisas que as firmas multinacionais são 

relutantes em exportar tecnologias essenciais, e concentram em suas matrizes as atividades de 

P&D e centros de inovação. As firmas tradicionais, proporcionalmente estão mais 

internacionalizadas do que as de alta tecnologia, o que significa que a produção de produtos 

com conhecimento intensivo são mais dependentes em competências territoriais. Quando as 
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firmas decidem por transferir seus centros de P&D e centros de inovação para outros países, 

costumam escolher como país que receberá o investimento, um que já seja centro de 

referência na área selecionada, então a intenção da firma não é a transferência do 

conhecimento, mas sim, a absorção dele. 

As relações das firmas multinacionais com a questão de inovação é complexa, uma vez que 

estão envolvidas em uma mistura de atividades inovativas internas e externas, como por 

exemplo o de subcontratar P&D, fazer consórcios de P&D, alianças e aquisições. Esses 

sistemas quase integrados são internacionalmente abrangentes, e poderão sofrer 

dramaticamente de acordo com o aprendizado gerencial que de tempos em tempos revisa a 

condição “interna vs. externa”. Nesse complexo relacionamento entre a matriz e as filiais da 

multinacional, seu sistema interno de inovação pode ser nacional ou local, o que poderá fazer 

com que uma subsidiária seja mais ou menos integrada ao longo do tempo. 

Os autores verificam que a produção internacional e as decisões de investimento das 

multinacionais, sua localização e o uso de técnicas de gerenciamento dos recursos humanos 

disponíveis terão uma importante conseqüência para a economia local e também no longo 

prazo para a capacidade absortiva e inovativa da economia.  

Griffith et al (2003) chamam a atenção para o impacto da P&D, quer seja uma atividade 

privada, de fora do país ou pública sobre o crescimento econômico. 

A partir do manual de Frascati (OECD, 2002), que conceitua P&D como um “trabalho 

criativo realizado em uma base sistemática a fim de aumentar o estoque e o uso de 

conhecimento para novas aplicações”, os autores argumentam que não somente a P&D é a 

fonte única de aumento de produtividade, mas também a educação e o “aprender fazendo” 

podem aumentar a performance econômica através da absorção de novas tecnologias, tanto 

domésticas quanto estrangeiras. Apesar de reconhecerem a complexidade do relacionamento 

entre P&D e inovação, é importante salientar que não é possível avanços sem uma base 

sistemática. 

Há diferentes tipos de P&D: 

1. P&D realizada por firmas que resultem em novos produtos e serviços, aumentando a 

qualidade e a produtividade, o que afeta tanto o nível da firma quanto o nível 

macroeconômico. A P&D realizada pelas firmas podem ser financiadas por elas 

próprias, pelo governo ou por entidades do exterior, e dependendo da fonte, pode ter 



69 

 

diferentes efeitos na produtividade, pois afeta a renda da pesquisa e a estrutura do 

incentivo. 

2. A pesquisa do governo e das universidades tem um efeito direto no conhecimento 

científico e no conhecimento básico. Mas o efeito da pesquisa do governo sobre a 

produtividade não é mensurado, pois é um efeito indireto e seus resultados não são 

considerados em medições existentes do PIB. Já o conhecimento gerado por 

universidades não é considerado como novo conhecimento de acordo com atual 

sistema nacional de contagem, e portanto não é contabilizado no PIB, diferentemente 

de máquinas, equipamentos e software. Os autores consideram isso um equívoco, pois 

a pesquisa de base oferece oportunidade para a pesquisa em negócios e por 

conseguinte, para o aumento de produtividade das firmas. 

3. Outra fonte de conhecimento é aquela gerada por países no exterior. Existem muitas 

maneiras de se nacionalizar este conhecimento, através de compra de patentes, 

licenças, máquinas, contratação de cientistas e técnicos, feiras internacionais etc. Mas 

o impacto na produtividade depende da capacidade interna da firma de assimilar tal 

conhecimento e fazer uso eficiente dele, o que requer uma atividade tecnológica 

própria, e a isso denomina-se capacidade absortiva. 

Griffith et al (2003) concluem que essas três dimensões da pesquisa são importantes e 

definitivamente tem influência sobre o crescimento econômico dos países pesquisados. 

Também verificaram que existem fortes interações entre os vários canais e fontes de 

tecnologia, o que evidencia a necessidade do governo de ter uma política coerente para esta 

área. 

A evidência de que o retorno social é muito maior que o retorno privado quando há pesquisa 

nas firmas justifica o investimento do governo para que as firmas façam pesquisa. 

Griffith et al (2003) confirmam que a capacidade absortiva da firma é um importante fator 

para a performance da economia. O impacto de um novo conhecimento sobre a produtividade 

depende também de sua difusão, o que é determinado pelo esforço da firma em P&D. Essa 

constatação evidencia a importância para que os governos prestem atenção não somente na 

parte da produção, mas também na de difusão desse conhecimento, definindo políticas de 

tecnologia, além de abrir suas fronteiras para o afluxo de produtos, pessoas e idéias. 
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A pesquisa em instituições publicas tem um grande efeito no aumento da produtividade, mas 

isto varia grandemente de país para país. A pesquisa em instituições de ensino tem maior 

impacto no crescimento do que aquela realizado em laboratórios públicos, o que evidencia 

que os laboratórios públicos devem difundir muito mais suas pesquisas. O objetivo social da 

pesquisa é também importante, pois indústria de defesa ou bélica tem menor impacto que 

outros objetivos sociais civis (GRIFFITH et al, 2003). 

Os mesmos autores argumentam que a produtividade é influenciada pela inovação baseada em 

P&D, pelo potencial de transferência de tecnologia e pelo papel da P&D em promover a 

capacidade absortiva. É verificado no estudo que outros trabalhos subestimam a taxa de 

retorno social para a P&D ao desconsiderar o papel da assimilação de novas tecnologias. 

O trabalho deles tem como base o modelo schumpeteriano de crescimento endógeno, a 

literatura empírica sobre P&D, aumento de produtividade e convergência de produtividade. O 

modelo sugere três fontes de aumento de produtividade: (i) inovação baseada em P&D, (ii) 

transferência de tecnologia e (iii) capacidade absortiva de P&D. Os autores confrmam 

empiricamente que as três fontes são econômica e estatisticamente importantes e confirmam 

que a interação entre P&D e a distância da fronteira tecnológica tem um efeito positivo no 

crescimento da produtividade. 

Em economias tecnologicamente atrasadas, o aumento da produtividade ocorre tanto pela 

inovação quanto pela transferência de tecnologia. A atividade de P&D tem uma grande 

importância na determinação do passo de cada uma. É possível que alguma transferência de 

tecnologia também ocorra independente de investimentos em P&D, como uma transferência 

de tecnologia autônoma.  

Nesse sentido, quanto mais atrasado tecnologicamente o país estiver, maior é seu potencial de 

aumento de produtividade através da transferência de tecnologia. Embora a produtividade 

aumente quando um país se move para frente e os demais sigam logo atrás, a taxa de aumento 

de produtividade é menor. 

Os autores denominam a transferência de tecnologia como sendo autônoma porque não é feita 

através da P&D, mas pode variar de acordo com cada país, pois é função de instituições, 

políticas governamentais, nível de capital humano, abertura a trocas e outras variáveis 

(GRIFFITH et al 2003).  
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Sirilli e Tuzi (2009) chamam a atenção para a questão da pesquisa e inovação financiada com 

recursos públicos serem justificadas pelo seu retorno em termos sociais: saúde, meio 

ambiente, energia, defesa, inovação tecnológica etc. Por anos o retorno desse tipo de 

investimento foi mensurado apenas por meios econômicos, porém é necessário ampliar o 

conceito de retorno para seus efeitos sociais, que podem ir desde aspectos tangíveis como 

produtos e processos até aspectos intangíveis como o relacionamento humano e a natureza. 

Portanto caso seja colocado uma ênfase demasiada sobre aspectos puramente econômicos, 

podemos ter uma visão distorcida. O sucesso da pesquisa depende de uma série de outros 

agentes do processo como os potenciais usuários, empresários, sistema financeiro etc. A 

produção de conhecimento é normalmente algo de longo prazo e geralmente extrapola a 

dimensão local. 

Para os autores, é de conhecimento geral da comunidade científica que o incentivo à pesquisa 

e desenvolvimento através de recursos públicos é considerado crítico e significante para a 

sociedade e a economia, porém não existe método objetivo e inequívoco que possa medir os 

efeitos gerados pelo investimento em P&D nem algum que estabeleça níveis ótimos de 

investimento público (SIRILLI e TUZI, 2009). 

A premissa para o investimento público em pesquisa é o entendimento de que o poder público 

precisa oferecer conhecimento à sociedade civil para o progresso do país, e no âmbito 

empresarial, é necessário o suporte público pois as falhas de mercado não produzem 

incentivos suficiente para a inovação. Nesse sentido, o financiamento público tem o objetivo 

de incentivar as firmas a investir acima do nível que o mercado demanda, produzindo um 

efeito adicional de investimento em P&D (SIRILLI e TUZI, 2009). 

As políticas públicas de investimento em inovação na Itália, assim como em outros países, 

adota o princípio de que quanto maior o nível de investimento, maior o nível da inovação, o 

que por sua vez gera maior produtividade. 

Os autores chamam a atenção para a questão de que não há uma mecanismo automático que 

leve ao aumento de produtividade quando há investimento em P&D. Kline e Rosemberg 

(1986) propuseram dois modelos de inovação: (i) O modelo tradicional linear, que assume 

que a inovação é resultado de um processo seqüencial desde a pesquisa básica, aplicada, 

desenvolvimento, produção e marketing; nesse modelo, a P&D e a pesquisa básica são 

necessárias para ativar o processo de inovação. (ii) O modelo de elos ligados (chain-linked), 

que assume que a inovação é baseado no design, que pode ser oriundo da pesquisa básica ou 
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do conhecimento disponível; nesse modelo, a P&D não é um requisito necessário para a 

inovação. 

O modelo linear (figura 2.1.1), conforme Kline e Rosemberg (1986), é um modelo 

amplamente aceito desde a segunda guerra mundial, que destaca a pesquisa como o centro e o 

início do processo de inovação, partindo deste em uma única direção e sem retorno para o 

mercado. 

Figura 2.1.1: O modelo Linear 

 

 

Fonte: Kline e Rosemberg, 1986. 

O modelo de elos ligados (chain linked) proposto por Kline e Rosemberg (1986) leva em 

consideração importantes aspectos da inovação e não apenas a ciência, como ocorre no 

modelo linear, mas também os aspecos de mercado potencial, design, produção e distribuição. 

No modelo proposto temos: 

C linha central, pressupõe o fluxo principal para a introdução de uma inovação no 

mercado. 

f “feedbacks” ou retroalimentações identificados em cada parte do processo com o 

processo ou processos anteriores. 

F “feedback” do processo de realimentação mais importante, pois fornece 

informações para o início da cadeia. 

1-2 elo de ligação entre o processo e o conhecimento, quando o conhecimento existente 

e disponível é suficiente para resolver o problema. 

Pesquisa Desenvolvimento Produção Mercado 

Modelo Linear 
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3-4 elo acionado quando o elo 1-2 não foi suficiente para solucionar o problema, porém 

o retorno da pesquisa para o conhecimento e deste para o processo requisitante é 

incerto, por isso representado por linha pontilhada. 

D link direto, de ida e volta, para solução de problemas entre pesquisa, invenção e 

design. 

I retroalimentação para a pesquisa científica através de instrumentos, máquinas, 

ferramentas e processo tecnológicos. 

S retroalimentação para a pesquisa através de ciências ligadas à área de produtos, 

quer seja por pesquisa própria ou de terceiros, podendo ser aplicado em qualquer 

ponto da cadeia. 

 

Figura 2.1.2: o modelo de elos ligados 
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Fonte: Kline e Rosemberg, 1986. 
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Para Sirilli e Tuzi (2009), na Itália, o modelo de financiamento público de pesquisa adotado 

ao longo dos anos, oferece a oportunidade de intervir em fases posteriores do processo 

inovativo, o que corresponderia tanto ao modelo linear quanto ao modelo de elos ligados. O 

modelo sistêmico como os sistemas nacionais de inovação têm a vantagem de considerar 

importantes elementos dentro do processo inovativo, mas não possuem um guideline claro. 

O problema de mensuração no financimento público de universidades e organizações públicas 

se torna mais evidente, acrescido pelo controle interno da comunidade científica, que premia a 

originalidade e qualidade do investigador. Também se dá muita atenção ao impacto do 

conhecimento produzido em laboratórios engajados em papeis sociais como, por exemplo, 

saúde, infraestrutura, meio ambiente e defesa. 

A questão da avaliação da extensão do impacto que os investimentos realizados em projetos, 

programas, instituições e políticas em vários países tem sido feita através de grupos de 

especialistas, mas é importante se verificar que quando os projetos são denominados como 

“desenvolvimento econômico”, “melhoria de qualidade de vida” ou “mudança de 

expectativas”, são colocadas expectativas irreais sobre as avaliações, avaliadores e 

instrumentos disponíveis (SIRILLI e TUZI, 2009). 

Apesar de não apresentar características objetivas mensuráveis, a questão da avaliação fica 

aberta para discussão, pois é um meio necessário para se garantir transparência em 

financiamento público e também para ser usado para o valioso planejamento e implementação 

de novas ações. Assim sendo, a avaliação não deve ser uma ferramenta punitiva, mas uma 

oportunidade para aprendizado, baseado no princípio da qualidade produzida, e não um 

sistema onde os melhores são premiados e os piores punidos. 

Os modelos teóricos, tanto o linear, como o de elos ligados e o sistêmico, indicam que o 

impacto do processo inovativo depende muito mais de fatores como estutura, economia, 

organização, gerência, finanças e instituições do que da originalidade ou qualidade do 

conhecimento. Nesse sentido, sistemas nacionais ou locais terão melhor performance se cada 

agente do processo fizer seu papel eficientemente e eficazmente (SIRILLI e TUZI, 2009). 

Sirilli e Tuzi (2009) entendem que os projetos financiados por recursos públicos na Itália, têm 

o objetivo de aumentar a performance de sistemas socioeconômicos locais ou nacionais 

através de atividades de pesquisa em inovação. A partir da pesquisa conduzida pelos autores, 

estes concluem que todos os agentes envolvidos na análise devem ser avaliados segundo 
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critérios técnicocientíficos, pois apenas um terço da amostra mostra condições de impacto 

socioeconômico. 

O impacto socioeconômico da pesquisa é influenciado pelo contexto social, econômico e 

conjuntural e condicionado pelos agentes do processo no sistema nacional e local de 

inovação. Por isso, aspirações como criação de empregos, novas firmas e novos serviços são 

legítimos, mas não devem ser atribuídos aos agentes de pesquisa, que são os cientistas. Na 

visão schumpeteriana, os cientistas devem sim, produzir invenções que se consideradas 

válidas, serão implementadas pelos empreendedores. 

Evangelista et al. (1998) levantam a questão de que as firmas não enfrentam apenas um 

problema relacionado à inovação, que é a escala e o financiamento à P&D, mas também 

outras questões relacionas à diversidade no processo de inovação tanto na firma quanto na 

indústria. Muito do debate está centrado sobre a validade do modelo linear de inovação, onde 

as coisas acontecem de forma progressiva a partir da invenção, passando pela inovação e 

difusão das técnicas. Modelo similar pode ser verificado no processo de pesquisa, onde a 

partir da ciência básica, evolui-se para o conhecimento tecnológico e posteriormente para 

produção ou ciência aplicada. É por isso que a P&D é tratada como determinante da inovação. 

Porém este modelo recebeu duas fortes críticas: 

1- o processo de inovação é entendido como uma progressão entre estágios de 

desenvolvimento, sem um adequado feedback  e  

2- coloca ênfase na P&D, sendo que existem atividades que não são relacionadas à P&D 

no processo de inovação. 

Evangelista et al. (1998) entendem que o modelo de elos ligados, tem uma concepção 

diferente do modelo linear pois a inovação é uma interação com as oportunidades de mercado, 

o conhecimento e as capacidades da firma. Isto não é algo progressivo e decorrente de etapas 

previamente definidas, mas sim um complexo processo de idas e vindas entre o mercado, a 

invenção e o design. 

Para que políticas nessa área possam ser efetivas e eficazes, é importante que sejam 

amparadas por informações qualitativas e quantitativas. Isso levou a um esforço em formular 

indicadores de desempenho sobre a inovação e mudança tecnológica. Eles apresentam três 

tipos de análises sobre a inovação e tecnologia: 

a- dados sobre P&D colhidos nos países da OECD de acordo com o manual de Frascati.  
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b- dados disponíveis sobre patentes tanto norteamericanas quanto europeias.  

c- dados bibliométricos sobre publicações científicas e citações. 

Evangelista et al. (1998) ressaltam as limitações dessas fontes de dados, onde os números de 

P&D são apenas input e não necessariamente permeiam qualquer relação com os resultados 

da inovação. Uma prova disso é que muitas firmas que inovam com sucesso, investem pouco 

em P&D. Os dados sobre as patentes são também limitados, pois dependem do tipo de 

indústria, além de não oferecerem informações sobre a comercialização dessas patentes, o que 

quer dizer, que o impacto econômico delas não é conhecido. Os dados bibliométricos dizem 

respeito à pesquisa de base mas pouco sobre o processo de inovação. 
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2.2 - ESTUDOS SOBRE A INOVAÇÃO NO BRASIL 

2.2.1 Franco e Quadros (2003 e 2005) 

Os países chamados emergentes têm sido objeto de estudos recentes devido ao potencial 

econômico que representam, Malasia, Singapura, e especialmente os BRIC (Brasil, Russia, 

India e China) por receberem investimentos em práticas inovativas de empresas 

multinacionais presentes nestes países (FRANCO e QUADROS, 2005; FRANCO et al, 2011). 

Chama a atenção dos pesquisadores o fato de que essas nações têm uma economia altamente 

internacionalizada, e geralmente as pesquisas de base são elaboradas em suas matrizes, quase 

sempre localizadas nos Estados Unidos, Europa e Japão (FRANCO et al, 2011). 

Franco e Quadros (2005) verificaram que empresas transnacionais (TNC) em países 

emergentes acumularam capacidade inovativa de diferentes modos, através de diversas 

estratégias de inovação que podem variar desde investimento físico e atividades de engenharia 

informais até investimentos formais em P&D. Os autores ainda verificaram que o modo que 

estas filiais orientam tais investimentos varia de acordo com a nacionalidade da empresa 

matriz, tamanho da operação e também com aspectos de agregação global, especialmente a 

natureza do setor industrial a que pertence. 

Geralmente tais investimentos, salvo raras exceções, estão concentrados na compra, adaptação 

e melhoria de tecnologias vindas de fora do país, ao invés de desenvolvimento de tecnologia 

própria. As matrizes estão mais propensas a transferir o resultado de suas tecnologias do que 

transferir capacidade tecnológica (FRANCO e QUADROS, 2003). 

Os setores de máquinas mecânicas, material eletrônico e telecom, e publicações, impressões e 

mídia impressa foram os que mais se destacaram, tendo o resultado mais positivo em esforço 

tecnológico baseado em tecnologia desembarcada. O resultado é consistente com a natueza 

desses setores, que requer um grande volume de engenharia de processos para aumento de 

produtividade e capacidade inovativa. Nesse sentido, os autores inferem que indústrias de 

capital intensivo tendem a se basear mais em licenciamento e assistência técnica do que outras 

indústrias (FRANCO e QUADROS, 2005). 

O tamanho da firma é o mais significativo preditor para o padrão de esforço tecnológico 

baseado em ativos locais, de acordo com a pesquisa feita por Franco e Quadros (2005), pois 
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os resultados para grandes empresas (>671 empregados) se mostraram significativos e 

positivos para esta variável, e investigando-se mais, grandes empresas de capital dos Estados 

Unidos, França, Bélgica/Luxemburgo, Suíça, Suécia, Argentina, Canadá e Reino Unido 

obtiveram as maiores pontuações. Interessantemente é que nenhum dos setores industriais 

aparece na árvore de segmentação, sugerindo que ao invés do tipo de indústria, a escala de 

operação – expresso pelo tamanho grande das firmas – seja o fator mais relevante de 

explicação da estratégia tecnológica em afiliadas de firmas TNCs (FRANCO e QUADROS, 

2005). 

Franco e Quadros (2005), identificaram dentre os setores pesquisados, cinco setores 

importantes na pesquisa realizada com a Pesquisa da Atividade Econômica Paulista PAEP, 

cujas médias comparativas foram as maiores: (i) instrumentos e equipamentos de automação, 

(ii) metais básicos, (iii) computadores e máquinas de escritório, (iv) materiais eletrônicos e 

telecom, e (v) transportes (aeronaves e equipamentos ferroviários). Desses setores, apenas o 

de metais básicos não é dependente de conhecimento e habilidades para desenvolver 

aprendizado tecnológico e capacidade inovativa. Do outro lado da tabela, os setores de menor 

média foram os de tabaco/móveis/produtos de madeira, vestuário, produtos de couro e 

calçados, publicações, impressões e mídia impressa, e tecidos.  

Ainda na pesquisa de Franco e Quadros (2005), verificou-se uma importante relação entre o 

esforço tecnológico e a nacionalidade da matriz, indicando que Espanha, França, Austrália e 

Argentina são países mais propensos a exportar às suas filiais no Brasil bens de capital. Por 

outro lado, países como Estados Unidos, Itália, México e Canadá, concentrados nos setores 

químico, máquinas elétricas, metais básicos, minerais não-metálicos e veículos automotores, 

apresentaram score negativo, indicando que estão investindo mais em bens de capital 

estrangeiros que em pessoal de P&D, por outro lado, é possível que este grupo também esteja 

realizando mais esforço tecnológico de P&D do que importando tecnologia embarcada. Esses 

setores demonstram taxas significativas de aquisição de capital nacional, o que implica em um 

investimento em P&D localmente ao invés de importá-las de suas matrizes. Digno de nota é a 

percepção de que o setor de alimentos e bebidas, por exemplo, tem no padrão de importação 

de equipamentos uma estratégia tecnológica predominante em filiais no Brasil. 

Franco e Quadros (2005) buscam verificar a existência de maior performance inovativa e 

esforço de P&D entre as empresas Transnacionais (TNCs) comparadas às empresas nacionais. 

Em seu estudo, baseado na PAEP, verificou-se que existem estratégias tecnológicas distintas, 
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identificando-se as três principais como: Patentes (license seeking), P&D interna (domestic 

Asset – P&D) e fonte de financiamento local (local capital good suppliers seeking). Tais 

estratégias são influênciadas por tamanho da firma, setor industrial onde atua e origem do seu 

capital, com uma clara influência maior do tamanho da firma como principal influência 

explanatória. 

2.2.2 – Dahlman e Frischtak (1993) 

Para Dahlman e Frischtak (1993), o Brasil tem se distanciado da fronteira da 

performance/preço devido a fatores como pouco envolvimento tecnológico dos produtores 

locais, restrições regulatórias e políticas, importação de tecnologia embarcada e 

desembarcada, e especialmente pelo baixo suporte institucional à indústria, além de 

problemas sérios no sistema educacional, especialmente no ensino médio e na ciência e 

engenharia, o que compromete o fornecimento de mão-de-obra e a aquisição de capacidades 

tecnológicas futuras. 

Os autores verificaram que a maior parte dos investimentos em P&D são efetuadas pelo setor 

público, porém com poucas interações com o setor produtivo. Assim, esses investimentos não 

têm resultado em grandes avanços tecnológicos nem em aumento da base tecnológica do país. 

Além disso, o sistema institucional de suporte para avanços técnicos na indústria não tem sido 

responsivo às necessidades da economia, à exceção de EMBRAPA (Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária), CTA (Centro Tecnológico da Aeronáutica) e IPT (Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas). 

2.2.3 - Inacio Jr. (2008) 

O autor identifica que a quantidade de micros, pequenas e médias empresas (MPME’s) no 

Brasil corresponde ao mesmo perfil da União Europeia, sendo 99,4% do total de empresas no 

Brasil e 99,3% das europeias. Porém ao se compará-las em termos de postos de trabalho, as 

europeias respondem por 72% das vagas enquanto as brasileiras apenas por 56%. Ao se 

comparar a participação da receita líquida, a disparidade é ainda maior, pois as europeias 

participam com 61% enquanto que as brasileiras com apenas 24%. Ao se verificar tal 

divergência,  o estudo das MPMEs é de grande valor para se compreender a fonte destas 

diferências. 
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O autor busca identificar se os esforços inovativos realizados pelas MPMEs industriais 

brasileiras determinam seus resultados inovativos e de que forma eles contribuem para seu 

desempenho organizacional. Para tanto, define que esforço inovativo são as decisões tomadas 

pela firma para criar, adquirir e/ou combinar recursos visando inovar no que diz respeito a 

como as coisas são feitas. A partir da interação entre vários elementos, após uma seleção por 

critérios de desempenho, rotinas específicas e peculiares são criadas a fim de reter o 

conhecimento gerado, pois o processo de aprendizagem é dinâmico, mas essencial para a 

criação de inovação. 

Outro ponto conceitual importante no trabalho de Inacio Jr (2008) é a inovação tecnológica, 

cuja definição é baseada no manual de Oslo (2ª edição) que trata de inovação nas empresas e 

concentra-se em Inovação Tecnológica de Produto e de Processos (ITPP). Considera-se 

inovação de produto ou processo quando eles forem novos ou significativamente melhorados 

para a empresa, não necessariamente para o mercado (quer nacional ou internacional). 

Segundo o manual de Oslo, é considerado implementado se o produto foi introduzido no 

mercado ou se o processo de produção no período da pesquisa for utilizado (OECD, 1997, 

p54). 

Para Inacio Jr. (2008) o desempenho superior pode acontecer de duas maneiras: 

1) Através da criação e introdução de novos produtos, o que fortalece a posição da firma, 

além de manter e até aumentar sua participação no mercado. 

2) Através do desenvolvimento de produtos e processos, e com isso a firma aumenta suas 

capacidades internas em fatores como custos, design, prazos e qualidade dentre outros, 

tornando isso um recurso estratégico não imitável. 

2.2.4 Kannebley Jr. et al (2010) 

A exposição internacional das firmas brasileiras deixou claro o seu atraso tecnológico, 

especialmente em setores de difusão tecnológica. Para diminuir essa desvantagem, verificou-

se nos últimos anos uma corrida para a adequação tecnológica visando um patamar 

tecnológico internacionalmente praticado, principalmente através da importação de tecnologia 

e imitação, buscando o aumento na produtividade. Para Kannebley Jr. et al (2010), essa 

estratégia é restritiva e limita a evolução tanto da firma individual quanto do setor industrial 

como um todo. Os autores entendem que o setor manufatureiro das firmas brasileiras sofre 
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com o investimento tecnológico limitado, a falta de investimento em P&D e a centralização 

de aquisição de tecnologia embarcada em máquinas e equipamentos, e acreditam que somente 

o investimento em P&D pode assegurar um desenvolvimento econômico de longo prazo. 

Em seu estudo, a performance foi catalogada por: tamanho (número de funcionários), receita 

líquida, produtividade da mão de obra, produtividade do capital, market share e mark-up. 

Utilizou-se o investimento em inovação tecnologica nos anos de 1998 a 2000 e os dois anos 

seguintes 2001-2002 para se verificar os impactos nas variáveis (KANNEBLEY Jr. et al 

2010). 

O modelo compara firmas com características similares, de modo que a única diferença entre 

as firmas comparadas é o fato de que uma empreendeu atividade inovativa e a outra não, o 

que justificaria a existência de impactos na performance. 

Os autores pressupõem que a atividade inovativa é realizada para a obtenção de lucro. A 

receita associada a inovação da firma pode ser de três fontes: (1) licenciamento daqueles que 

desenvolvem novas tecnologias, (2) incorporação de avanços tecnológicos em seus próprios 

produtos, que levaria a conquistar novos mercados e (3) introdução de novo produto ou 

processo que aumente a produtividade dos fatores de produção, gerando vantagens de custos e 

consequentemente, aumento de lucro. 

O objetivo de Kannebley Jr. et al (2010) foi verificar se entre as firmas manufatureiras 

brasileiras, as inovadoras teriam performance acima das não-inovadoras. Utilizou-se um 

modelo teórico para testar os impactos da inovação tecnológica, fazendo uso de técnicas de 

“Propensão de Pontuação Correspondente” (Propensity Score Matching – PSM - tradução 

livre) associado a “Diferença em Diferença” (Difference in Difference - DID - tradução livre), 

modelo que tem sido aplicado na identificação de efeitos causais de intervenções exógenas 

(por exemplo, uma política pública) em um grupo de indivíduos. Observou-se que, na média, 

aquelas que investiram em inovação tecnológica tiveram impactos positivos e significantes no 

emprego, na receita líquida, na produtividade da mão de obra, na produtividade do capital e 

no market share, porém não se verificou impacto no mark-up. A receita líquida foi a que mais 

refletiu o impacto das inovações. Observou-se também que a inovação em produtos e 

processos, quando comparado a outras formas de inovação, apresentaram fortes impactos na 

performance das firmas brasileiras. 
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Kannebley Jr. et al (2010) concluem que de modo claro, a inovação afeta positivamente a 

performance da firma, refletida em termos de emprego, receita líquida, produtividade e em 

muitos casos, em market share. Nos dois anos seguintes à inovação, o resultado mais robusto 

foi o da receita líquida. Por outro lado, não foi possível observar impactos da inovação na 

lucratividade da firma, sugerindo que a inovação tecnológica pode aumentar a lucratividade 

através do aumento de receita, mas o lucro marginal acaba se mantendo constante. 

Comparando-se o investimento em inovação em processo com a inovação em produto, 

observa-se que a primeira tende a produzir maior impacto em performance do que a segunda. 

Isso demonstra que, mesmo tecnologicamente restrito, essa estratégia de inovação 

individualmente é lucrativa para a firma e sua adoção requer maior racionalização. Esses 

resultados permitem entender a razão dos altos níveis em aquisição de máquinas e 

equipamentos, uma dos maiores fontes de inovação das firmas manufatureiras brasileiras. 

Os resultados também demonstram que a combinação de inovação em processo e introdução 

de novos produtos definitivamente tem extensos impactos, especialmente nas áreas de Market 

Share, o que proporciona um desenvolvimento de longo prazo. 

As implicações desse estudo em termos de políticas públicas são claros: o desenvolvimento de 

uma estrutura industrial requer o aumento da competitividade através da inovação tecnológica. 

Para se obter crescimento sólido e sustentável ao longo prazo é necessário investimento em 

P&D e em inovação. Nesse sentido, é importante o desenvolvimento de um sistema nacional 

de inovação.  

2.2.5 - Gonçalves et al (2011)  

Os autores verificam a complementariedade entre a visão baseada em recursos e o sistema 

nacional de inovação, combinando os recursos internos da firma com os externos. 

Dentre os fatores regionais que possibilitam a empresa inovar, os autores identificam alguns 

como importantes: mão-de-obra especializada, estrutura de P&D, infraestrutura para 

transferência de tecnologia, infraestrutura de serviços para negócios especializados, 

performance e nível de especialização da estrutura econômica regional, fatores locais ligados 

à comodidade urbana e cultural, robustez institucional, proporção de trabalhadores 

sindicalizados na região, nível de urbanização e posição no ranking de urbanização, 

concentração de recursos federais investidos em pesquisa básica e defesa. 
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Tais fatores ajudam o aumento do potencial de gerar serviços diferenciados e produtivos, que 

é a combinação de ativos tangíveis e intangíveis. Dependendo de como é feita a combinação 

dos ativos, surgem diferentes serviços. Nesse sentido, os recursos são um potencial de novos 

serviços. 

As firmas procuram criar, manter e renovar sua vantagem competitiva em termos de recursos, 

assim buscam casar oportunidades externas com capacidades internas. 

Gonçalves et al (2011) afirmam que dependendo do tipo de inovação, influências internas são 

pequenas. Para a inovação de produtos, variáveis regionais como a proximidade de institutos 

de pesquisa renomados e um staff técnico e cientifico qualificado são relevantes. Capacidade 

de pesquisa regional provou ser a mais importante variável territorial. Dentre as variáveis 

internas, tamanho da firma e valor gasto com P&D tiveram pequena relevância, mas a P&D 

permanente se mostrou a variável mais relevante. Em inovação de processos as variáveis 

regionais relevantes foram a proporção de trabalhadores locais empregados na manufatura e a 

rede de relacionamentos territorial formada pelas firmas, tanto intra-regional quanto inter-

regional. Quanto às variáveis internas, o número de empregados mostrou impacto positivo na 

probabilidade de inovação. 

Isso levou os autores a concluírem que fatores internos capacitam a firma a inovar, mesmo em 

ambientes desfavoráveis, mas o inverso não é verdadeiro. Pequenas firmas precisam se 

articular mais e depender dos seus relacionamentos nas áreas em redor para inovar, pois seus 

recursos financeiros, pessoal técnico, informações técnicas e mercado são limitados. 

Gonçalves et al (2011) utilizaram a classificação baseada em De Negri e Salermo (2005) para 

classificar as firmas em três categorias: 

A. Firmas que introduzem inovação de produto no mercado brasileiro e exterior com 

preço premium de 30%. 

B. Firmas exportadoras mas não incluídas no primeiro grupo, aquelas que não exportam, 

mas tem padrões de eficiência comparados aos do primeiro grupo. 

C. Firmas residuais que não inovam nem exportam. 
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E verificaram que a distribuição das firmas brasileiras mostrou alto grau de concentração: 250 

municípios brasileiros detêm 98% do total da atividade industrial das firmas da categoria A, 

87% das da categoria B e 78% das firmas da categoria C. 

As firmas da categoria A têm padrões tecnológicos mais elevados e produtos diferenciados e 

apresentam estratégias competitivas centradas em produtos novos de alto valor agregado. 

Apesar de representarem apenas 1,7% do total das firmas, representam 26% das vendas e 

13,2% do emprego industrial. Aqui se encontram as grandes empresas. Elas tem vendas 

médias perto de 5,3 vezes maiores que as da categoria B e aproximadamente 104 vezes 

maiores que as da categoria C. A produtividade, medida por valor agregado por empregado, 

da primeira categoria é 67% mais alta que as firmas com produtos padronizados. A 

distribuição geográfica dessas firmas é bastante desbalanceada e estão principalmente 

concentradas em 465 municípios na região sudeste, especialmente no estado de São Paulo, e 

principalmente na área metropolitana da cidade de São Paulo. Na região norte, apenas cinco 

municípios tem empresas do primeiro grupo enquanto na região sudeste são 234. 

As firmas da categoria B são firmas de escala intensiva, produzindo produtos intermediários 

padronizados e com upgrade tecnológico baseado em inovação de processo. Representam 

21,3% do total das firmas e 62,6% das vendas industriais e 48,7% do emprego industrial do 

país. A estratégia competitiva está na redução de custos, diferentemente da primeira categoria 

que tem a estratégia no produto diferenciado. Estão tecnologicamente equipados, 

gerencialmente, qualitativamente e logisticamente adequados, porém baixa capacidade para 

P&D, marketing e gerenciamento de marca. Dos 5.507 municipios brasileiros, estão presentes 

em 1.561. Este tipo de firma não precisa estar localizada em grandes centros urbanos. As 

firmas da categoria B se beneficiam por estarem próximas de seus clientes, firmas da 

categoria A. 

Firmas da categoria C geralmente não possuem produtos diferenciados, e apresentam baixa 

produtividade. Não exportam e sua estratégia é basicamente a de baixo preço. Porém são 77% 

das firmas industriais, e representam 11,5% das vendas da indústria e 38,2% do emprego 

industrial. Estas estão mais espalhadas geograficamente, estão em 2.100 municípios. Devido 

aos altos custos associados à concentração urbana, normalmente estão fora dos grandes 

centros. Mas seus produtos podem ser encontrados nas grandes aglomerações, ocupando 

espaço com estratégia de baixo custo, apesar do alto custo de transporte. 
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Segregando as firmas nestas três categorias e verificando-se a localização destas em cada 

categoria, Gonçalves et al (2011) identificaram a ligação das capacidades internas para a 

inovação com o território. Os autores utilizaram uma tipologia diferente da usual entre 

inovação de produtos e processos, pois acrescentaram no modelo a estratégia competitiva 

relacionada à diferenciação de produto, eficiência produtiva e participação no mercado 

internacional. 

A origem do capital é o principal determinante da inovação nas firmas industriais brasileiras. 

Isso é bastante verdade para as firmasda primeira categoria, mas se verifica ainda mais forte 

para as firmasda segunda categoria. Os resultados para as empresas multinacionais mostra um 

resultado paradoxo, pois de um lado são importantes para o upgrade da estrutura industrial 

nacional, por outro lado, não representam um papel importante na pesquisa e 

desenvolvimento interno à firma. O que acontece é uma transferência de produtos existentes 

com esforços de adaptação. Essa prática tem se mantido entre as empresas multinacionais às 

suas subsidiárias mesmo depois da abertura e privatizações ocorrida nos anos 90. 

É possível constatar a fragilidade do sistema nacional de inovação brasileiro quando se 

verifica a pequena contribuição dos gastos com P&D interno nas firmas industriais brasileiras 

das categorias A e B, sendo esta bem menor que o impacto dos gastos com inovação externa. 

Adiciona-se ao fato da origem do capital transnacional a inovação das firmas industriais 

brasileiras estar mais focada em aquisição de conhecimento, produtos e serviços externos do 

que esforço interno de P&D (GONÇALVES et al, 2011). 

Com relação a variáveis regionais, São Paulo confirma o poder de atração de firmas 

inovadoras no Brasil. O nível de industrialização é um fator importante para a localização de 

firmas inovadoras, mais evidenciada na categoria B do que na A. É importante também o 

papel da população adulta com maior nível escolar. 

No caso brasileiro, o nível de industrialização é importante, bem como a proximidade de São 

Paulo. Quanto maior a distância desta micro-região (São Paulo) menor a probabilidade de ser 

uma empresa da categoria A ou B, sendo menor ainda para as firmas da categoria A. A 

escolaridade da população local é também relevante em ambos os grupos. 

No Brasil, os gastos de P&D interno se mostraram significantes, especialmente em firmas 

categoria A, mas a intensidade de P&D regional não foi significante em nenhuma das análises. 

Mediu-se os links inter-firmas indiretamente pelo total de gasto com inovação externa e 
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origem do capital. Ambas as variáveis se mostraram significantes, confirmando a importância 

das relações entre inovadores e fornecedores de bens de capital de subsidiárias de firmas 

multinacionais. Outro importante determinante da inovação é o tamanho da firma, 

independente do tipo, corroborando com a hipótese Schumpeteriana sobre a habilidade da 

grande companhia de incorporar o progresso técnico como parte de sua rotina. 

Os autores buscam identificar práticas de inovação nas afiliadas multimacionais (MNEs), quer 

sejam atividades que combinem inputs tecnológicos criados internamente ou adquiridos 

externamente, para explorar oportunidades locais para a inovação, especialmente sobre as 

práticas de inovação no Brasil e Índia. Também identificaram diferentes combinações dos 

inputs tecnológicos e as fontes de onde são adquiridas pelas afiliadas MNEs em ambos países, 

e ainda os fatores que influenciam a combinação tecnológica e os links de conhecimento entre 

as afiliadas MNEs e os sistemas nacionais de inovação. Examinaram ainda quais ativos 

específicos locais são importantes para que os fazedores de políticas saibam e calibrem os 

incentivos para extrapolar o conhecimento para os sistemas nacionais de inovação. 

Para o caso brasileiro, os autores compraram ao estudo similiar de Franco e Quadros (2003), 

que utilizou a mesma técnica em amostra do ano de 1996, e verificaram uma forte e positiva 

correlação entre investimento em bens de capital local e atividade de P&D interna. Já no 

estudo, com dados de 2001, esta relação não se mostrou relevante, mas sim correlacionado à 

aquisição de bens de capital externos. Isto indica que as MNEs estão mudando a fonte de 

fornecimento para o exterior. 

Franco et al (2011) verificaram que as diferentes práticas de inovação encontradas no Brasil e 

Índia sugerem que os contextos geográficos e institucionais influenciam a maneira que as 

multinacionais captam, gerenciam e criam ativos estratégicos para a inovação em países 

emergentes. Apesar dos dois países terem passado por um processo de industrialização similar, 

baseado em substituição de importação e desenvolvimento de capacidade de produção, o 

conhecimento local criado a partir de especialização e investimentos domésticos, diferem 

significativamente. A maneira que os países combinam os inputs de inovação para criar 

conhecimento sugere que tenham diferentes trajetórias tecnológicas. 

Ao se examinar dados das MNEs de ambos países, o nível de conexão entre suas matrizes e o 

sistema global de inovação, os pesquisadores verificaram quais fatores determinam a conexão 

global entre as afiliadas e suas matrizes. Os relacionamentos geram extravasamento do 
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conhecimento para o país emergente na medida em que os clientes, fornecedores e terceiros 

compartilham do conhecimento gerado entre si, incluindo até competidores. Este link portanto 

desempenha um papel chave no processo de upgrade tecnológico em países atrasados. Para as 

MNEs estudadas nessas duas economias emergentes, uma melhor visão dos custos e 

benefícios dos diferentes tipos de links de conhecimento entre fornecedores locais e 

internacionais, possibilitou uma melhor posição na rede internacional de criação de 

conhecimento (FRANCO et al, 2011). 

 

2.3  ÍNDICE BRASIL DE INOVAÇÃO IBI 

Uma importante iniciativa do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto 

de Geociências da Universidade Estadual de Campinas foi a criação do Índice Brasil de 

Inovação – IBI – (FURTADO e QUADROS, 2006). 

O IBI tem a proposta de ser um indicador de inovação das empresas do setor industrial, 

possibilitando a ordenação das firmas pelo grau de inovação que suas atividades apresentam. 

Devido à complexidade e à característica multifacetada da inovação, os pesquisadores 

compuseram o índice levando em consideração indicadores parciais das dimensões-chaves 

específicas desse processo. Duas importantes dimensões foram consideradas: o esforço para 

inovar e os resultados tecnológicos e econômicos dessa inovação (INÁCIO Jr e QUADROS, 2006). 

A partir dessas duas dimensões, os pesquisadores definiram dois indicadores: Indicador 

Agregado de Esforço (IAE) e o Indicador Agregado de Resultado (IAR). Num segundo nível 

de desdobramento desses dois indicadores, quatro índices são formados: Índice de Atividades 

Inovativas (IAI) e Índice de Recursos Humanos (IRH), que compõem o IAE; o IAR é 

formado pelo Índice de Patentes ou registros de programa de computador (IPT) e pelo Índice 

de receitas de vendas com novos produtos (IRV). 

O cálculo do IBI foi definido por Furtado et al (2007) da seguinte maneira: 
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Segundo Furtado et al (2007), foram adotados critérios para valorar os pesos de cada 

indicador dentro do modelo, levando-se em consideração o nível e parque tecnológico do 

Brasil. Assim, no primeiro nível, os pesos considerados para o IAE e IAR foram os mesmos 

(0,40), sendo que sua soma é menor que 1. Além desses dois indicadores, deve ser 

considerado a variável ajuste épsilon (e) que tem peso 0,20 que busca valorizar o equilibro 

entre os indicadores, pois quanto mais próximos forem os indicadores IAE e IAR, o épsilon 

tenderá a 2, potencializando, portanto o equilíbrio entre os indicadores. Para o segundo nível, 

dentro do IAE, o IAI recebe o maior peso (0,75), pois é ele que embute o maior número de 

variáveis de esforço tecnológico, ficando o IRH com 0,25, pois apesar de ser importante 

dentro do indicador, tem menor impacto. No IAR, o IRV é o que mais tem peso dentro do 

indicador, sendo os resultados econômicos importantes para todos os setores, porém as 

patentes têm importância diferenciada para cada setor. 

Uma interessante característica do índice é que não há apenas setores de alta tecnologia, mas 

também setores de baixa tecnologia, como abate e preparação de carnes, com isso, o índice 

prova sua aplicabilidade em comparar setores aparentemente sem comparação. Os autores 

observam que os setores cujo IBI é maior, apresentam também maior índice de resultado 

(IAR), o que é um indicativo de que firmas com maior índice IBI também obtêm maiores 

resultados (FURTADO e QUADROS, 2006).  

O IBI é uma iniciativa importante dentro do cenário brasileiro de inovação, pois busca 

comparar empresa de diferentes tamanhos e em diferentes setores da economia através de um 

único índice. 

As variáveis que fundamentam o IBI são importantes indicadores de inovação para se medir o 

esforço de inovação das empresas. O presente trabalho busca verificar a relação de 

causalidade entre o esforço inovativo e a criação de valor da firma, diferentemente do IBI que 

é uma análise combinada de esforço e impacto. 
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2.4 - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 

Destruição criativa, termo cunhado por Schumpeter (1985), vem sendo considerado o 

principal motor do processo de crescimento econômico sustentável que incessantemente 

revoluciona a estrutura da economia a partir de si mesma, destruindo a antiga e criando uma 

nova, numa dinâmica imprescindível ao capitalismo. 

A iniciativa empreendedora é um dos principais modos pelo qual este processo é iniciado, 

pois a firma é motivada pela possibilidade de obtenção de maiores lucros, direcionando a 

mudança tecnológica, catalisando e acelerando o crescimento sustentável. Não é possível falar 

sobre inovação e desempenho sem que se entenda a atividade empreendedora nesse contexto. 

Schumpeter descreve o empreendedor como aquele que introduz o radicalmente novo no 

sistema econômico e se beneficia dos ganhos esperados desse processo. Nesse sentido, a 

eficiência econômica não deve ser medida pelo modo como o sistema administra as estruturas 

existentes, mas sim como ele gera inovação (CARAYANNIS e ZIEMNOWICZ, 2007). 

Na visão de Carayannis e Ziemnowicz (2007), com relação ao tema do empreendedor, 

Schumpeter passou por dois momentos distintos: o primeiro, em que observava o capitalismo 

a partir de pequenos empreendimentos operados pelo próprio dono durante os anos 30; e o 

segundo, quando se mudou para os Estados Unidos e observou os grandes conglomerados 

incorporando para si a atividade empreendedora nos anos 40. 

O lucro é o excedente entre receita e despesa, e esta ultima deve compreender também a 

remuneração do trabalho do empreendedor, o aluguel da terra e o prêmio pelo risco tomado. 

No fluxo circular, não há lucro e as receitas são suficientes apenas para remunerar as 

despesas: se de um lado não há lucro, por outro, não há perdas. Quando uma inovação 

proporciona aumento de produtividades com os mesmos recursos, a quantidade adicional 

colocada no mercado faria o preço cair, pois o valor total dos recebimentos continuaria o 

mesmo. Para o empreendedor, a quantidade adicional proporciona uma receita maior, mesmo 

que os custos se mantenham, gerando assim o lucro. No entanto, buscando assim um novo 

equilíbrio, os demais players do mercado acabam promovendo ajustes, pois a receita se torna 

menor enquanto os custos se mantêm. Nesse sentido, o lucro tem uma natureza efêmera, pois 

desaparecerá quando as demais empresas do mercado se adaptarem à nova ordem, ou mesmo 

quando fizerem alguma inovação que irá além dessa última (SCHUMPETER, 1939, P.105). 

Uma imensa gama de estudos confirmam o relacionamento entre a inovação tecnológica e a 
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performance da firma, mas ainda assim os resultados não mostram respostas cabais, pois 

dependem da medida de performance adotada e das caracterísiticas das firmas consideradas 

(KANNEBLEY et al, 2010). 

Soni et al. (1993) enfatizam a necessidade das firmas desenvolverem novos produtos de 

sucesso para a garantia da sobrevivência a longo prazo. Os autores buscam verificar quais 

fatores diferenciam as firmas inovadoras das não-inovadoras, e qual o impacto da inovação na 

performance da firma. Nesse estudo os autores constroem um modelo exploratório em um 

único segmento para verificar o efeito da estrutura de mercado, tamanho da firma e 

diversificação na inovatividade e performance das firmas industriais. Utilizam um modelo de 

“equação estrutural endógena com variáveis interativas num estudo longitudinal”, 

considerando o número e a natureza dos novos produtos como o output da inovatividade. 

Baseado em Schumpeter (1985), firmas de grande porte se mostram mais inovadoras que as 

pequenas, pois em grandes firmas, os recursos disponíveis para a P&D são maiores, já que 

conseguem se beneficiar da economia de escala. Quanto mais pesquisadores, maiores as 

interações e produtividade, embora, por outro lado, sejam mais burocráticas e lentas, enquanto 

menores são mais ágeis. 

Soni et. al (1993) apresentam estudos ambíguos sobre a diversificação, com alguns indicando 

vantagem na diversificação (nesse caso as firmas se beneficiam dos outputs da P&D), 

enquanto a baixa diversificação restringe as opções de novos produtos de acordo com o 

portfólio da firma. 

Levin et al. (1985) sugerem que para uma melhor análise, a utilização de modelos que 

considerem inovatividade e performance simultaneamente são mais adequados, considerando 

portanto o modelo de equações estuturais (structural equation model SEM em inglês) como a 

melhor forma de testar os efeitos. 

Soni et al (1993) afirmam que o desenvolvimento de produtos de sucesso é essencial para a 

sobrevivência da firma no longo prazo. Os autores buscam verificar a influência da atividade 

inovativa na performance da firma e para isto, os autores definem as seguintes variáveis: 

 Estrutura de mercado – o ambiente em que a firma opera, , com os quatro maiores 

players do mercado, market share value (MSV). 
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 Tamanho da firma – medido pelo número de pessoas criativas da firma: engenheiros, 

pessoal técnico, pesquisadores, ou apenas o número de funcionários. 

 Diversificação – mostra a sinergia da firma quando participa de vários mercados ao 

mesmo tempo. Numero de CNAEs nos quais a firma opera. 

 Inovatividade – número de inovações. Normalizada pelo número de funcionários para 

tirar o efeito do tamanho da firma. 

 Performance – vendas e crescimento das vendas. Normalizada pelo número de 

empregados para anular o efeito do tamanho da firma. 

Para os autores, é necessário utilizar um delta de tempo para se poder captar o 

desenvolvimento da inovação (determinantes estruturais e inovatividade) e também para que o 

consumidor adote a inovação (introdução do produto e performance).  

Os autores concluem que a estrutura de mercado e tamanho da firma afetam a inovatividade 

que por sua vez, juntamente com tamanho e diversificação, tem um efeito positivo sobre a 

performance. Isto sugere que firmas que continuamente desenvolvem e introduzem novos 

produtos tendem a ter melhor performance que outras firmas que não o fazem. 

O estudo também mostra que os setores caracterizados por baixa concentração e alto grau de 

rivalidade promovem inovações de sucesso, pois apresentam estimulo à competição e não são 

ameaçadas por um grande competidor. Graus intermediários de níveis de competição 

estimulam a inovação pois apresentam competição suficiente e recompensa melhor aos 

inovadores, recompensas essas mais difíceis de se obter em um mercado em perfeita 

competição. Grandes firmas não inovam na proporção de seu tamanho, mas são mais 

propensas a fazer inovações radicais e melhorias significativas, enquanto pequenas firmas 

apenas as imitam. 

Para Apaydin (2011), os sistemas de mensuramento de performance servem para monitorar o 

ambiente e seu papel fundamental é prover os gerentes com as informações necessárias sobre 

o sucesso das atividades de marketing, pois entende que os gerentes costumam fazer 

inovações quando sentem que não estão performando bem. 

Nesse estudo, Apaydin (2011) define o sucesso da firma a partir de quatro definições de 

performance: 
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 performance passada,  

 meta de performance,  

 performance dos principais competidores e  

 performance da indústria. 

O ambiente em que a firma compete está em constante mudança, seja no campo político, 

econômico, comportamental, social ou tecnológico, e isso a afeta direta e indiretamente. 

Apaydin (2011) espera que o conjunto de informações seja um guia para que gerentes e donos 

invistam em inovação, e mostra que se houver apenas uma dimensão dessas performances, ela 

é insuficiente para a decisão de inovar. O estudo mostra que quando a firma tem resultados 

progressivamente melhores, ela inova, a despeito das demais dimensões. 
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2.5 – DESEMPENHO 

No entendimento de Cunningham e Fiume (2003), medir o desempenho da firma é importante 

para se ter a fotografia verdadeira da companhia, a fim de saber se ela está crescendo, 

dormindo ou mesmo no caminho errado. Nesse sentido, Young e O’Byrne (2003) entendem 

que a mensuração do desempenho está intimamente ligada ao propósito que se deseja, mas 

indicadores de desempenho não podem estar desassociados de outros indicadores, a fim de 

não conduzir a decisões ou entendimentos equivocados. 

Para Cunningham e Fiume (2003), as métricas determinam o comportamento desejado. 

Olhando por essa ótica, o importante é buscar quais métricas podem direcionar o 

comportamento desejado para que se atinja determinado objetivo. Por exemplo, se o custo da 

energia elétrica é foco de atenção, uma métrica pode ser apresentada para que o colaborador 

preste atenção em todas as suas ações que possam de alguma forma impactar no aumento ou 

diminuição desse custo. 

Carton e Hofer (2006) entendem que a performance é um conceito contextual associado ao 

fenômeno que se estuda. No contexto organizacional financeiro, performance é a medida da 

mudança do estado financeiro de uma organização, ou seja os resultados das decisões 

gerenciais tomadas e executadas. Os mesmos autores organizam as medidas de performance 

em cinco categorias: 

1. Perspectiva contábil: baseada nas informações disponíveis nos balanços e 

demonstrativos contábeis. São medidas consistentes, porém muitas vezes pobres. 

2. Perspectiva do balanced scorecard: baseada em informações não apenas contábeis, 

mas também não financeiras, essas medidas de performance tendem a ser mais 

abrangentes, porém são específicas às firmas, sendo de difícil comparabilidade. 

3. Perspectiva estratégica gerencial: baseada em um conjunto de medidas específicas de 

cada firma de acordo com seus objetivos e metas, não sendo também comparáveis no 

nível agregado. 

4. Perspectiva empreendedora: usa medidas que levam em consideração interesses tanto 

dos acionistas como dos stakeholders, tornando-se multiconstituído e 

multidimensional, e como a perspectiva estratégica são incomparáveis. 

5. Perspectiva microeconômica: ligada aos interesses dos donos de ativos produtivos a 

serviço das firmas. Esses donos de ativos irão contribuir para a organização na medida 

em que veem os riscos que tomam sendo remunerados de maneira satisfatória. Essas 



94 

 

medidas têm um componente subjetivo, pois dependem da avaliação dos donos dos 

ativos ao serem remunerados de acordo com o risco que tomam. 

 

Young e O’Byrne (2003) Categorizaram as medidas de desempenho de acordo com o tipo de 

resultado que as medidas oferecem, e as denominaram: 

 Medidas de lucro residual 

 Componentes do lucro residual 

 Medidas baseadas no mercado 

 Medidas de fluxo de caixa 

 Medidas de lucro tradicionais 

 

Medidas de lucro residual: 

Para Young e O’Byrne (2003) as medidas de lucro residual consideram o custo do capital 

próprio e de terceiros, diferentemente das medidas que incorporam a expectativa do mercado, 

estas, restritas às empresas que têm ações negociadas em bolsa. A vantagem desses 

indicadores é que não estão limitados somente aos princípios contábeis geralmente aceitos, 

mas são índices de significado econômico. Por outro lado, necessitam de ajustes complexos, 

tornando-os restritos e individuais (servem somente para aquela determinada empresa). 

Estas medidas são calculadas retirando-se os custos do capital próprio e também os custos do 

capital de terceiros contidos no lucro operacional, exemplos:  

EVA© – Economic Value Added 

CVA - Cash Value Added. 

 

 Componentes do lucro residual: 

As medidas baseadas em componentes do lucro residual, apesar de serem mais diretas em 

seus cálculos, somente são possíveis de serem calculadas no nível de setor, divisão ou unidade 

de negócio. Abaixo desses níveis, rateios e alocações são necessários, fazendo com que seus 

resultados não sejam diretos. 

Alguns exemplos destas medidas são: 

EBIT – Earnings before income tax  
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EBITDA – Earnings before income tax, depreciation and amortization 

NOPAT – net operating profit after tax 

RONA – Return on net assets 

 

Medidas baseadas no mercado: 

Estas medidas tem como base o valor de mercado das ações da empresa, portanto válidas 

apenas para aquelas que tem ações negociadas em bolsa de valores. Alguns exemplos: 

RTA - Return on total asset 

MVA - Market Value Added 

LPA – Lucro por ação 

VCF - Valor de crescimento de futuro 

 

Medidas de fluxo de caixa: 

As medidas de fluxo de caixa têm o diferencial de serem fáceis de calcular e oferecem a 

vantagem de relacionarem o desempenho com a capacidade do negócio em gerar fluxo de 

caixa. Porém, em análise efetuada por Young e O’Byrne (2003), verificou-se que o cálculo 

para esses índices necessita de ajustes contábeis, o que o torna complexo e trabalhoso. 

As medidas tradicionais de lucro têm a vantagem de já estarem disponíveis nos relatórios 

financeiros exigidos, e a despeito de suas deficiências, são acompanhadas pelo mercado e são 

bem conhecidas e amplamente utilizadas, como é o caso dos lucros por ações. Um dos 

principais aspectos negativos é que não consideram os custos do capital próprio. 

Alguns exemplos: 

FCO - Fluxo de caixa das operações 

FCL - Fluxo de caixa livre 

CFROI - Cash flow return on investment 

 

Medidas de lucro tradicionais: 

Estas medidas são aquelas que os analistas de mercado e também os gestores internos estão 

acostumados a calcular e analisar, tais medidas são importantes para a verificação dos riscos 

do negócio. Alguns exemplos são: 
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LPA - Lucro por ação 

CVA – Cash Value Added  

EBITDA -  Earnings before inome tax, depreciation and amortization. 

EBIT - Earnings before income tax. 

ROA – Return on assets  

ROS – Return on sales 

MOP – Margem operacional 

Na tabela abaixo, Young e O’Byrne (2003) poropoem um resumo das principais medidas e 

suas aplicações:  
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Tabela 2.5.1 – Comparação entre as métricas de desempenho 

 FONTE: YOUNG E O’BYRNE, 2003

 
Medida Tipo de 

medida 
$ ou % 

Inclui custo de 
capital de 
terceiros 

Inclui custo de 
capital próprio 

mensurável no 
nivel divisional 

Facilidade de 
cálculo 

Ajustada pela 
inflação 

Inclui valor dos 
investimentos  
futuros 

EVA LR $ Sim Sim Sim Média Possível Não 
Lucro econômico LR $ Sim Sim Sim Alta Não Não 
CVA LR/FC $ Sim Sim Sim Média/alta Em geral não Não 
EBIT CLR/LT $ Não Não Sim Alta Não Não 
EBITDA CLR/FC $ Não Não Sim Alta Não Não 
NOPAT CLR $ Não Não Sim Alta Não Não 
RONA CLR % Não Não Sim Alta Em geral não Não 
RTA BM % * * Não Alta Não Sim 
MVA BM $ * * Não Alta Não Sim 
Retorno em excesso BM $ Sim Sim Não Baixa/média Não Sim 
VCF BM $ * * Não Alta Não Sim 
FCO FC $ Não Não Sim Alta Não Não 
Fluxo de caixa livre FC $ Não Não Sim Alta Não Não 
CFROI FC % Não Não Sim Baixa Sim Não 
Lucro líquido LT $ Sim Não Sim Alta Não Não 
LPA LT $ Sim Não Não Alta Não Não 
LR=lucro residual 
CLR=componente de lucro residual 
BM=baseada no mercado 
FC=fluxo de caixa 
LT=lucro tradicional 
*Os custos do capital não estão incluídos de modo explícito nas medidas baseadas em mercado 
mas estão refletidos indiretamente nas taxas de desconto que o mercado atribui aos fluxos esperados 
de fluxos de caixa futuros ou EVA's. 
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Para Ross et al (2002), as informações contábeis são de extrema importância aos negócios, 

pois estas oferecem um retrato da empresa demonstrando a liquidez, o nível de atividade, o 

endividamento e a rentabilidade. 

Os mesmos autores identificam que os índices de rentabilidade são importantes para se 

entender a saúde financeira da empresa, porém muitas vezes há uma mistura de resultados 

passados com resultados futuros, um exemplo seria quando a empresa introduz um novo 

produto, os custos envolvidos nesta iniciativa são altos e impactam o resultado presente, 

porém visam a obtenção de lucros no futuro. 
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3-OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSTRUTOS DE INOVAÇÃO E DESEMPENHO 

3.1 - O MANUAL DE OSLO 

Em 1992, a OECD formulou o manual de Oslo que procurou ser abrangente e coerente no 

desenvolvimento de indicadores para a inovação, que possibilitem uma comparação 

internacional. O manual foi desenvolvido a partir de um conjunto de estudos nos anos 80, e 

teve como base o modelo de elos ligados para inovação. 

Tendo sido revisado por duas vezes, o manual mantém o objetivo inicial de oferecer diretrizes 

para a coleta de dados sobre inovação, que sejam internacionalmente comparáveis, a fim de se 

compreender a relação entre atividade inovativa e crescimento econômico. 

O manual coleta dados sobre atividades relacionadas a inovação de produtos e processos na 

indústria, e outputs sobre produtos ou processos novos dentro do portfolio da firma. Além de 

conter perguntas sobre a fonte informações e cooperação tecnológica, essencial para o 

entendimento do link entre a performance da inovação com os padrões de colaboração e uso 

da informação. 

O manual foi elaborado para se entender principalmente dois aspectos: 

1- a estrutura do processo de inovação no nível da indústria, com a tipificação das firmas 

e indústrias. Quais as principais atividades, além da P&D relacionadas à inovação e 

quão importantes são? Quão extensivo é a variação inter-indústria e intra-indústria nos 

inputs da inovação e como essa variação afeta a performance inovativa da firma? 

Quais os objetivos primários da P&D e quais as dimensões da colaboração externa em 

P&D?  

2- as diferenças, entre países, dos padrões nacionais de inovação e os determinantes dessa 

heterogeneidade. As indústrias tem características em comum? A estrutura dos inputs 

de inovação são similares entre indústrias da mesma área nos diferentes países? 

Existem caracteristicas específicas de cada pais? 

Essas questões são bastante relevantes para aqueles que elaboram e aprovam as políticas, pois 

se identificarmos estruturas comuns de inovação, é possível definir ações apropriadas. E se, 
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por outro lado, existirem características específicas conforme a indústria, atividade ou país, 

então políticas específicas podem ser úteis. 

Principais resultados: 

A pesquisa de inovação da comunidade europeia (CIS - Community Innovation Statistics) de 

1993 verificou o número de firmas inovadoras, as fontes das atividades inovadoras e a média 

da intensidade inovativa das firmas industriais europeias nos vários setores e tamanhos de 

firmas.  

1- Perto de 50% das firmas europeias introduziram novo produto ou processo entre 1990 

e 1992. 

2- A participação das firmas inovadoras varia entre setores e tamanhos de firmas. O 

percentual de firmas inovadoras é maior entre grandes firmas do que entre pequenas, e 

isso em todos os países. Em setores de alta tecnologia, dois terços são inovadores e em 

setores tradicionais um terço delas. 

3- A maior parte dos gastos para inovação está ligado a adoção e difusão de tecnologia 

através de máquinas e equipamentos, que absorvem 50% dos custos de inovação. 

4- A atividade de P&D é um importante componente da atividade tecnológica da firma, e 

absorve em média, 20% dos gastos. Outras atividades inovativas como design e trial-

batches também representam significativo investimento. Aquisição de tecnologia não 

embarcada como patentes e licenciamento aparecem como um componente secundário 

na inovação quando comparado a outras fontes de tecnologia. 

5- Com relação ao mix de inputs para a inovação, especialmente P&D e investimento, é 

bastante correlacionado com o tamanho da firma e varia pouco na comparação entre 

países, mas há bastante variação quando comparado entre indústrias. 

6- A relação “custo de inovação” e “vendas” para as firmas inovadoras varia conforme o 

setor. Em setores tradicionais, o percentual fica entre 7% a 8%, enquanto em setores 

de alta tecnologia, entre 12% e 15%. 

7- A intensidade de inovação das firmas inovadoras não varia quando se verifica por 

tamanho da firma, e o investimento em inovação fica, nesse caso, entre 8% e 10% das 

vendas. 
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No manual de Oslo (2005, p.37) identificamos a questão da apropriação da inovação como 

fundamental para o sucesso de estratégias e para se obter o resultado esperado dos 

investimentos em desenvolvimento de inovações, pois os custos para que o resultado da 

inovação se torne disponível aos usuários é baixo se comparado aos custos de seu 

desenvolvimento. Caso a firma não consiga captar todos os benefícios do investimento em 

desenvolvimento de inovações, terá menores incentivos para investir nesse tipo de atividade. 

Portanto, é importante conseguir proteger as inovações, seja por meios de patentes, segredo 

industrial, ou outro tipo de mecanismo para que haja incentivo em investir. 

Na análise de Schumpeter, o estímulo estratégico para o desenvolvimento econômico e, 

portanto a criação de valor, é a inovação, que pode tomar a forma de novos produtos ou 

processos de produção e organização, mas também podem ser novas fontes de fornecimento 

ou novos mercados, bem como novas formas de negócios comerciais ou organização 

financeira (CARAYANNIS e ZIEMNOWICZ, 2007). 

Partindo para uma questão mais prática, Mohnen e Dagenais (2002 in KLEINKNECHT e 

MOHNEN) propõem um modelo onde definem se a firma tem inovação e caso seja inovadora, 

a quantidade de inovação.  

Os autores esperam que o incentivo à inovação seja uma função das condições de 

oportunidades tecnológicas, pois acreditam ser mais fácil inovar no campo da indústria 

específica do que em outros. 

Mohnen e Dagenais (2002, in KLEINKNECHT e MOHNEN) definem que o montante de 

inovação é calculado através da razão entre vendas de novos produtos e o total de vendas da 

firma. Os autores verificaram que 62% das firmas dinamarquesas e 68% das firmas irlandesas 

são inovadoras. O estudo foi elaborado a fim de se comparar os dois países em termos de 

inovação, e concluíram que a indústria dinamarquesa é mais inovativa que a irlandesa nos 

setores de petróleo e produtos químicos, borrachas e plásticos, metais básicos e tecidos, 

máquinas e equipamentos e em veículos automotores e equipamentos de transporte , enquanto 

que a irlandesa é mais inovadora que a dinamarquesa nos setores de manufatura de madeira, 

alimentos, minerais não-metálicos e produtos elétricos. 
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3.2. PESQUISA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PINTEC 

A PINTEC busca construir indicadores setoriais, nacionais e regionais das atividades de 

inovação nas empresas brasileiras tanto nas atividades de produção quanto nas empresas de 

serviços selecionados (edição, telecomunicações e informática) e de Pesquisa e 

Desenvolvimento - P&D, sendo a pesquisa compatível com as recomendações internacionais 

do manual de Oslo em termos conceituais e metodológicos. Por ser uma pesquisa repetida a 

cada três anos, é possível verificar a evolução dos indicadores a cada pesquisa, podendo ser 

útil para análises de mercado, estudos sobre desempenho e outras aplicações, inclusive pelo 

governo, para desenvolver, implantar e avaliar políticas de investimento tanto nacional quanto 

regionalmente (IBGE-PINTEC, 2010). 

A PINTEC, portanto, é uma série de pesquisas iniciada no ano 2000, quando foram levantadas 

informações relativas ao triênio 1998-2000. Em seguida houve a PINTEC 2003, que abrangeu 

os anos 2001-2003, a PINTEC 2005, com informações do período 2003-2005 e a última 

edição, a PINTEC 2008, foi publicada em 2010, com dados de 2006-2008. 

A PINTEC é uma pesquisa de corte transversal que busca verificar com profundidade o tema 

da inovação, buscando informações sobre as seguintes dimensões: 

 os gastos com as atividades inovativas;  

 as fontes de financiamento destes gastos;  

 o impacto das inovações no desempenho das empresas;  

 as fontes de informações utilizadas;  

 os arranjos cooperativos estabelecidos;  

 o papel dos incentivos governamentais;  

 os obstáculos encontrados nas atividades de inovação; e  

 as inovações organizacionais e de marketing.  

Dentro do subsistema de estatísticas industriais e de serviços, a PINTEC se relaciona com 

a Pesquisa Indústrial Anual - Empresa - PIA Empresa e com a Pesquisa Anual de Serviços 

- PAS, que se analisadas conjuntamente, possibilita a ampliação das conclusões e do 

aprofundamento do tema de inovação. 
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Unidade de investigação 

A unidade de investigação da PINTEC é a firma, ou seja, a unidade jurídica que se caracteriza 

por uma razão social que é responsável pelo capital investido e que inclui o conjunto de 

atividades econômicas exercidas em uma ou mais unidades locais (endereços de atuação). 

Para uma melhor mensuração dos impactos da inovação em empresas que atuam em 

diferentes segmentos da economia, identificaram-se as inovações implementadas e as 

atividades inovativas em todas as unidades da empresa. Verificou-se o impacto em toda a 

empresa e caso houvesse mais de uma unidade realizando Pesquisa e Desenvolvimento de 

forma independente, promoveu-se o mesmo procedimento. 

Quando verificados grupos econômicos, onde houvesse relação de coligação e controle, foram 

aplicados questionários diferentes para cada uma das empresas, obtendo-se os dados de todas 

as empresas do grupo, coerentemente com o grupo econômico. 

Classificação de atividades  

A partir da edição 2008 da PINTEC, foi utilizada a Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas versão 2.0 - CNAE 2.0, seções Indústrias Extrativas e Indústrias de 

Transformação (B e C, respectivamente), divisões Telecomunicações, Atividades dos 

Serviços de Tecnologia da Informação e Pesquisa e Desenvolvimento (61, 62 e 72, 

respectivamente), grupo Tratamento de Dados, Hospedagem na Internet e Outras Atividades 

Relacionadas (63.1), além da combinação de divisão e grupo Edição e Gravação de Som, e 

Edição de Música (58+59.2) que definem o âmbito da pesquisa. Para fins de obtenção das 

estimativas e de divulgação dos resultados da pesquisa, foram definidas atividades resultantes 

de agregações dos grupos (três dígitos) da CNAE 2.0, conforme o Quadro 5 a seguir. 
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Quadro 3.2.1 – Divisões e agregações de grupos de Calssificação Nacional das Ativiades 

Econômicas – CNAE 2.0 – das atividaes selecionadas da indústria e dos serviços – 2008. 

 

 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, coordenação da Indústria 
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Temas abordados e conceituação das variáveis investigadas: 

A estrutura lógica do questionário utiliza uma divisão de 13 blocos, onde os temas da 

pesquisa estão organizados: 

Figura 11: Estrutura Lógica PINTEC 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa de Inovação 

Tecnológica 2008 

 

 

 

3.3– A PESQUISA INDUSTRIAL ANUAL - PIA 

A PIA, é uma pesquisa conduzida pelo IBGE anualmente, que coleta informações sobre a 

situação econômico-financeira, como pessoal ocupado, salários e retiradas, receitas, custos e 

despesas, valor da produção e consumo intermediário e valor adicionado das empresas de 

extração mineral e transformação, esta pesquisa foi organizada a partir da – CNAE, e teve seu 
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início em 1996. A pesquisa tem a sua unidade de coleta a empresa, identificada pelo seu 

CNPJ. 

A PIA  está organizada em dois grandes grupos: 

 I – informações cadastrais 

 II – informações econômicas 

 

Dentro das informações econômicas, a pesquisa tem as seguintes dimensões: 

 

A. PESSOAL OCUPADO E SALÁRIOS, RETIRADAS E OUTRAS 

REMUNERAÇÕES NO ANO 

B. DEMONSTRATIVO DA RECEITA NO ANO 

C. CUSTOS E DESPESAS NO ANO 

D. RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES, DA PROVISÃO 

PARA IMPOSTO DE RENDA E PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O 

LUCRO LÍQUIDO 

E. AQUISIÇÕES E BAIXAS DE ATIVOS TANGÍVEIS REALIZADAS NO ANO E 

TOTAL DO ATIVO 

F. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR CONTA PRÓPRIA NO ANO 

G. LOCAIS DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 

H. DADOS REGIONALIZADOS DE UNIDADES LOCAIS AUXILIARES OU 

ADMINISTRATIVAS 

 

 

3.4– A PESQUISA ANUAL DE SERVIÇOS - PAS 

A PAS coleta informações sobre a situação econômico-financeira, como pessoal ocupado, 

salários, receitas, despesas, custos, entre outras, que permitem estimar o valor adicionado, 

emprego e salários de empresas que compõem os diversos segmentos da atividade de 

prestação de serviços empresariais não-financeiros, e que constituem a unidade de coleta da 

pesquisa. 

 

Similarmente à PIA, a PAS tem dois grandes grupos: 

 I – informações cadastrais 

 II – informações econômicas 

 

Na parte das informações econômicas da empresa, temos os seguintes itens: 
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5. NÚMERO DE PESSOAS OCUPADAS 

6. DEMONSTRATIVO DA RECEITA NO ANO  

7. ORIGEM DA RECEITA LÍQUIDA NO ANO 

8. GASTOS COM PESSOAL NO ANO 

9. GASTOS COM MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 

EM OUTRAS ATIVIDADES NO ANO 

10. OUTROS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS NO ANO 

11. DESPESAS FINANCEIRAS E DE PARTICIPAÇÕES NO ANO 

12. DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS E 

CONSTITUIÇÃO DAS PROVISÕES NO ANO 

a. RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS A PROVISÃO PARA O IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 

b. BALANÇO PATRIMONIAL 

13. AQUISIÇÕES E BAIXAS DO ATIVO TANGÍVEL NO ANO 

 

3.5– A DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS 

Esta seção tem o objetivo de demonstrar os cálculos de todas as variáveis deste trabalho. Para 

que o leitor possa entender e interpretar as fórmulas apresentadas, apresentamos abaixo as 

convenções adotadas: 

 A principal fonte de informações é a PINTEC dos anos de 2005 e 2008. 

 Foi feito uma composição entre a PINTEC, a PIA e a PAS, utilizando-se os CNPJ’s de 

cada empresa, tendo como base a PINTEC, e obtendo-se os dados das mesmas 

empresas nas pesquisas PIA e PAS. 

 As questões identificadas com a letra “Q” significam que são questões da PINTEC, 

por exemplo: Q28 singifica o dado contido na questão 28 da PINTEC. 

 As questões identificadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G e H definem que tais 

variáveis são oriundas da PIA –Empresa, nas seções respectivas de seu questionário. 

Como por exemplo: D74 identifica a questão 74 da seção D da pesquisa PIA – empresa. 
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 A pesquisa PAS, por sua vez, tem suas seções identificadas por números, podendo sr 

ente 01 e 15. Neste sentido, identificamos as variáveis pelos números da seção seguido 

da questão. Por exemplo: 1284 indica a seção 12 questão 84. 

 Em alguns casos, a PINTEC apresenta uma escala de percepção de importância do 

respondente, como por exemplo a questão 135 na seção de cooperação para inovação. 

a questão solicita do respondente que identifique a importância dada a clientes ou 

consumidores, podendo ser: alta, média, baixa ou não relevante. Para efeito de nossa 

pesquisa, estamos apenas interessados naqueles que tem alta importância para clientes 

e fornecedores, sendo as demais opções não relevantes. Assim, transformamos estas 

variáveis em dicotômicas (apenas duas possibilidades: 0 ou 1), sendo eu o valor 1 é o 

que estamos interessados, e as demais opções do respondente são transformadas em 0, 

como no exemplo abaixo: 

 

1.3.1 -  Desempenho: 

ROAPIA  Lucro líquido do período dividido pelo total do ativo. 

     

ROAPAS  Lucro líquido do período dividido pelo total do ativo. 

 

 

ROSPIA  Lucro líquido do período dividido pela receita bruta total. 

 

 

ROSPAS  Lucro líquido do período dividido pela receita bruta total. 
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ROEPAS  Lucro líquido do período dividido pelo patrimônio líquido. 

 

 

ROA1PIA  Retorno sobre Ativo Total (Lucro obtido para cada real de ativo em 

percentagem.  

Obs.: Razão entre variáveis “Proxy” de Lucro e o Ativo total). Se =D74 = 0, 0 else,                                                                                                                                                                                                                                                                               

Lucro operacional 

 

 

ROA1PAS  Retorno sobre Ativo Total (Lucro obtido para cada real de ativo em 

percentagem. Razão entre variáveis “Proxy” de Lucro e o Ativo total).Se =12A212 = 0, 0 

else, Lucro operacional. 

 

 

ROA2PIA  Retorno sobre Ativo Total (Lucro obtido para cada real de ativo em 

percentagem. Razão entre variáveis “Proxy” de Lucro e o Ativo total). Se =D74 = 0, 0 

else, Lucro total 

 

 

ROA2PAS  Retorno sobre Ativo Total (Lucro obtido para cada real de ativo em 

percentagem. Razão entre variáveis “Proxy” de Lucro e o Ativo total). Se =12A212 = 0, 0 

else, Lucro total 
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ROA3PIA  Retorno sobre Ativo Total (Lucro obtido para cada real de ativo em 

percentagem. Razão entre variáveis “Proxy” de Lucro e o Ativo total). Se =D74 = 0, 0 

else, Lucro operacional. 

 

 

ROA3PAS  Retorno sobre Ativo Total (Lucro obtido para cada real de ativo em 

percentagem. Razão entre variáveis “Proxy” de Lucro e o Ativo total). Se =12A212 = 0, 0 

else, LOAP: Lucro Operacional da Atividade Própria (Lajida) 

 

 

ROA4PIA  Retorno sobre Ativo Total (Lucro obtido para cada real de ativo em 

percentagem. Razão entre variáveis “Proxy” de Lucro e o Ativo total). 

 

 

ROA4PAS  Retorno sobre Ativo Total (Lucro obtido para cada real de ativo em 

percentagem. Razão entre variáveis “Proxy” de Lucro e o Ativo total). 

 

 

ROS1PIA   Retorno sobre Vendas Líquidas (Faturamento Líquido). Se =D74 = 0, 0 

else, Lucro operacional 

 

 

ROS1PAS  Retorno sobre Vendas Líquidas (Faturamento Líquido). Se =12A212 = 

0, 0 else, Lucro operacional 
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ROS2PIA   Retorno sobre Vendas Líquidas ( Faturamento Líquido). Se =D74 = 0, 0 

else, Nota: LAIR Variável para empresas de 100 ou mais pessoas ocupadas) 

 

 

ROS2PAS  Retorno sobre Vendas Líquidas (Faturamento Líquido).Nota: LAIR 

Variável para empresas de 100 ou mais pessoas ocupadas) 

 

 

ROS3PIA   Retorno sobre Vendas Líquidas (Faturamento Líquido). Se =D74 = 0, 0 

else, Nota: LOAP = Lucro Operacional da Atividade Própria 

 

 

ROS3PAS  Retorno sobre Vendas Líquidas (Faturamento Líquido). Se =12A212 = 0, 

0 else, LOAP: Lucro Operacional da Atividade Própria (Lajida) 

 

 

ROS4PIA   Retorno sobre Vendas Líquidas (Faturamento Líquido) 

 

 

ROS4PAS  Retorno sobre Vendas Líquidas (Faturamento Líquido) 

 

 

MOPPIA   Lucro operacional do período dividido pela receita bruta total. 
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MOPPAS  Lucro operacional do período dividido pela receita bruta total. 

 

 

3.3.2 – Atividade Inovativa: 

PDEPIA  Total dos dispêndios em P&D externo dividido pela receita bruta da firma. 

 

PDEPAS  Total dos dispêndios em P&D externo dividido pela receita bruta da firma. 

 

 

ACEPIA  Total dos dispêndios na aquisição de conhecimento externo dividido pela 

receita bruta da firma. 

 

ACEPAS  Total dos dispêndios na aquisição de conhecimento externo dividido pela 

receita bruta da firma. 

 

 

TREPIA  Total dos dispêndios em treinamento dividido pela receita bruta da firma. 

 

 

TREPAS  Total dos dispêndios em treinamento dividido pela receita bruta da firma. 

 

 

PDIPIA  Total dos dispêndios em P&D interno dividido pela receita bruta da firma. 
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PDIPAS  Total dos dispêndios em P&D interno dividido pela receita bruta da firma. 

 

 

AMEPIA  Total dos dispêndios em aquisição de máquinas pela receita bruta da firma. 

 

 

AMEPAS  Total dos dispêndios em aquisição de máquinas pela receita bruta da firma. 

 

 

IITPIA  Total dos dispêndios em introdução de inovações tecnológicas dividido pela 

receita bruta da firma. 

 

IITPAS  Total dos dispêndios em introdução de inovações tecnológicas dividido pela 

receita bruta da firma. 

 

 

PPDPIA  Total dos dispêndios em outras preparações para produção e distribuição 

dividido pela receita bruta da firma. 

 

 

PPDPAS  Total dos dispêndios em outras preparações para produção e distribuição 

dividido pela receita bruta da firma. 

 

 

PDEPIAD  Total dos dispêndios em P&D externo dividido pelo total de despesas da firma. 
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PDEPASD  Total dos dispêndios em P&D externo dividido pelo total de despesas da firma. 

 

 

ACEPIAD  Total dos dispêndios na aquisição de conhecimento externo dividido pelo total 

de despesas da firma. 

 

 

ACEPASD  Total dos dispêndios na aquisição de conhecimento externo dividido pelo total 

de despesas da firma. 

 

 

TREPIAD  Total dos dispêndios em treinamento dividido pelo total de despesas da firma. 

 

 

TREPASD  Total dos dispêndios em treinamento dividido pelo total de despesas da firma. 

 

 

PDIPIAD  Total dos dispêndios em P&D interno dividido pelo total de despesas da firma. 

 

 

PDIPASD  Total dos dispêndios em P&D interno dividido pelo total de despesas da firma. 
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AMEPIAD  Total dos dispêndios em aquisição de máquinas pelo total de despesas da firma. 

 

 

AMEPASD  Total dos dispêndios em aquisição de máquinas pelo total de despesas da firma. 

 

 

IITPIAD  Total dos dispêndios em introdução de inovações tecnológicas dividido pelo 

total de despesas da firma. 

 

IITPASD  Total dos dispêndios em introdução de inovações tecnológicas dividido pelo 

total de despesas da firma. 

 

 

PPDPIAD  Total dos dispêndios em outras preparações para produção e distribuição 

dividido pelo total de despesas da firma. 

 

 

PPDPASD  Total dos dispêndios em outras preparações para produção e distribuição 

dividido pelo total de despesas da firma. 

 

 

AIIDPIA Total dos dispêndios em atividades inovativas internas dividido pelas despesas 

da firma. 
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AIIDPAS Total dos dispêndios em atividades inovativas internas dividido pelas despesas 

da firma. 

 

 

AIEPIA Total dos dispêndios em atividades inovativas externas dividido pelas despesas 

da firma. 

 

 

AIEPAS Total dos dispêndios em atividades inovativas externas dividido pelas despesas 

da firma. 

 

 

AIE Total dos dispêndios em atividades inovativas externas dividido pela receita liquida da 

firma. 

 

 

AII Total dos dispêndios em atividades inovativas internas dividido pela receita liquida da 

firma. 

 

AIE Total dos dispêndios em atividades inovativas externas dividido pela receita liquida da 

firma. 

 

 

PDI  Valor dos dispêndios em P&D Interno dividido pela receita liquida. 
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PDE  Valor dos dispêndios em P&D Externo dividido pela receita liquida. 

 

 

ACE  Valor dos dispêndios em aquisição de conhecimentos externos dividido pela receita 

liquida. 

 

ASW  Valor dos dispêndios em aquisição de softwares dividido pela receita liquida. 

 

 

AME  Valor dos dispêndios em aquisição de máquinas e equipamento dividido pela receita 

liquida.  

 

TRE  Valor dos dispêndios em treinamento dividido pela receita liquida. 

 

 

IIT  Valor dos dispêndios em introdução de novas tecnologias no mercado dividido pela 

receita liquida. 

 

 

PPD  Valor dos dispêndios em Outras preparações para a produção e distribuição dividido 

pela receita liquida. 
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3.3.3 - Atividade Interna de P&D 

PDC  Se empresa com P&D interna e continua, 1 caso contrário, 0. 

 

 

POPD  Quantidade de pessoas ocupadas em P&D dividido pelo total de pessoas ocupadas 

(Dedicação exclusiva) 

 

 

PGPD  Quantidade de mestres e doutores em P&D dividido pelo total de pessoas ocupadas 

 

 

DOUT  Total de doutores dedicados exclusivamente a P&D em relação ao efetivo total. 

 

 

MEST  Total de mestres dedicados exclusivamente a P&D em relação ao efetivo total. 

 

 

GRAD  Total de graduados dedicados exclusivamente a P&D em relação ao efetivo 

total. 

 

 

TECN  Total de técnicos dedicados exclusivamente a P&D em relação ao efetivo total. 

 

 

TPPD  Total de pessoas dedicadas a P&D em relação ao efetivo total. 
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3.3.4 - Impacto das Inovações: 

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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3.3.5 - Cooperação para Inovação 

COOP  Se empresa com relação de cooperação, 1 caso contrário, 0. 

 

 

IPAI  Se empresa com intensidade de parceiros assinalados como alta importância, 1 caso 

contrario, 0. 

 

 

IPPD  Se empresa com intensidade de parceiros assinalados cujo objeto de cooperação é 

P&D, 1 caso contrário, 0. 

 

 

 

 

3.3.6 - Fonte da Informação 

FIINT  Se empresa com fonte de informação interna assinalados como alta importância, 1 

caso contrario, 0. 

 

 

FIEXT  Se empresa com fonte de informação externa assinalados como alta 

importância, 1 caso contrario, 0. 
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FICEP  Se empresa com fonte de informação centros educacionais e de pesquisa 

assinalados como alta importância, 1 caso contrario, 0. 

 

 

FIOUT  Se empresa com fonte de informação como sendo outras fontes de informação 

assinalados como alta importância, 1 caso contrario, 0. 

 

 

LOCFIEXT  Se localização da fonte de informação externa da empresa estar no exterior, 1 

caso contrario, 0. 

 

 

LOCFICEP  Se localização da fonte de informação como sendo centros educacionais e de 

pesquisa da empresa estar no exterior, 1 caso contrario, 0. 

 

 

LOCFIOUT  Se localização da fonte de informação como sendo outras fontes de informação 

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

 

 

 

3.3.7 - Apoio do Governo 

EAG  Se empresa com apoio do governo, 1 caso contrário, 0. 
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TFP  Valor de pesquisa financiada pelo governo dividido pelo total de pesquisa. 

 

 

 

3.3.8 - Patentes e Meios de Proteção 

MPEsc  Se empresa com meios de proteção por escrito, 1 caso contrário, 0. 

 

 

MPEst  Se empresa com meios de proteção estratégicos, 1 caso contrário, 0. 

 

 

 

3.3.9 - Inovações Organizacionais e de Marketing 

MEO  Se empresa que realizou mudanças estratégicas e organizacionais, 1 caso contrário, 0. 

 

 

MEE  Se empresa que realizou mudanças estratégicas estruturais, 1 caso contrário, 0. 

 

 

MTG  Se empresa que realizou mudanças técnicas e de gestão, 1 caso contrario, 0. 

 

 

MEM  Se empresa que realizou mudanças estéticas e de marketing, 1 caso contrario, 0. 
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4 – ANÁLISES 

4.1 - ANÁLISES DESCRITIVAS DOS BANCOS DE DADOS 

4.1.1 Procedimentos Metodológicos 

Esta parte do trabalho restringe-se a entender as bases de dados disponíveis no IBGE sobre os 

quais foram feitas as análises estatísticas.  

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. 

Tendo como base a PINTEC e cruzando o CNPJ contido nas demais pesquisas, foram criados 

seis bancos de dados: 

Tabela 4.1 – composição das bases de dados 

ARQUIVOS Nº DE REGISTROS   

 PINTEC BASE AGLUTINADA DELETADOS 

bases pintec / pia / pas – 2005 12.996 10.458 80,50% 2.538 19,50% 

bases pintec 2005 e pia/pas – 2006 12.996 10.083 77,59% 2.913 22,41% 

bases pintec 2005 e pia/pas – 2007 12.996 9.446 72,70% 3.550 27,30% 

bases pintec 2005 e pia/pas – 2008 12.996 9.169 70,60% 3.827 29,40% 

bases pintec 2008 e pia/pas – 2008 15.872 13.843 87,20% 2.029 12,80% 

bases pintec 2008 e pia – 2009 15.872 11.806 74,38% 4.066 25,62% 

Fonte: elaborado pelo autor 

Os registros deletados referem-se àqueles nos quais não se encontrou correspondência da 

PINTEC com a PIA e a PAS, ou seja, CNPJs que estavam na base da PINTEC e não foram 

encontrados na PIA ou na PAS. 
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A seguir elaboramos análises dos bancos de dados: a) PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 e b) 

PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008. As tabelas dos resultados encontram-se no apêndice A. 

4.1.2 - PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005: 

Para o ano de 2005, eliminamos de um total de 12.996 empresas 2.538 que não apresentam 

informações em todas as pesquisas. Restaram 10.458 empresas (80,50% do total) conforme 

observamos na tabela 4.1. 

A indústria de transformação concentra a maioria das empresas (9.686 - 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, pois a PINTEC não pesquisa todos os setores de 

serviços, mas apenas os de tecnologia da informação e de telecomunicações. 

Constata-se que a indústria de transformação é o maior setor, dando-se destaque à fabricação 

de têxteis, de confecção e de calçados, seguidas da fabricação de alimentos e bebidas e depois 

da fabricação de máquinas e equipamentos. De acordo com a taxonomia de Pavitt, Robson e 

Townsend (1989), o setor de maior representatividade - o de fabricação de têxteis, confecção 

e calçados - e também o de alimentos e bebidas são dominados pelo fornecedor, pois a 

tecnologia dos produtos desses setores é principalmente oriunda de matérias primas e 

máquinas, em que os fornecedores são quem fornece a inovação. 

Devido à restrição do IBGE quanto à saída de informações com máximos e mínimos, além de 

dados resultantes de estimativas com número inferior a três observações de empresas, foi 

necessário agrupar os estados das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste para que tal 

exigência fosse atendida. Os três estados mais industrializados respondem por 58,74%, com 

destaque para São Paulo (38,54%), Minas Gerais (9,75%) e Rio Grande do Sul (10,45%). 

Destacando-se a importância do estado de São Paulo, Gonçalves et al (2011) identificam que 

este estado tem um grande poder de atração empresarial e que o nível de industrialização é um 

fator importante para a localização de empresas inovadoras, concluindo que, quanto mais 

distante de São Paulo, menor a probabilidade de se encontrar empresas deste perfil, sendo 

também relevante para a empresa inovadora a escolaridade da população, o que torna São 

Paulo um centro de referência. 
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As micro e pequenas empresas (menos de 50 pessoas ocupadas) respondem por 26,36% da 

amostra; as empresas médias (de 51 a 249 pessoas ocupadas) por 46,17%. Juntas, as micro, 

pequenas e médias empresas (MPMs) representam 72,53%. As grandes (mais de 250 pessoas 

ocupadas) respondem por 27,47%. 

Pode-se observar a importância das micro, pequenas e médias empresas no Brasil, pois 

representam mais de 70% do total da amostra - o que valida a necessidade de estudos focados 

nestas empresas, como por exemplo o de Inácio Jr. (2008). 

4.1.3 - PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008: 

De um total de 15.872 empresas foram eliminadas 2.029 que não apresentam informações em 

todas as pesquisas. Restaram 13.843 empresas (87,20% do total) conforme a tabela 4.1. 

A indústria de transformação concentra a maioria das empresas (12.070 - 87,19%), com 236 

empresas extrativas (1,70%), 1.081 de informática (7,81%) e 239 (1,73%) de 

telecomunicações. É importante comentar que a PINTEC não contempla todos os setores de 

serviços, mas apenas os de tecnologia da informação e de telecomunicações. 

Nota-se que a indústria de transformação é o maior setor, dando-se destaque para a fabricação 

de têxteis, confecção e calçados (15,18% da amostra), seguida da fabricação de máquinas e 

equipamentos (12,60% da amostra). Há de se destacar que a participação de empresas do setor 

de P&D foi extremamente pequena: apenas três. 

Os três estados mais industrializados respondem por 60,02%, sendo destaque São Paulo 

(40,11%), Minas Gerais (10,10%) e Rio Grande do Sul (9,81%). 

As micro e pequenas empresas (menos de 50 pessoas ocupadas) respondem por 20,87% da 

amostra, as médias empresas (de 51 a 249 pessoas ocupadas) por 52,85% e as grandes (mais 

que 250 pessoas ocupadas) por 26,28%. 

Cabe destacar que São Paulo ocupa um lugar de destaque dentre as regiões geográficas 

investigadas na amostra, tendo crescido de 38,54% para 40,11% das empresas, concentrando 

ainda mais as indústrias neste estado. As regiões Sul e Sudeste representam juntas mais de 

80% de todas as empresas do país, o que claramente mostra um desequilíbrio na distribuição 

das empresas no Brasil. 
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Em linha com a PINTEC 2005 e as PIA/PAS 2005, mais de 70% das empresas são micro, 

pequenas e médias, confirmando a importância destas para o desenvolvimento do Brasil. Este 

fato justifica estudos focados nesta segmentação, uma vez que possuem particularidades e 

necessidades peculiares, como por exemplo o acesso reduzido a recursos destinados a 

pesquisa e desenvolvimento, (VASCONCELLOS e MARX, 2011), o que sugere maior 

criatividade e flexibilidade por parte destas para poderem sobreviver. 

Gostaríamos de chamar a atenção para a participação de 52,85% de empresas médias, 

indicando um campo para estudos específicos em empresas deste tamanho. Inácio Jr. (2008) 

evidenciou uma taxa de inovação de 46% entre as médias empresas, significando que quase 

metade destas se diziam inovadoras. 

4.1.4 - RESUMO ANÁLISE DESCRITIVA 

Tabela 4.2 - FREQUÊNCIA POR INDÚSTRIA 
Table of SETOR_AGLU by GRUPO_SETOR

SETOR_AGLU

 05x05  05x06  05x07  05x08  08x08  08x09 

ATIVIDADES DE INFORMÁTICA                            436                            386                            367                            363                         1,081                              -   

BORRACHA E MATERIAL PLÁSTICO                            637                            606                            579                            562                            875                            840 

FABRICACAO DE CELULOSE E PAPEL                            287                            278                            263                            253                            407                            399 

FABRICACAO DE TEXTEIS, CONFECÇÃO E CALCADOS                         1,762                         1,686                         1,561                         1,442                         2,102                         1,974 

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         1,429                         1,393                         1,313                         1,304                         1,744                         1,684 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIM E BEBIDAS                         1,466                         1,417                         1,327                         1,287                         1,628                         1,598 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS                            671                            659                            625                            608                            821                            823 

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE                            527                            518                            478                            471                            719                            702 

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS                            219                            217                            205                            198                            236                            214 

METALURGIA BÁSICA                            286                            277                            267                            258                            361                            358 

OUTROS                         2,499                         2,427                         2,262                         2,227                         3,425                         3,053 

PETRÓLEO                            122                            118                            110                            110                            202                            161 

TELECOMUNICAÇÕES                            115                              99                              86                              83                            239                              -   

Total                        10,456                        10,081                         9,443                         9,166                        13,843                        11,806 

 Frequency Missing = 2  Frequency Missing = 2  Frequency Missing = 3  Frequency Missing = 3  Frequency Missing = 0  Frequency Missing = 0  

Fonte: elaborado pelo autor 

Legenda: 

05x05 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

05x06 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2006 

05x07 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2007 

05x08 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2008 

08x08 – PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

08x09 – PINTEC 2008 e PIA/PAS 2009 

 

A tabela 4.2 demonstra que os setores mais representativos foram os de: a) fabricação de 

têxteis, confecções e calçados, b) fabricação de máquinas e equipamentos e c) fabricação de 

produtos alimentícios e bebidas, cuja importância não se alterou de um ano para outro, tendo 

também sua participação percentual praticamente se mantido ao longo do período analisado. 
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Tabela 4.3 - FREQUÊNCIA POR UNIDADE GEOGRÁFICA 

 05x05  05x06  05x07  05x08  08x08  08x09 

ES                            178                            171                            166                            161                            243                            188 

MG                         1,020                         1,002                            925                            877                         1,398                         1,201 

PR                            800                            766                            705                            698                         1,064                            942 

RCO                            426                            394                            352                            333                            528                            411 

RJ                            610                            585                            545                            531                            797                            566 

RND                         1,495                         1,452                         1,335                         1,285                         1,830                         1,559 

RS                         1,093                         1,042                            990                            936                         1,358                         1,219 

SC                            806                            775                            723                            708                         1,072                            945 

SP                         4,030                         3,896                         3,705                         3,640                         5,553                         4,775 

Unidade Geográfica

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Legenda: 

ES – Espírito Santo 

MG – Minas Gerais 

PR – Paraná 

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

RJ – Rio de Janeiro 

RND – Região Norte (Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins) e 

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 

05x05 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

05x06 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2006 

05x07 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2007 

05x08 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2008 

08x08 – PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

08x09 – PINTEC 2008 e PIA/PAS 2009 

 

Conforme a tabela 4.3, São Paulo ocupa posição de destaque nos anos analisados, 

concentrando em torno de 40% das indústrias brasileiras. O desbalanceamento da distribuição 

das indústrias brasileiras fica ainda mais evidente quando se considera que as regiões sudeste 

e sul concentram mais de 80% de todas as indústrias do país. 

Tabela 4.4 - FREQUÊNCIA POR TAMANHO DE EMPRESA 

 05x05  05x06  05x07  05x08  08x08  08x09 

2                         2,757                         2,578                         2,420                         2,250                         2,889                         2,066 

3                         4,828                         4,661                         4,318                         4,163                         7,316                         6,368 

MPM                         7,585                         7,239                         6,738                         6,413                        10,205                         8,434 

4                         2,873                         2,844                         2,708                         2,756                         3,638                         3,372 

FX_POE

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Legenda: 

2 – Micro e pequena empresa (menos que 50 pessoas ocupadas) 

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

MPM – Micro, pequena e média empresa (até 249 pessoas ocupadas) 

4 – Grande empresa (mais de 250 pessoas ocupadas)  
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05x05 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

05x06 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2006 

05x07 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2007 

05x08 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2008 

08x08 – PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

08x09 – PINTEC 2008 e PIA/PAS 2009 

 

A verificação da quantidade de MPMEs na amostra (tabela 4.4) revela ser interessante e 

relevante o estudo em separado dessas empresas, pois elas têm particularidades, 

especialmente no tocante a recursos destinados a inovação e pesquisa. 

 

Tabela 4.5 - FREQUÊNCIA POR SETOR 

 05x05  05x06  05x07  05x08  08x08  08x09 

INDUST. EXTRATIVAS                            219                            217                            205                            198                            236                            214 

EDICAO / IMPRESSAO / RADIO E TV                              -                                -                                -                                -                              214                              -   

INDUST. TRANSFORMACAO                         9,686                         9,379                         8,785                         8,522                        12,070                        11,592 

INFORMATICA E SERV RELACIONADOS                            436                            386                            367                            363                         1,081                              -   

TELECOMUNICACOES                            115                              99                              86                              83                            239                              -   

GRUPO_SETOR

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Legenda: 

05x05 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

05x06 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2006 

05x07 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2007 

05x08 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2008 

08x08 – PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

08x09 – PINTEC 2008 e PIA/PAS 2009 

 

Podemos constatar pela tabela 4.5 que a indústria de transformação é a grande protagonista da 

pesquisa, sendo a indústria extrativa significativamente menor. Há, porém, que se destacar o 

setor de serviços, que em 2008 representa mais de 10% da amostra. 

 

Tabela 4.6 - FREQUENCIA POR REGIÃO 

 05x05  05x06  05x07  05x08  08x08  08x09 

CO                            426                            394                            352                            333                            528                            411 

N                            446                            432                            383                            375                            523                            464 

NE                         1,049                         1,020                            952                            910                         1,307                         1,095 

S                         2,699                         2,583                         2,418                         2,342                         3,494                         3,106 

SE                         5,838                         5,654                         5,341                         5,209                         7,991                         6,730 

REGIAO

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Legenda: 

CO – Centro-Oeste 

N – Norte 

NE – Nordeste 

S – Sul 

SE – Sudeste 

05x05 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 
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05x06 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2006 

05x07 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2007 

05x08 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2008 

08x08 – PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

08x09 – PINTEC 2008 e PIA/PAS 2009 

 

A tabela 4.6 mostra a configuração da distribuição das indústrias na amostra selecionada por 

região geográfica, notando-se que não houve grandes alterações ao longo dos anos analisados. 

 

Tabela 4.7 - FREQUÊNCIA POR TIPO DE EMPRESA 

 05x05  05x06  05x07  05x08  08x08  08x09 

IND & PED                         9,907                         9,598                         8,993                         8,723                        12,299                        11,792 

INFO                            436                            386                            367                            363                         1,081                              -   

TELE                            115                              99                              86                              83                            240                              -   

TIPO_EMPRESA

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Legenda: 

IND & PED: Indústria e Pesquisa e Desenvolvimento 

INFO: Informática 

TELE: Telecomunicações 

05x05 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

05x06 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2006 

05x07 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2007 

05x08 – PINTEC 2005 e PIA/PAS 2008 

08x08 – PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

08x09 – PINTEC 2008 e PIA/PAS 2009 

 

Segundo a tabela 4.7, a indústria de transformação domina os respondentes da PINTEC. Isto 

porque a pesquisa teve seu foco inicial em empresas industriais, sendo que a partir de 2005 a 

PINTEC inicia a coleta de dados do setor de serviços de Tecnologia da Informação e de 

serviços de Telecomunicações. 

 

Tabela 4.8 – Abertura Indústria de Transformação 
ARQUIVOS Nº DE REGISTROS   

 PINTEC INDÚSTRIA TRANSF. DEMAIS 

bases pintec / pia / pas - 2005 10.458 9.686 92,62% 772 7,38% 

bases pintec 2005 e pia/pas - 2006 10.083 9.379 93,02% 704 6,98% 

bases pintec 2005 e pia/pas - 2007 9.446 8.785 93,00% 661 7,00% 

bases pintec 2005 e pia/pas - 2008 9.169 8.522 92,94% 647 7,06% 

bases pintec 2008 e pia/pas - 2008 13.843 12.070 87,19% 1.773 12,81% 

bases pintec 2008 e pia - 2009 11.806 11.592 98,19% 214 1,81% 

Fonte: elaborado pelo autor 

Na tabela 4.8 podemos constatar a grande participação da indústria de transformação, 

correspondendo a mais de 90% dos respondentes das bases de dados. 
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Tabela 4.9 – Abertura Empresas de Informática e Telecom 
Empresas de Informática e Telecom 

ARQUIVOS Nº DE REGISTROS   

 PINTEC TELECOM. TI 

bases pintec / pia / pas - 2005 10.458 115 1,10% 436 4,17% 

bases pintec 2005 e pia/pas - 2006 10.083 99 0,98% 386 3,83% 

bases pintec 2005 e pia/pas - 2007 9.446 86 0,91% 367 3,89% 

bases pintec 2005 e pia/pas - 2008 9.169 83 0,91% 363 3,96% 

bases pintec 2008 e pia/pas - 2008 13.843 239 1,73% 1.081 7,81% 

bases pintec 2008 e pia - 2009 11.806 - - - - 

Fonte: elaborado pelo autor 

Como a tabela 4.9 demonstra, a quantidade de empresas no setor de serviços dentro das 

pesquisas verificadas tem tem sido pequena, o que não significa que o setor seja pequeno ou 

irrelevante. A situação deve-se à sua novidade dentro da PINTEC, com inclusão iniciada em 

2005, quando representava em torno de 5%. Na PINTEC de 2008 este setor já chega próximo 

a 10%. Não foi possível incluir a PAS para o ano de 2009, pois à época de compilação dos 

bancos de dados não estava disponível para utilização. 

Tabela 4.10 - Resumo por regiões sul e sudeste, e São Paulo 

ARQUIVOS Nº DE REGISTROS   

 PINTEC SUL e SUDESTE SÃO PAULO 

bases pintec / pia / pas - 2005 10.458          8.537  81,63% 4.030 38,54% 

bases pintec 2005 e pia/pas - 2006 10.083          8.237  81,69%   3.896  38,64% 

bases pintec 2005 e pia/pas - 2007 9.446          7.759  82,14% 3.705  39,22% 

bases pintec 2005 e pia/pas - 2008 9.169          7.551  82,35%     3.640  39,70% 

bases pintec 2008 e pia/pas - 2008 13.843       11.485  82,97% 5.553  40,11% 

bases pintec 2008 e pia - 2009 11.806          9.836  83,31%     4.775  40,45% 

Fonte: elaborado pelo autor 

Podemos também observar que as regiões sul e sudeste concentram a maioria das empresas 

pesquisadas (>80%); especialmente o estado de São Paulo, que concentra em torno de 40% 

das empresas. 

 

4.2 - ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA 

4.2.1 - Procedimentos Metodológicos:  

Este trabalho baseia-se principalmente em dois métodos quantitativos multivariados: o 

primeiro é o modelo de equação estrutural (MEE), que é um modelo a priori, ou seja, 
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necessita de teoria em que se basear, o que permite ao pesquisador especificar um modelo 

antecipadamente (STEVENS, 1996). Com esta análise buscamos a confirmação da teoria 

proposta no referencial. O outro modelo é o da análise fatorial exploratória ou análise de 

componentes principais e análises de variância (ANOVA), cujo objetivo é reduzir o número 

de variáveis utilizadas para explicação com o mínimo de perda de qualidade nas explicações 

(STEVENS, 1996). 

O objetivo da análise é descobrir as variáveis que podem ser agrupadas em fatores para 

simplificar a análise. Isto combinado com o uso de modelos de equações estruturais permite 

testar determinadas hipóteses sobre a estrutura de fatores para um determinado conjunto de 

variáveis em uma ou mais amostras. 

Estas análises foram elaboradas utilizando-se o software STATA, versão 12. 

4.2.2 - Análise fatorial exploratória 

Segundo Hair Jr. et al (2005), a análise fatorial exploratória é uma classe de método 

estatístico multivariado, cujo objetivo é entender a estrutura em um conjunto de dados. Esta é 

uma técnica de interdependência, em que todas as variáveis são consideradas 

simultaneamente, maximizando-se assim a explicação em todo o conjunto de variáveis. Este 

procedimento estatístico busca reduzir a quantidade de variáveis a um pequeno conjunto de 

fatores, com a menor perda de informação possível. 

Hair et al (2005) afirmam que a matriz de correlação é um aliado na análise fatorial, pois 

quando se observam valores altos para as correlações torna-se possível o seu agrupamento 

(p.93, 2005). No exemplo hipotético dado pelo autor, para uma primeira abordagem dos 

possíveis agrupamentos definiu-se que o ponto de corte seriam valores >0,400, com 

significância >0,001. 

Para Skrondal e Rabe-Hesketh (2004), a análise fatorial exploratória constitui uma abordagem 

indutiva, pois foi desenhada para identificar um conjunto menor de variáveis, com pouca 

perda de informação. 

Chama-se Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) a medida de adequação da amostra, aplicada para 

verificar se a análise fatorial foi adequada. Para que a análise seja adequada esperam-se 
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valores entre 0,5 e 1,0; porém, segundo o mesmo critério, valores abaixo de 0,5 não são 

indicados (MALHOTRA, 2001). 

Para Hair et al (2005, p.103), o pesquisador precisa definir quantos fatores devem ser retidos, 

iniciando pelo percentual de variância explicada, que nas ciências naturais se considera como 

95% da variância ou até que os demais fatores computem pouca variância (menos de 5%). 

Todavia, nas ciências sociais, em que as informações são menos precisas, o autor indica que 

60% (em algumas situações até menos) seria um índice satisfatório. Outro critério é o de raiz 

latente, também conhecido por autovalor ou eigenvalue. Este critério requer para um fator 

aceitável um valor maior ou igual a 1. O scree test também ajuda na identificação dos fatores 

a extrair, pois plota os autovalores em um gráfico em ordem decrescente, facilitando a 

visualização. 

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). O autor afirma que, em comunalidades abaixo de 0,5, os componentes principais 

explicam pouca variância, sendo melhor analisá-la em separado. Já Hair et al (2005) indica 

que nem sempre é possível estimar a comunalidade, podendo esta ser inválida, mesmo quando 

há valores aceitáveis. 

Para Malhotra (2001), a análise do componente principal é o recurso com o qual 

consideramos a variância total dos dados. O autor recomenda selecionar fatores a fim de obter 

uma variância máxima nos dados. 

Uma das questões que verificamos dentro das pesquisas é a existência de variáveis 

dicotômicas, ou seja, aquelas cuja resposta admite apenas duas alternativas, como por 

exemplo sim ou não. Hair et al (2005) argumentam que, no caso de variáveis não métricas, 

como é o das variáveis dicotômicas, a análise fatorial exploratória booleana é um dos recursos 

possíveis, porém não se restringem a esta como a única possível, tampouco desautorizando o 

uso de análise fatorial exploratória. 

4.2.3 – Análise Fatorial Exploratória - PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005: 

Tendo a PINTEC 2005 como base, pois a pesquisa se propõe a medir as entradas e os 

resultados do processo de inovação, utilizamos cada seção da pesquisa separadamente para as 
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análises fatoriais. Nosso objetivo foi o de diminuir o número de variáveis e agrupá-las em 

fatores comuns para uma compreensão melhor do processo de inovação.  

Realizamos uma série de análises utilizando o software Stata 12: primeiramente a análise de 

componentes principais para verificar o número de fatores a serem retidos (fatores com 

eigenvalues superiores a um); para confirmar o número de fatores a serem retidos, plotamos 

em um gráfico os eigenvalues (scree test) a fim de visualmente verificar os fatores retidos - 

teste proposto por Kaiser (1960, apud Stevens 1996). Para as análises seguintes, obtivemos a 

carga das variáveis de cada fator, bem como também a unicidade (uniqueness) da variância de 

cada uma que compõe o fator. A fim de verificar a capacidade explicativa por meio da 

variância explicada de cada fator, fizemos a rotação pelo método Varimax. O teste seguinte 

foi a medida de adequação da amostra (Kaiser-Meyer-Olkin measure) que segundo Hair et al 

(2005) deve  ser superior a 0,5. 

Tabela 4.2 – Resultados de análise fatorial 2005 

Grupos Número 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 estat kmo 

correlation 

matrix is singular 

Impacto das 

inovações 

6 2 0,6575 

Cooperação para 

inovação 

3 1 estat kmo 

correlation 

matrix is singular 

Fontes de informação 7 2 0,5575 

Apoio do governo 2 1 0,5000 

Patentes e meio de 

proteção 

2 1 0,5000 

Inovações 

organizacionais e de 

marketing 

4 1 0,5484 

Total 45 14  

Fonte: elaborado pelo autor  

4.2.3.1 - Desempenho 

A análise fatorial para desempenho (tabela 4.3) no ano de 2005 apontou dois fatores distintos. 

O primeiro agrupa as variáveis de rentabilidade (lucro sobre ativo) e o segundo agrega as 

variáveis de lucratividade (lucro sobre receita bruta ou líquida) e margem. A teoria econômica 



134 
 

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 o lucro líquido. Os modelos de equações estruturais validados 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. 

 

Nota-se que as variáveis de retorno sobre vendas e margem operacional se mostraram 

correlacionadas, estando ambas no fator 1, como podemos observar. Isto era esperado, pois 

tais variáveis têm elementos em comum. 

Nota-se também que a principal variável no fator 1 foi a de retorno sobre vendas (rospiapas), 

logo seguida da margem operacional (moppiapas), com cargas altas dentro do fator, indicando 

que estas duas são importantes na formação do fator. 

Tabela 4.3 - Pesos fatoriais rotacionados – Desempenho - PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

4.2.3.2 - Atividade Inovativa 

Na seção de atividade inovativa conforme a tabela 3 foram retidos dois fatores. 

Tabela 4.4 – Cargas fatoriais - atividade inovativa - PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Pode-se observar a separação da atividade inovativa interna e externa (aiidpiapas e 

aiedpiapas), conforme a definição operacional destas: a atividade inovativa interna agrupa os 

dispêndios em treinamento (agregados para os setores industriais e de serviços) com os 

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

dispêndios em novas tecnologias (divididos pelas despesas da empresa). Já na atividade 

inovativa externa agregam-se as despesas de aquisição externa de P&D com inclusão de 

outros conhecimentos externos, software e máquinas e equipamentos (divididos pelas 

despesas da empresa). 

As variáveis aii e aie são construídas pelo mesmo numerador, mas o denominador são as 

receitas liquidas da empresa. Os resultados indicam correlação entre receitas e despesas da 

empresa, o que era de se esperar. 

4.2.3.3 - Atividade Interna de P&D 

Para a seção de atividades internas de P&D (Tabela 4.5), foram retidos dois fatores. 

Tabela 4.5- Cargas fatoriais - atividades internas de P&D - PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Como podemos verificar pela tabela acima, a variável tppd (total de pessoas dedicadas a P&D 

em relação ao efetivo total) e a variável pessoas ocupadas em P&D (popd) são as duas de 

maior peso no fator 1. 

O fator 1 mostra uma alta correlação entre o número de pessoas ocupadas em P&D (podp e 

tppd), com graduados e pós-graduados (pgpd e grad). Nota-se, porém, que a unicidade 

(uniqueness), que é o percentual da variância da variável não explicada pelos fatores, é grande 

para “mestres” (mest), 75%. Assim, entendemos que a variável “mestres” não foi agregada 

em nenhum dos dois fatores propostos, diferentemente da pesquisa de Santos (2009), onde se 

constatou que “doutores” foi a variável que não foi agregada em nenhum dos fatores. Nesta 

análise, verificamos que “doutores” teve um desempenho interessante, indicando nesta 

pesquisa uma possível migração de mestres conforme a pesquisa de Santos (2009) para 

doutores. 

4.2.3.4 - Impacto das inovações 

Na seção do impacto das inovações (tabela 4.6) podemos destacar no fator 1 as variáveis 

iiprod (impacto das inovações em produtos) e iimer (impacto da inovações de mercado), cujas 

cargas fatoriais são mais altas, indicando que tais variáveis são importantes para os 

respondentes. 

Tabela 4.6 – Pesos fatoriais rotacionados - impacto das inovações - PINTEC 2005 e PIA/PAS 

2005 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

No segundo fator verificamos que duas variáveis se destacam pela baixa percentagem de 

variância não explicada dentro da seção. Trata-se de iivli (participação das vendas de novos 

produtos em relação às vendas da empresa) e iiexp (participação das exportações de novos 

produtos em relação às vendas da empresa). As variáveis do fator 2 são quantitativas, 

enquanto as do fator 1 são qualitativas. 
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Tais resultados indicam que as empresas têm grande preocupação com o impacto das 

inovações em mercado e produtos, sendo de menor importância a preocupação com o impacto 

de inovações em processos e em outras inovações. Isto nos parece um resultado coerente, pois 

devido aos recursos da empresa serem limitados, entendemos que há a necessidade de criar 

um foco para as atividades de inovação. Por meio destes resultados podemos constatar que há 

uma preocupação maior em mercado do que em produtos. 

4.2.3.5 - cooperação para inovação 

Na seção da cooperação para inovação (tabela 4.7) foi retido apenas um único fator, que 

agrupa as três variáveis desta seção: coop (cooperação com outras empresas), ipai (parceiros 

de alta importância) e ippd (parceiros dedicados às atividades de P&D). 

Tabela 4.7 – Pesos fatoriais rotacionados - cooperação para inovação - PINTEC 2005 e 

PIA/PAS 2005 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Porém, quando rotacionamos por Varimax (tabela 4.8) verificamos que a variável coop é a 

única a ser retida. Isto indica que as empresas têm cooperadores externos para a inovação e 

não se limitam apenas aos seus próprios recursos para este fim. 

Tabela 4.8 – Coeficientes baseados nos fatores rotacionados por Varimax - cooperação para 

inovação - PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4.2.3.6 - fontes de informação 

Na seção de Fontes de informação (tabela 4.9) detectamos dois fatores extraídos, porém a 

menor variância não-explicada é a da variável locfiout (localização da fonte de informação no 

exterior) e em seguida da variável locfiext (localização das fontes no exterior) o que leva a 

crer que o exterior seja a principal fonte de informação das empresas brasileiras, quer sejam 

centros educacionais ou de pesquisa. Este resultado complementa as informações anteriores, 

no sentido de que há cooperação externa e que esta vem do exterior. Porém, como os 

coeficientes foram relativamente baixos, é possível que isto esteja ocorrendo apenas em 

empresas internacionalizadas, ou seja, empresas que têm filiais ou matrizes no exterior. 

As demais variáveis tiveram alto percentual de variância não-explicada, sendo portanto de 

pouca relevância para nossas análises. 

Tabela 4.9– Pesos fatoriais rotacionados - Fontes de informação - PINTEC 2005 e PIA/PAS 

2005 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

4.2.3.7 - Apoio do governo 

Na seção de Apoio do governo (tabela 4.10) detectamos um único fator que agrupa empresas 

com apoio do governo e empresas com pesquisas financiadas pelo governo. O apoio do 

governo pode vir por outros meios, como por disponibilização de centros de pesquisa ou 

educacionais, mas o que este resultado indica é que as empresas apoiadas pelo governo 

realizam pesquisas financiadas por este, sendo o financiamento de projetos a principal fonte 

de apoio governamental às empresas. 

Tabela 4.10 – Pesos fatoriais rotacionados - Apoio do governo - PINTEC 2005 e PIA/PAS 

2005 
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Fonte: elaborado pelo autor 

4.3.2.8 - patentes e meios de proteção 

Na seção de Patentes e meios de proteção (tabela 4.11) detectamos um único fator, o que 

sugere que as empresas se utilizam tanto de meios formais de proteção, indicando contratos e 

registro de patentes e marcas, quanto de meios estratégicos, seja por segredos industriais, seja 

por outros meios não formais. O mais importante em nosso entender é que as empresas estão 

preocupadas em proteger as inovações por elas implementadas. 

Tabela 4.11 – Pesos fatoriais rotacionados - Patentes e meios de proteção - PINTEC 2005 e 

PIA/PAS 2005 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

4.2.3.9 - inovações organizacionais e de marketing 

Na seção de Inovações organizacionais e de marketing (tabela 4.12), as variáveis foram 

retidas em apenas um fator, porém com destaque para meo (realização de mudanças 

estratégicas e organizacionais), permitindo concluir que as empresas realizaram em suas 

organizações mudanças desse tipo e também de outros tipos, não se limitando apenas a 

inovações em mercado e produtos. 

Tabela 4.12 – Pesos fatoriais rotacionais - Inovações organizacionais e de marketing - 

PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Uma síntese dos resultados obtidos mostra que o desempenho pode ser representado por uma 

variável latente com dois construtos: 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 dirigidas à inovação.  

4.2.4 - Análise Fatorial Exploratória - PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008: 

As análises fatoriais foram realizadas também para o ano de 2008, seguindo a mesma 

metodologia de 2005. 

Tabela 4.13 – Resultados da análise fatorial de 2008 
Grupos Número 

de 

Variávei

s 

Fatores retidos 

(componentes 

principais e scree 

test) 

Kaiser-Meyer-Olkin 

measure 

Desempenho 10 2 0,7539 

Atividade inovativa 4 2 0,4793 

Atividade interna de P&D 7 2 estat kmo 

correlation matrix is 

singular 

Impacto das inovações 6 4 0,7589 

Cooperação para inovação 3 1 0,7554 

Fontes de informação 7 2 0,7798 

Apoio do governo 2 1 0,5000 

Patentes e meio de proteção 2 1 0,5000 

Inovações organizacionais e 

de marketing 

4 1 0,5714 



141 
 

Total 45 14  

Fonte: elaborado pelo autor 

4.2.4.1 - Desempenho 

A análise fatorial de Desempenho (tabela 4.14) para o ano de 2008 em linha com a análise 

fatorial de 2005 também apontou dois fatores distintos: o primeiro agrupa as variáveis de 

rentabilidade (lucro sobre ativo) e o segundo agrega as variáveis de lucratividade (lucro sobre 

receita bruta ou líquida) e margem. Verificou-se nesse ano que a variável roapiapas teve sua 

carga distribuída quase igualmente entre os dois fatores, diferentemente de 2005, em que 

claramente foi retida no fator 2. 

Tabela 4.14 – Pesos fatoriais rotacionados - Desempenho - PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

4.2.4.2 - Atividade inovativa 

Na seção de atividade inovativa conforme a tabela 4.15 retiveram-se dois fatores. 

Tabela 4.15 – Pesos fatoriais rotacionados - Atividade inovativa - PINTEC 2008 e PIA/PAS 

2008 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Concomitantemente à analise de 2005, claramente constatamos separação entre as variáveis 

de atividades inovativas internas e externas, porém verificamos que em 2008 os percentuais 

da variância não explicados foram mais uniformes, ficando na casa de 20%. 

4.2.4.3 - Atividades internas de P&D 

Em atividades internas de P&D encontramos dois fatores, tal como no ano de 2005. 

Tabela 4.16 – Cargas Fatoriais - atividade interna de P&D. - PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Diferentemente dos resultados de 2005, em 2008 constatamos que a variável “doutores” (dout) 

foi a que teve o maior percentual de variância não explicada (54%), enquanto “mestres” (mest) 

caiu de 75% para 19%, e agora com uma clara retenção no fator 1. Com estes resultados 

notamos uma certa ambiguidade neste quesito, pois agora podemos tirar uma conclusão 

similar à de Santos (2009), segundo a qual empresas brasileiras não se utilizariam de doutores 

no processo de inovação. Podemos depreender destes resultados que as empresas brasileiras 

não se utilizam de mestres e doutores no processo de inovação, mas que preferem graduados e 

técnicos para tal atividade. 

4.2.4.4 - Impacto das inovações 

Em impacto das inovações, podemos detectar retenção de dois fatores. 

Tabela 4.17 – Cargas fatoriais - impacto das inovações - PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Neste ano, a variável iioutr atingiu um percentual de variância não explicada um pouco menor 

que em 2005, porém ainda alto (58%). Assim, podemos concluir como em 2005 que as 

empresas dão foco a inovações de mercado e produtos, nesta ordem. 

4.2.4.5 - Cooperação para inovação 

Na seção de cooperação para inovação, constatamos retenção de apenas um fator. 

Tabela 4.18 – Pesos fatoriais rotacionados - cooperação para inovação - PINTEC 2008 e 

PIA/PAS 2008 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Em consonância com a análise de 2005, constatamos um único fator com altas cargas fatoriais, 

mas um ligeiro aumento no percentual de variância não explicada. 

4.2.4.6 - fontes de informação 

Nesta análise da seção de fontes de informação, seguimos com dois fatores extraídos. 

Tabela 4.19 – Cargas fatoriais - fontes de informação - PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Para 2008 constatamos que as mesmas variáveis se mantiveram juntas, porém em fatores 

diferentes do que em 2005, à exceção de locfiout, que se manteve no mesmo, portanto 

agregando-se a outras variáveis. Constatamos também que as variáveis locficep e fiint tiveram 

seus percentuais de variância não explicada reduzidos aos mesmos níveis que as demais 

variáveis. Com isso, identificamos que o fator 2 não se justifica, devido às baixas cargas 

fatoriais apresentadas pelas variáveis alocadas neste. 

4.2.4.7 - Apoio do governo 

Em apoio do governo, também temos retenção de um único fator. 

Tabela 4.20 Cargas fatoriais - apoio do governo - PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Com este resultado semelhante a 2005, podemos concluir de maneira idêntica que as 

empresas que se utilizam de apoio do governo o fazem por meio de financiamento de 

pesquisas, confirmando as análises feitas em 2005 de que a maior preferência das empresas é 

o financiamento direto de projetos próprios.  

4.2.4.8 - Patentes e meios de proteção 

Em patentes e meios de proteção constatamos retenção de um único fator. 
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Tabela 4.21 – Pesos fatoriais rotacionados - patentes e meios de proteção - PINTEC 2008 e 

PIA/PAS 2008 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Semelhantemente a 2005, podemos concluir que as empresas se utilizam para proteger suas 

inovações tanto de meios formais, como contratos ou registro de patentes e marcas, como de 

meios estratégicos, entendendo, portanto, que as empresas se preocupam em proteger suas 

inovações. 

4.2.4.9 - Inovações organizacionais e de marketing  

Nas análises de inovações organizacionais e de marketing constata-se retenção de apenas um 

fator. 

Tabela 4.22 – Pesos fatoriais rotacionados - inovações organizacionais e de marketing - 

PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Analogamente a 2005, podemos confirmar que a realização de mudanças estratégicas e 

organizacionais foi a variável que obteve maior carga dentre as variáveis do grupo. 

4.2.5 CONCLUSÃO 

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

dentre um grande número de variáveis fatores que resumam tais variáveis sem muita perda 

explicativa. Neste sentido, as análises conduzidas em cada grupo obtiveram tal êxito, podendo 

ser resumidas assim: 

Tabela 4.23 – Resumo dos fatores obtidos 



146 
 

GRUPO

Número 

de 

Variáveis

Número 

de Fatores

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  

Fonte: elaborado pelo autor 

Observamos que para as variáveis de desempenho foram retidos dois fatores distintos, o 

primeiro baseado em variáveis de rentabilidade (lucro sobre ativo) e o segundo em variáveis 

de lucratividade (lucro sobre receita bruta ou líquida) e margem. 

Para as variáveis de atividade inovativa, verificamos a formação de dois fatores, um 

agregando atividades inovativas internas, como por exemplo dispêndios em treinamento e 

P&D internos, enquanto o outro agregou atividades inovativas externas, como por exemplo 

aquisição de máquinas, equipamentos e softwares. 

Em atividades internas de P&D, nas quais constatamos que em 2005 a variável “mestres” não 

se mostrou aderente a nenhum dos fatores apresentados, para o ano de 2008 a variável 

“doutores” é que não se agregou a nenhum fator. Com estes resultados, entendemos que estes 

profissionais com nível de pós-graduação são pouco utilizados no processo de inovação nas 

empresas, diferindo de Santos (2009), que apontou apenas “doutores” como não participantes 

deste processo. 

Ao analisar a variável impacto das inovações, constatamos uma preferência das empresas em 

focar inovações em mercado e produtos, colocando inovações em processos e outras 

inovações em menor prioridade. Entendemos que isto é uma priorização dos respondentes 

porque os recursos ligados a estas atividades são limitados. 

Nas variáveis que compõem a cooperação para inovação, constatamos retenção de apenas um 

fator, indicando a clara necessidade das empresas de utilizar o mecanismo de cooperação com 

outras empresas no processo de inovação. 
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Complementando a questão da cooperação, verificamos que as fontes de informação que as 

empresas utilizam são do exterior. Possivelmente as empresas transnacionais se utilizem de 

suas matrizes ou coligadas em outros países a fim de agregar informações para inovar. 

As empresas analisadas se utilizam para inovar basicamente de projetos de pesquisas 

financiadas pelo governo. Não encontramos evidências de que as empresas se utilizariam de 

centros educacionais e de pesquisas. 

A fim de proteger suas inovações, as empresas dão importância tanto a meios formais de 

proteção, como marcas e patentes, quanto para meios estratégicos como segredo industrial ou 

outro meio não formal. 

Por meio das análises fatoriais exploratórias verificamos que as empresas realizam mudanças 

estratégicas e organizacionais com o fim de adequar suas estruturas para que a inovação possa 

disseminar-se melhor em seus negócios. 

4.3 - MODELO DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS 

Para Hair Jr. et al. (2005), o objetivo dos modelos estruturais é a representação conceitual dos 

relacionamentos entre os construtos ou variáveis latentes e pode ser expresso em um modelo 

no qual a teoria é representada por meio de um conjunto de equações estruturadas em um 

diagrama visual. 

A modelagem de equações estruturais (MEE) é uma técnica de análise multivariada em que 

há a combinação de aspectos da regressão linear múltipla e da análise de fatorial (HAIR et al., 

2005). Esta difere de outras técnicas estatísticas de regressão, pois permite representar ao 

mesmo tempo relações causais múltiplas, possibilitando construir modelos complexos e 

representar conceitos não observáveis. Assim, segundo Chin (1998), pode-se considerá-la 

uma ferramenta de análise multivariada “de segunda geração”. 

Segundo Kline (1998) e Maruyama (1998), a MEE é uma técnica a priori, ou seja, depende de 

uma série de especificações previamente estabelecidas pelo pesquisador. 

A transição entre o modelo de mensuração e o modelo estrutural é justamente a aplicação da 

teoria estrutural em termos de relacionamentos entre os construtos, oferecendo assim uma 

transição de análise exploratória para análise confirmatória (HAIR Jr. et al., 2005). 
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Para Pilati e Laros (2007), a MEE se tornou, graças à sua versatilidade, uma ferramenta 

intensamente aplicada em diversos campos de estudo das ciências sociais, tais como: 

 psicologia social 

 psicologia organizacional e do trabalho 

 administração (marketing, gestão de pessoas, etc.) 

 sistemas de informação 

 etc... 

 

4.3.1 ASPECTOS DE MENSURAÇÃO 

4.3.1.1 - Relações entre os construtos. 

Para Hair Jr. et al. (2005), construtos ou variáveis latentes são variáveis não observadas 

diretamente, medidas indiretamente por variáveis observadas, que são os indicadores dos 

construtos. 

Os modelos estruturais diferem dos modelos de mensuração no sentido de que a ênfase muda 

da relação entre os construtos e as variáveis medidas para a natureza e a magnitude dos 

relacionamentos entre os construtos. Portanto, para se avaliar estas relações, supõe-se que os 

construtos sejam unidimensionais, ou seja, o modelo de mensuração está adequado. Devido a 

esta característica, o modelo de mensuração deve ser avaliado primeiro (BYRNE, 1998). 

Os construtos são mais ou menos complexos de mensurar, tais como exemplificados por Hair 

Jr. et al. (2005) em termos de  “suporte da supervisão” ou  “satisfação no trabalho”. O desafio 

não é apenas mensurar estes construtos, mas também a qualidade desta mensuração, pois isto 

depende dos indicadores que serão selecionados, bem como da adaptação destes às 

circunstâncias do estudo. 

Hair Jr. et al. (2005) ainda afirmam que, enquanto na análise fatorial confirmatória (AFC) os 

construtos têm correlação entre si, na MEE há uma relação de dependência. Neste sentido há a 

introdução de efeitos diretos e indiretos entre os construtos, sendo confirmatória no sentido de 

que estes sejam confirmados ou não, tendo em vista que a teoria já foi introduzida no modelo. 
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Os mesmos autores identificam dois tipos de variáveis no modelo estrutural: as endógenas e 

as exógenas. As variáveis endógenas são aquelas que recebem setas unidirecionais, ou seja, 

são resultado de algo e também conhecidas como variáveis dependentes. As variáveis 

exógenas, por sua vez, são as que originam as setas, ou seja, aquelas que causam impacto nas 

endógenas e podem também ser consideradas variáveis independentes ou preditoras. 

Uma das características do MEE é que uma mesma variável pode ser endógena ou exógena ao 

mesmo tempo, dependendo do modelo teórico estabelecido e do tipo de relação testada. 

Byrne (1998, p15) identifica como segue os símbolos associados com os modelos de 

mensuração e estrutural: 

Quadro 4.3.1 – Símbolos associados a modelos de mensuração e estrutural 

 Símbolo:  Representação: 

 Variável latente (fator não observado) 

 Variável observada 

 Relação de dependência (path coefficient) para regressão da 
variável observada para a variável latente. 

  Relação de dependência (path coefficient) para regressão de 

uma variável latente (a) para outra (b). 

 Erro residual (distúrbio) na previsão de uma variável latente 

 Erro de mensuração associado a uma variável observada 

Fonte: Byrne (1998, p15)  

Jarvis, Mackenzie e Podsakoff (2003), identificam dois tipos de modelos de mensuração: o 

reflexivo e o formativo. O primeiro, quando a causalidade é do construto para a medida, é 

utilizado para verificar o comportamento observado em um traço latente. Este primeiro 

modelo é o mais comum na análise de equações estruturais. No segundo, a causalidade é da 

medida para o construto. Neste modelo, as medidas são geralmente não-correlacionadas e 

mutuamente excludentes. Este modelo não é utilizado em análise fatorial. Neste trabalho será 

utilizado o modelo reflexivo. 

b a 

a 
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Para melhor visualização dos modelos de mensuração e estrutural, Byrne (1998) constrói a 

figura a seguir: 

Figura 4.1 – modelo estrutural e de mensuração e seus componentes. 

  

Fonte: Byrne (1998) 

Byrne (1998) exemplifica no modelo hipotético acima os dois tipos de estrutura necessários 

na construção dos modelos: 

a) Modelos de mensuração nos retângulos:  

a. Esquerda: onde a variável latente (ξ1) é medida por meio de três variáveis 

observadas (x1 a x3). 

b. Direita: onde a variável latente (η1)é medida por meio de duas variáveis 

observadas (Y1 e Y2). 

b) Modelo estrutural na elipse pontilhada: 

a. Onde a variável latente ξ1 (independente) influencia a variável latente η1 

(dependente). 

Para poder analisar os modelos, iniciamos construindo os modelos de mensuração para 

desempenho, impacto e inovação. Após esta etapa foram criados modelos estruturais, em 

seguida correlacionados a fim de verificar a convergência. 

Com o intuito de verificar a inovação em perspectiva mais ampla, utilizaram-se as pesquisas 

PINTEC dos anos de 2005 e 2008, relacionando-se a pesquisa de 2005 com a PIA/PAS dos 

anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, e a PINTEC 2008 com a PIA/PAS de 2008 e 2009. 
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4.3.2 – MODELOS DE MENSURAÇÃO 

4.3.2.1  - MODELOS DE MENSURAÇÃO  - DESEMPENHO 

A partir das variáveis disponíveis nos bancos de dados, constatamos que basicamente podem 

ocorrer 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 líquidas, e Margem Operacional (MOP), que é a divisão 

do lucro operacional pela receita bruta total. 

Quadro 4.3.2 - Definição operacional das variáveis de desempenho 

Variável Descrição 

ROAPIA 
Lucro líquido do período dividido pelo total do 

ativo. 

ROAPAS 
Lucro líquido do período dividido pelo total do 

ativo. 

ROA1PIA 

Retorno sobre Ativo Total (Lucro obtido para 

cada real de ativo em percentagem. Razão entre 

variáveis “Proxy” de Lucro e o Ativo total). 

ROA1PAS 

Retorno sobre Ativo Total (Lucro obtido para 

cada real de ativo em percentagem. Razão entre 

variáveis “Proxy” de Lucro e o Ativo total). 

ROA2PIA 

Retorno sobre Ativo Total (Lucro obtido para 

cada real de ativo em percentagem. Razão entre 

variáveis “Proxy” de Lucro e o Ativo total). 

ROA2PAS 

Retorno sobre Ativo Total (Lucro obtido para 

cada real de ativo em percentagem. Razão entre 

variáveis “Proxy” de Lucro e o Ativo total). 

ROA3PIA 

Retorno sobre Ativo Total (Lucro obtido para 

cada real de ativo em percentagem. Razão entre 

variáveis “Proxy” de Lucro e o Ativo total). 

ROA3PAS 

Retorno sobre Ativo Total (Lucro obtido para 

cada real de ativo em percentagem. Razão entre 

variáveis “Proxy” de Lucro e o Ativo total). 

ROA4PIA 

Retorno sobre Ativo Total (Lucro obtido para 

cada real de ativo em percentagem. Razão entre 

variáveis “Proxy” de Lucro e o Ativo total). 

ROA4PAS 

Retorno sobre Ativo Total (Lucro obtido para 

cada real de ativo em percentagem. Razão entre 

variáveis “Proxy” de Lucro e o Ativo total). 

Variável Descrição 

ROSPIA 
Lucro líquido do período dividido pela receita 

bruta total. 

ROSPAS 
Lucro líquido do período dividido pela receita 

bruta total. 

ROS1PIA 
Retorno sobre Vendas Líquidas (Faturamento 

Líquido) 

ROS1PAS 
Retorno sobre Vendas Líquidas (Faturamento 

Líquido) 

ROS2PIA 
Retorno sobre Vendas Líquidas ( Faturamento 

Líquido) 

ROS2PAS 
Retorno sobre Vendas Líquidas (Faturamento 

Líquido) 

ROS3PIA 
Retorno sobre Vendas Líquidas (Faturamento 

Líquido) 

ROS3PAS 
Retorno sobre Vendas Líquidas (Faturamento 

Líquido) 

ROS4PIA 
Retorno sobre Vendas Líquidas (Faturamento 

Líquido) 

ROS4PAS 
Retorno sobre Vendas Líquidas (Faturamento 

Líquido) 

Variável Descrição 

MOPPIA 
Lucro operacional do período dividido pela 

receita bruta total. 

MOPPAS 
Lucro operacional do período dividido pela 

receita bruta total. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Utilizando-se estas variáveis observadas conforme a definição operacional, selecionamos as 

variáveis roapiapas_T, rospiapas_T e moppiapas_T para compor a variável latente de 

desempenho. 

A figura abaixo demonstra o modelo proposto: 
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Figura 4.2 – Modelo de mensuração para Desempenho 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

O início do processo de modelagem de equações estruturais no programa Stata 12 requer a 

definição dos parâmetros para estimar o modelo. A estimação adotada foi a de máxima 

verossimilhança (maximum likelihood). Para Hair et al (2005), este método de estimação 

melhora as estimativas por meio de iterações para minimizar uma função de ajuste 

especificada. Já Kelloway (1998) afirma que é o método mais utilizado por pesquisadores na 

estimação dos modelos estruturais, pois é consistente e eficiente em grandes amostras, o que é 

o nosso caso. 

O Stata 12 tem como output padrão a matriz de resultados, indicando qual o parâmetro 

utilizado na parte superior e os coeficientes calculados para o modelo, além do erro padrão e o 

intervalo de confiabilidade. Quando o modelo não converge, o software exibe ao final do 

quadro os dizeres: “convergence not achived”; porém, quando existe convergência, ou seja, o 

modelo foi calculado adequadamente, não aparece nenhumamensagem explícita dizendo que 

a convergência foi atingida. 

Análises de PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

Uma das medidas importantes é o coeficiente de determinação (overall R2), ou o Goodness of 

Fit Index (GOFI), que também é conhecido como bondade do ajuste. Conforme Kline (1998), 

o índice de bondade do ajuste (GOFI) pode variar entre 0 (ajuste pobre) e 1 (ajuste perfeito). 

Como podemos observar, o modelo para desempenho obteve um ajuste de 0,993823, 

demonstrando que o modelo se ajusta quase perfeitamente aos dados. 

Segundo Kelloway (1998), para que o modelo possa ser significante o teste Z deve ter valores 

acima de 1,96. Neste contexto verificamos que esta condição é aceitável para as variáveis 

deste modelo. 
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Por meio do (R
2
) podemos saber qual é a fração da variância explicada por meio de cada 

variável. Assim, 69% da variância de roapiapas_T é explicada pela variável latente 

Desempenho, bem como 99% da variância de rospiapas_T e 87% da variância de 

moppiapas_T. Conclui-se então que as variáveis observadas medem de maneira adequada o 

construto colocado. 

Concluímos que, por meio dos indicadores calculados, o modelo proposto de mensuração de 

desempenho foi adequadamente aceito na estimação de máxima verossimilhança. 

Tabela 4.24 - Resumo dos indicadores de aceitação – Modelo de Mensuração Desempenho - 

PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005: 
MODELO DE MENSURAÇÃO - DESEMPENHO

Indicador

Convergência do modelo

roapiapas_T (R2) - Z 0.691698 Constr.

rospiapas_T (R2) - Z 0.993464 90.99    

moppiapas_T (R2) - Z 0.869155 86.29    

             Chi2 (média)

Goodness of Fit

05/05

OK

7,862.69                  

0.993823                 
 

Fonte: elaborado pelo autor 

Análises de PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

Constatamos que o índice de bondade do ajuste (GOFI), que pode variar entre 0 (ajuste pobre) 

e 1 (ajuste perfeito), foi de 0,990774, indicando um ajuste quase perfeito. 

Em linha com o modelo de 2005, o teste Z proporcionou valores acima de 1,96, confirmando 

a significância das relações propostas. 

Com os índices (R
2
) constata-se que 66% da variância de roapiapas_T, bem como 99% da 

variância de rospiapas_T e 89% da variância de moppiapas_T são explicadas pela variável 

latente Desempenho. 

Com os indicadores apresentados asseguramos que o modelo de mensuração para 

Desempenho foi adequadamente aceito na estimação de máxima verossimilhança. 

Tabela 4.25 - Resumo dos indicadores de aceitação - Modelo de Mensuração Desempenho - 

PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008: 
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MODELO DE MENSURAÇÃO - DESEMPENHO

Indicador

Convergência do modelo

roapiapas_T (R2) - Z 0.662728 Constr.

rospiapas_T (R
2
) - Z 0.989799 79.71

moppiapas_T (R2) - Z 0.893606 74.56

             Chi2 (média)

Goodness of Fit

08/08

OK

5,956.61                   

0.990774                   

Fonte: elaborado pelo autor 

4.3.2.2 - MODELO DE MENSURAÇÃO - INOVAÇÃO 

Abaixo listamos as variáveis que compõem a atividade inovativa interna (AII). Como 

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

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

condensadas na variável atividades inovativas internas (AII), que utilizamos para as análises. 

Quadro 4.3.3 – definição operacional das variáveis de atividade inovativa interna 



155 
 

Variável Descrição 

TREPIA 
Total dos dispêndios em treinamento dividido 

pela receita bruta da firma. 

TREPAS 
Total dos dispêndios em treinamento dividido 

pela receita bruta da firma. 

PDIPIA 
Total dos dispêndios em P&D interno dividido 

pela receita bruta da firma. 

PDIPAS 
Total dos dispêndios em P&D interno dividido 

pela receita bruta da firma. 

IITPIA 
Total dos dispêndios em introdução de inovações 

tecnológicas dividido pela receita bruta da firma. 

IITPAS 
Total dos dispêndios em introdução de inovações 

tecnológicas dividido pela receita bruta da firma. 

PPDPIA 

Total dos dispêndios em outras preparações 

para produção e distribuição dividido pela 

receita bruta da firma. 

PPDPAS 

Total dos dispêndios em outras preparações 

para produção e distribuição dividido pela 

receita bruta da firma. 

TREPIAD 
Total dos dispêndios em treinamento dividido 

pelo total de despesas da firma. 

TREPASD 
Total dos dispêndios em treinamento dividido 

pelo total de despesas da firma. 

PDIPIAD 
Total dos dispêndios em P&D interno dividido 

pelo total de despesas da firma. 

PDIPASD 
Total dos dispêndios em P&D interno dividido 

pelo total de despesas da firma. 

                                

Variável Descrição 

IITPIAD 

Total dos dispêndios em introdução de inovações 

tecnológicas dividido pelo total de despesas da 

firma. 

IITPASD 

Total dos dispêndios em introdução de inovações 

tecnológicas dividido pelo total de despesas da 

firma. 

PPDPIAD 

Total dos dispêndios em outras preparações 

para produção e distribuição dividido pelo total 

de despesas da firma. 

PPDPASD 

Total dos dispêndios em outras preparações 

para produção e distribuição dividido pelo total 

de despesas da firma. 

AIIDPIA
Total dos dispêndios em atividades inovativas 

internas dividido pelas despesas da firma. 

AIIDPAS
Total dos dispêndios em atividades inovativas 

internas dividido pelas despesas da firma. 

AII
Total dos dispêndios em atividades inovativas 

internas dividido pela receita liquida da firma. 

PDI 
Valor dos dispêndios em P&D Interno dividido 

pela receita liquida. 

TRE 
Valor dos dispêndios em treinamento dividido 

pela receita liquida. 

IIT 

Valor dos dispêndios em introdução de novas 

tecnologias no mercado dividido pela receita 

liquida. 

PPD 

Valor dos dispêndios em Outras preparações 

para a produção e distribuição dividido pela 

receita liquida. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Analogamente, utilizamos o mesmo critério para a definição das variáveis de atividades 

inovativas externas (AIE), conforme as variáveis listadas abaixo, que basicamente são: P&D 

externo (PDE), aquisição de conhecimento externo (ACE), aquisição de máquinas (AME) e 

aquisição de softwares (ASW), consideradas na variável AIE, que é o total de dispêndios em 

atividades inovativas externas. Com isso definiremos um modelo menos complexo.  

Quadro 4.3.4 – definição operacional das variáveis de atividade inovativa externa 
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Variável Descrição 

PDEPIA 
Total dos dispêndios em P&D externo dividido 

pela receita bruta da firma. 

PDEPAS 
Total dos dispêndios em P&D externo dividido 

pela receita bruta da firma. 

ACEPIA 

Total dos dispêndios na aquisição de 

conhecimento externo dividido pela receita bruta 

da firma. 

ACEPAS 

Total dos dispêndios na aquisição de 

conhecimento externo dividido pela receita bruta 

da firma. 

AMEPIA 
Total dos dispêndios em aquisição de máquinas 

pela receita bruta da firma. 

AMEPAS 
Total dos dispêndios em aquisição de máquinas 

pela receita bruta da firma. 

PDEPIAD 
Total dos dispêndios em P&D externo dividido 

pelo total de despesas da firma. 

PDEPASD 
Total dos dispêndios em P&D externo dividido 

pelo total de despesas da firma. 

ACEPIAD 

Total dos dispêndios na aquisição de 

conhecimento externo dividido pelo total de 

despesas da firma. 

ACEPASD 

Total dos dispêndios na aquisição de 

conhecimento externo dividido pelo total de 

despesas da firma. 

                  

Variável Descrição 

AMEPIAD 
Total dos dispêndios em aquisição de máquinas 

pelo total de despesas da firma. 

AMEPASD 
Total dos dispêndios em aquisição de máquinas 

pelo total de despesas da firma. 

AIEPIA
Total dos dispêndios em atividades inovativas 

externas dividido pelas despesas da firma. 

AIEPAS
Total dos dispêndios em atividades inovativas 

externas dividido pelas despesas da firma. 

AIE
Total dos dispêndios em atividades inovativas 

externas dividido pela receita liquida da firma. 

AIE
Total dos dispêndios em atividades inovativas 

externas dividido pela receita liquida da firma. 

PDE 
Valor dos dispêndios em P&D Externo dividido 

pela receita liquida. 

ACE 

Valor dos dispêndios em aquisição de 

conhecimentos externos dividido pela receita 

liquida. 

ASW 
Valor dos dispêndios em aquisição de softwares 

dividido pela receita liquida. 

AME 
Valor dos dispêndios em aquisição de máquinas 

e equipamento dividido pela receita liquida. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Dentre as demais variáveis disponíveis para a montagem do modelo de mensuração para 

inovação, De Bretani (2001) identifica entre os importantes fatores para inovação em serviços 

o atendimento às necessidades do cliente, gerentes focados em inovação e recursos adequados 

para a prestação do serviço. Assim concluímos que a variável Inovações Organizacionais e de 

Marketing (inov_mkt) poderia representar adequadamente este quesito dentro do construto 

inovação. 

Kannebley Jr. et al (2010) chamam a atenção para as políticas públicas no investimento para a 

formação de um sistema nacional de inovação. Neste sentido, definimos que a variável Total 
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de Pesquisa Financiada pelo Governo (TFP) em relação ao total investido em pesquisa seria 

um indicador a considerar no construto de inovação. 

Com base nos argumentos apresentados, a figura 4.4 abaixo demonstra o modelo de 

mensuração para Inovação. 

Figura 4.4 – Modelo de Mensuração - Inovação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Análises de PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

Para que um modelo de mensuração ou mesmo estrutural seja aceito, algumas medidas são 

importantes indicadores de que este é aceitável. Dentre estas medidas, temos o  (chi2) que 

segundo Kline (1998) se espera ser o mais baixo possível. Todavia, o parâmetro baixo é 

relativo, uma vez que o (chi2) pode variar de zero (0) a infinito. Em nosso modelo 

encontramos um chi2 médio de 84,30. 

Com a intenção de verificar se as relações entre as variáveis do modelo são significativas, 

Kelloway (1998) indica que valores de Z acima de 1,96 são considerados significativos a um 

p <0,05. Neste quesito verificamos que as variáveis atendem a este critério, pois o menor 

valor verificado para o conjunto de variáveis foi de 2,03. 
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Podemos observar na tabela 4.26, que o índice de bondade do ajuste (GOFI) foi de 0,55. Este 

índice pode variar entre 0 e 1, sendo que valores próximos de 1 seriam aqueles em que o 

modelo proposto se ajusta perfeitamente aos dados (MARUYAMA, 1998). Neste caso nota-se 

que o ajuste é pobre. Porém, conforme Kline (1998) mostrou, modelos de equação estrutural 

são altamente sofisticados e um parâmetro só não é suficiente para definir um modelo 

adequado ou insatisfatório. 

Ao verificar as razões deste baixo valor, constatamos que o R
2
 das variáveis de inovação em 

marketing e projetos financiados pelo governo contribuiu grandemente para o resultado. Uma 

possível solução seria retirar estas variáveis, o que tornaria o modelo mais simples. Decidimos 

continuar com este modelo, pois acreditamos que são variáveis importantes no processo de 

inovação das empresas brasileiras. 

Tabela 4. 26 - Resumo dos indicadores de aceitação - Modelo de Mensuração - Inovação 

- PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005: 
MODELO DE MENSURAÇÃO - INOVAÇÃO

Indicador

Convergência do modelo

aii_T (R2) 0.313454 Constr.

aie_T (R2) 0.380163 3.37      

f_inov_mkt1 (R2) 0.088931 15.41    

tfp_T  (R2) 0.071060 2.03      

             Chi2 (média)

Goodness of Fit

84.30                       

0.554367                 

05/05

OK

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Análises de PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

Para este ano, o  (chi2) foi de 79,09, um pouco abaixo do ano de 2005, que foi de 84,30. 

Para que as relações entre as variáveis sejam significativas, é necessário que os valores de Z 

sejam superiores a 1,96 para serem considerados significativos a um p <0,05. Por este critério 

podemos, portanto, aceitar que são significativos. 
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Quando analisamos o índice de bondade do ajuste (GOFI), que varia de 0 a 1, sendo os 

valores próximos de 1 os mais desejáveis, encontramos o valor de 0,57, que se mostrou um 

pouco acima do índice de 2005, que foi de 0,55. 

Coerentemente com o ano de 2005, o R
2
 das variáveis de inovações organizacionais e de 

marketing e projetos financiados pelo governo foram as que contribuíram para tal resultado. 

Tabela 4.27 - Resumo dos indicadores de aceitação - Modelo de Mensuração - Inovação 

PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008: 
MODELO DE MENSURAÇÃO - INOVAÇÃO

Indicador

Convergência do modelo

aii_T (R2) - Z 0.110559 Constr.

aie_T (R2) - Z 0.513827 7.39        

f_inov_mkt1 (R2) - Z 0.022004 6.76        

tfp_T  (R2) - Z 0.129466 11.70      

             Chi2 (média)

Goodness of Fit

OK

79.09                        

0.574902                  

08/08

 

Fonte: elaborado pelo autor 

4.3.2.3 - MODELO DE MENSURAÇÃO - IMPACTO 

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

variáveis soma da participação % das vendas líquidas de novos produtos (IIVLI) e soma da 

participação % das exportações de novos produtos (IIEXP) estavam em linha com a proposta 

da pesquisa, pois são formadas por componentes financeiros, razão por que foram as 

selecionadas. 

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

Quadro 4.3.5 – Definição operacional das variáveis de impacto 
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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. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

A partir das variáveis selecionadas, a figura abaixo demonstra o construto definido. 

Figura 4.4 Modelo de Mensuração – Impacto 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Análises de PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

Observa-se que, pelo critério do índice de bondade do ajuste (GOFI), aceitamos o modelo, 

porém constatamos que a variável iiexp_T não foi significativa segundo Kelloway (1998), 

pois ficou abaixo de 1,96. 
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Entretanto, mesmo com tais resultados, decidimos aceitar a variável latente e continuar com 

as análises. 

Tabela 4.28 - Resumo dos indicadores de aceitação - Modelo de Mensuração – Impacto - 

PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005: 
MODELO DE MENSURAÇÃO - IMPACTO

Indicador

Convergência do modelo

iivli_T  (R2) 1.000000 Constr.

iiexp_T  (R2) 0.370697 .

             Chi2 (média)

Goodness of Fit

05/05

OK

-                           

1.000000                 
 

Fonte: elaborado pelo autor 

Análises de PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

Semelhantemente ao ano de 2005, o índice de bondade do ajuste (GOFI), foi de 1,00, 

indicando ajuste perfeito nos dados. Porém, não houve significância da variável iiexp_T 

segundo Kelloway (1998), pois não foi maior que 1,96. 

Tabela 4.29 - Resumo dos indicadores de aceitação- Modelo de Mensuração – Impacto -  

PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008: 
MODELO DE MENSURAÇÃO - IMPACTO

Indicador

Convergência do modelo

iivli_T  (R
2
) - Z 1.000000 Constr.

iiexp_T  (R2) - Z 0.385631 0.81

             Chi2 (média)

Goodness of Fit

0.66                           

1.000000                   

08/08

OK

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4.3.3 – MODELOS ESTRUTURAIS 

4.3.3.1 - MODELOS ESTRUTURAIS - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 2 

 

4.3.3.1.1 - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 2 – MODELO CONJUNTO 

Neste primeiro modelo utilizamos a construção teórica definida anteriormente para Inovação e 

desempenho, sendo as variáveis 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 empresa é medido pelo grau de participação de novos produtos ou 

exportações no total das vendas da empresa, além de incluir patentes, que são resultados 

esperados da inovação no âmbito da empresa. 

Buscando a confirmação de um modelo inicial, utilizamos as variáveis latentes de Inovação, 

Impacto e Desempenho, colocando-as estruturalmente como sendo Impacto e Desempenho as 

variáveis dependentes da variável latente Inovação, conforme o modelo abaixo: 

Figura 4.3: Modelo estrutural Inovação e Desempenho 2 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Análises de PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 
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Constatamos que naquele ano não houve convergência no modelo proposto. Cudeck e Henly 

(1991) identificam dentre as possíveis causas da não-convergência de algum modelo 

estrutural a quantidade de parâmetros a ser estimada, aliada a um modelo complexo. 

Outra explicação possível seria que o modelo de mensuração da variável latente Inovação não 

atingiu uma bondade de ajuste (GOFI) alta, tendo ficado em 0,55, ou mesmo que no modelo 

de mensuração da variável latente Impacto obtivemos uma variável sem significância. 

Tabela 4.30 - Resumo dos indicadores de aceitação - Modelo estrutural Inovação e 

Desempenho 2 - PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005: 

MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 2

Indicador

Convergência do modelo

             Chi2 (média)

Goodness of Fit

05/05

NC

-                            

-                            

NA
 

Fonte: elaborado pelo autor 

Análises de PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

Ao rodarmos o modelo para o ano de 2008, ocorreu a mesma situação verificada em 2005, ou 

seja, o modelo não convergiu. 

Tabela 4.31 - Resumo dos indicadores de aceitação - Modelo estrutural Inovação e 

Desempenho 2 - PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008: 

 

MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 2

Indicador

Convergência do modelo

             Chi2 (média)

Goodness of Fit

-                             

NA

08/08

NC

-                             

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Neste primeiro momento ainda é prematuro afirmar 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. 

4.3.3.1.2 - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 2 - ABERTURA POR SETOR: INDÚSTRIA 

Ainda insistindo no mesmo modelo, pois entendemos que seria um bom modelo a verificar, 

fizemos a abertura por setor: Indústria e serviços. 

Também nesta variante constatamos que o modelo não convergiu e, conforme levantamos 

anteriormente, é possível que seja um modelo complexo ou que o modelo de mensuração de 

impacto não esteja adequado ou mesmo o modelo de mensuração da variável Inovação tenha 

baixa bondade de ajuste. 

Tabela 4.32 - Resumo dos indicadores de aceitação - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 2 - 

ABERTURA POR SETOR: INDÚSTRIA: 
MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 2 - Setor: Industria

Indicador 05/05 05/06 05/07 05/08 08/08 08/09 Critério

Convergência do modelo NC NR NC NR NC NC NC

             Chi2 (média) -          -          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          -          

Goodness of Fit NA NR NA NR NA NA NA

NC - Modelo Não Convergente

NA - Modelo Não Adequado

NR - Modelo Não Rodado  

Fonte: elaborado pelo autor 

Mesmo constatada a não-convergência deste modelo, tentamos esgotar as possibilidades desta 

estrutura buscando verificar se haveria convergência se fosse aberto por tamanho de empresa 

(pessoal ocupado), que segregamos em dois grupos: 0 = micro, pequena e média empresa e 1 

= grande empresa. 

4.3.3.1.3 - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 2 - Análise estratificada por faixa de pessoal 

ocupado (PO) 

Abrimos este modelo fazendo a classificação por tamanho de empresa: 

1 = GRANDE 

0 = Micro, pequena e média 



165 
 

Coerentemente com os modelos anteriores, esta abertura para micro, pequena e média 

empresa também não convergiu. 

ABERTURA POR FAIXA DE PO = 0 (Micro, Pequena e Média empresa) 

Tabela 4.33 - Resumo dos indicadores de aceitação - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 2 - 

Análise estratificada por faixa de pessoal ocupado (PO) - Micro, Pequena e Média empresa: 
MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 2 - Tamanho de empresa: Micro, Pequena e Média

Indicador 05/05 05/06 05/07 05/08 08/08 08/09 Critério

Convergência do modelo NR NR NR NR NC NR NC

             Chi2 (média) -          -          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          -          

Goodness of Fit NR NR NR NR NA NR NA

NC - Modelo Não Convergente

NA - Modelo Não Adequado

NR - Modelo Não Rodado   

Fonte: elaborado pelo autor 

ABERTURA POR FAIXA DE PO = 1 (Grande empresa) 

Coerentemente com os modelos anteriores, esta abertura para grande empresa também não 

convergiu.  

Tabela 4.34 - Resumo dos indicadores de aceitação - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 2 - 

Análise estratificada por faixa de pessoal ocupado (PO) - Grande empresa: 
MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 2 - Tamanho de empresa: Grande

Indicador 05/05 05/06 05/07 05/08 08/08 08/09 Critério

Convergência do modelo NR NR NR NR NC NR NC

             Chi2 (média) -          -          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          -          

Goodness of Fit NR NR NR NR NA NR NA

NC - Modelo Não Convergente

NA - Modelo Não Adequado

NR - Modelo Não Rodado  

Fonte: elaborado pelo autor 
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4.3.3.2 – MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 6 

4.3.3.2.1 - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 6 – MODELO CONJUNTO 

Como constatamos a não-convergência do primeiro modelo e a abertura por tamanho e setor 

de indústria, construímos alternativamente outro modelo para verificar a convergência com as 

mesmas variáveis, porém com uma estrutura diferente. 

Neste modelo buscamos verificar se a variável latente de Desempenho poderia ser dependente 

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

Figura 4.4: Modelo Estrutural – Inovação e Desempenho 6 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Constatamos que este modelo também não convergiu. As explicações da não-convergência 

ainda recaem sobre a possível complexidade do modelo ou a baixa adequação do modelo de 

mensuração de Inovação, ou também sobre a inadequação do modelo de mensuração de 

Impacto. 

Tabela 4.35 - Resumo dos indicadores de aceitação - Modelo Estrutural – Inovação e 

Desempenho 6: 
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MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 6

Indicador 05/05 05/06 05/07 05/08 08/08 08/09 Critério

Convergência do modelo NC NC NC NC NC NC NC

             Chi2 (média) -          -          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          -          

Goodness of Fit NA NA NA NA NA NA NA

NC - Modelo Não Convergente

NA - Modelo Não Adequado

NR - Modelo Não Rodado  

Fonte: elaborado pelo autor 

4.3.3.2.2 - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 6 - Análise estratificada por faixa de pessoal 

ocupado (PO) - MPMEs 

Ainda insistindo no modelo proposto, fizemos a tentativa de convergência para tamanho de 

empresa (pessoal ocupado), na esperança de que o modelo se mostrasse convergente. 

Inicialmente rodamos para micro, pequena e média empresa. 

Porém, este modelo também não se mostrou convergente como esperávamos. 

Tabela 4.36 - Resumo dos indicadores de aceitação - Modelo Estrutural – Inovação e 

Desempenho 6 - Análise estratificada por faixa de pessoal ocupado (PO) - MPMEs: 

 
MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 6 - Tamanho de empresa: Micro, Pequena e Média

Indicador 05/05 05/06 05/07 05/08 08/08 08/09 Critério

Convergência do modelo NR NR NR NR NC NR NC

             Chi2 (média) -          -          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          -          

Goodness of Fit NR NR NR NR NA NR NA

NC - Modelo Não Convergente

NA - Modelo Não Adequado

NR - Modelo Não Rodado  

Fonte: elaborado pelo autor 

4.3.3.2.3 - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 6 - Análise estratificada por faixa de pessoal 

ocupado (PO) – Grande Empresa 

Neste outro modelo estratificamos a amostra para empresas de tamanho grande, mas, como se 

observa nos resultados, este modelo também não foi convergente. 
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Tabela 4.37 - Resumo dos indicadores de aceitação- Modelo Estrutural – Inovação e 

Desempenho 6 - Análise estratificada por faixa de pessoal ocupado (PO) - Grande Empresa: 
MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 6 - Tamanho de empresa: Grande

Indicador 05/05 05/06 05/07 05/08 08/08 08/09 Critério

Convergência do modelo NR NR NR NR NC NR NC

             Chi2 (média) -          -          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          -          

Goodness of Fit NR NR NR NR NA NR NA

NC - Modelo Não Convergente

NA - Modelo Não Adequado

NR - Modelo Não Rodado  

Fonte: elaborado pelo autor 

4.3.3.2.4 - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 6 - ABERTURA POR SETOR: INDÚSTRIA 

Insistimos nas análises deste modelo e buscamos a abertura por setor de Indústria para 

verificar a possibilidade de convergência neste modelo, que entendemos ser conceitualmente 

abrangente. 

Contudo, ainda não foi possível conseguir que o modelo convergisse conforme esperado. 

Tabela 4.38 - Resumo dos indicadores de aceitação - Modelo Estrutural – Inovação e 

Desempenho 6 - ABERTURA POR SETOR – INDÚSTRIA: 
MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 6 - Setor: Industria

Indicador 05/05 05/06 05/07 05/08 08/08 08/09 Critério

Convergência do modelo NC NR NR NR NC NC NC

             Chi2 (média) -          -          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          -          

Goodness of Fit NA NR NR NR NA NA NA

NC - Modelo Não Convergente

NA - Modelo Não Adequado

NR - Modelo Não Rodado  

Fonte: elaborado pelo autor 

4.3.3.2.5 - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 6 - ABERTURA POR SETOR: SERVIÇOS 

As análises continuaram para o setor de serviços, porém com pouca esperança de sucesso. 

Coerentemente com os resultados anteriores, o modelo não convergiu. 
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Tabela 4.39 - Resumo dos indicadores de aceitação - - Modelo Estrutural – Inovação e 

Desempenho 6 - ABERTURA POR SETOR – SERVIÇOS: 
MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 6 - Setor: Serviços

Indicador 05/05 05/06 05/07 05/08 08/08 08/09 Critério

Convergência do modelo NR NR NR NR NC NR NC

             Chi2 (média) -          -          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          -          

Goodness of Fit NR NR NR NR NA NR NA

NC - Modelo Não Convergente

NA - Modelo Não Adequado

NR - Modelo Não Rodado  

Fonte: elaborado pelo autor 

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 

número de parâmetros a serem calculados, o que segundo Cudeck e Henly (1991) pode ser 

uma das causas da não-convergência dos modelos, passamos a construir modelos mais 

simples, seguindo na linha de diminuição de complexidade. 

4.3.3.3  - MODELOS ESTRUTURAIS - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 

4.3.3.3.1 - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – MODELO CONJUNTO 

Na linha de simplificação, utilizamos outras variáveis que exprimissem o mesmo conceito. 

Desta forma, iniciamos pela variável latente Impacto, na qual substituímos a variável latente 

pela sua fatorial. 

Figura 4.5 - Modelo Estrutural – Inovação e Desempenho 3-1 
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Fonte: elaborado pelo autor 

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

desempenho apresentadas (apesar de diminuídas) representam o referencial teórico esperado, 

embora a bondade do ajuste (GOFI) se mostre pequena e o  (qui-quadrado) seja grande. 

Análises de PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

Neste modelo constatamos que as relações entre todas as variáveis propostas são 

significativas a um p< 0,05, pois todos os valores são maiores que 1,96. Porém, quando nos 

voltamos para analisar o R
2
, encontramos baixos índices, especialmente para Inovações 

Organizacionais e de Marketing e Pesquisa Financiada pelo Governo, indicando que estas 

variáveis têm pouco a contribuir com o modelo. 

Um importante resultado apresentado neste modelo é que o índice de correlação múltipla (mc), 

que indica o quanto a variável dependente indicada é impactada, é pequeno para Desempenho 

(2,4%), mas, para a variável latente Impacto, 40% da variância do impacto é explicada pela 

Inovação. 

Desta forma entendemos que o modelo foi validado, confirmando a teoria da existência da 

influência da atividade inovativa no desempenho das firmas brasileiras, destacando-se que a 

maior influência foi constatada no impacto das inovações. 

Tabela 4.40 - Resumo dos indicadores - Modelo Estrutural – Inovação e Desempenho 3-1 - 

PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005: 
MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1

Indicador

Convergência do modelo

             Chi2 (média)

aii_T (R2) - Z 0.32           Constr.

aie_T (R
2
) - Z 0.33           15.14      

f_inov_mkt1 (R
2
) - Z 0.12           15.72      

tfp_T (R
2
) - Z 0.06           6.17        

rospiapas_T (R2) - Z 0.99           Constr.

roapiapas_T (R2) - Z 0.69           76.17      

moppiapas_T (R2) - Z 0.87           11.93      

mc - Impacto

mc - Desempenho

Goodness of Fit

OK

2,735.84                      

0.40                             

0.0240                         

0.15688

05/05
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Fonte: elaborado pelo autor 

Análises para PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

Analogamente a 2005, verificamos que o índice de correlação múltipla (mc), que mede o 

quanto a variável dependente é impactada, ainda é pequeno para Desempenho (4,9%), mas já 

sendo o dobro de 2005. Para a variável latente Impacto, identificamos que 39% da variância 

desta é explicada pela Inovação. 

Mais uma vez confirmamos que as relações entre as variáveis são significativas a um p < 0,05, 

pois os resultados Z são superiores a 1,96. 

Tabela 4.41 - Resumo dos indicadores - Modelo Estrutural – Inovação e Desempenho 3-1 - 

PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008: 
MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1

Indicador

Convergência do modelo

             Chi2 (média)

aii_T (R2) - Z 0.149302  Constr.

aie_T (R
2
) - Z 0.360389  10.86      

f_inov_mkt1 (R
2
) - Z 0.054090  9.79        

tfp_T (R
2
) - Z 0.134200  9.61        

rospiapas_T (R2) - Z 0.989985  Constr.

roapiapas_T (R2) - Z 0.662626  79.63      

moppiapas_T (R2) - Z 0.893443  160.62    

mc - Impacto

mc - Desempenho

Goodness of Fit

0.39                             

0.0490                         

0.1549664                   

08/08

OK

963.62                         

 

Fonte: elaborado pelo autor 

4.3.3.3.2 - INOVAÇÃO E DESEMPENHO: MODELO 3-1 - Análise estratificada por faixa 

de pessoal ocupado (PO) - MPMEs 

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

tamanho de empresa, de modo que abrimos para micro, pequena e média empresa. 

Análises de PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

Em linha com o resultado do modelo completo, apesar de a bondade do ajuste (GOFI) ter sido 

baixa, os coeficientes estruturais foram significativos a um p<0,05 tendo-se confirmado 

valores de Z acima de 1,96. 
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Também para as micro, pequenas e médias empresas a relação mais forte de predição se dá 

entre a variável latente Inovação e a variável latente Impacto, com um coeficiente de 43%, 

sendo que a relação entre Inovação e Desempenho foi de 3,8%. 

Tabela 4.42 - Resumo dos indicadores de aceitação - INOVAÇÃO E DESEMPENHO: 

MODELO 3-1 - Análise estratificada por faixa de pessoal ocupado (PO) – MPMEs - PINTEC 

2005 e PIA/PAS 2005: 

Indicador

Convergência do modelo

             Chi2 (média)

aii_T
0.30           Constr.

aie_T
0.30           14.76      

f_inov_mkt1
0.12           16.18      

tfp_T
0.06           6.38        

rospiapas_T 1.00           Constr.

roapiapas_T 0.69           76.17      

moppiapas_T 0.87           107.45    

mc - Impacto

mc - Desempenho

Goodness of Fit

OK

2,591.72                      

0.430                           

0.038                           

0.1849127

MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 

- Tamanho de empresa: Micro, Pequena e Média

05/05

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Análises de PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

Constatamos que os resultados para o ano de 2008 são semelhantes aos de 2005, sendo o R
2
 

para as variáveis “inovações organizacionais e de marketing” e “pesquisa financiada pelo 

governo” ainda baixas, porém significativas. Há um aumento no índice de correlação múltipla 

(mc) para a variável Desempenho, que alcançou 5,3%, bem como para a variável Impacto 

44%, o que é similar à amostra conjunta.  

Tabela 4.43 - Resumo dos indicadores de aceitação - INOVAÇÃO E DESEMPENHO: 

MODELO 3-1 - Análise estratificada por faixa de pessoal ocupado (PO) – MPMEs - PINTEC 

2008 e PIA/PAS 2008: 
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Indicador

Convergência do modelo

             Chi2 (média)

aii_T (R2) - Z 0.285833  Constr.

aie_T (R2) - Z 0.311902  14.28      

f_inov_mkt1 (R2) - Z 0.111172  14.74      

tfp_T (R
2
) - Z 0.072650  6.62        

rospiapas_T (R
2
) - Z 0.970096  Constr.

roapiapas_T (R
2
) - Z 0.657855  66.02      

moppiapas_T (R
2
) - Z 0.894288  122.94    

mc - Impacto

mc - Desempenho

Goodness of Fit

OK

4,703.29                      

0.053                           

0.440                           

0.1960198                   

MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 

- Tamanho de empresa: Micro, Pequena e Média

08/08

 

Fonte: elaborado pelo autor 

4.3.3.3.3 - INOVAÇÃO E DESEMPENHO: MODELO 3-1 - Análise estratificada por faixa 

de pessoal ocupado (PO) – Grande Empresa 

 

Análises de PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

Similarmente à abertura para micro, pequenas e médias empresas, constatamos a 

convergência do modelo, porém com alguns aspectos importantes a mencionar. 

A bondade do ajuste (GOFI) foi ainda menor nesta estratificação, ficando em apenas 0,108. 

Os coeficientes estruturais (z) para as variáveis de retorno sobre ativos e margem operacional 

se mostraram negativos, indicando relações inversas às esperadas, fazendo com que o índice 

de correlação múltipla (mc) caísse para apenas 1%. Tais resultados podem indicar que em 

grandes empresas a inovação tem apenas relação com a introdução de novos produtos e 

exportação destes para mercados fora do país. 

Tabela 4.44 - Resumo dos indicadores de aceitação - INOVAÇÃO E DESEMPENHO: 

MODELO 3-1 - Análise estratificada por faixa de pessoal ocupado (PO) – Grande Empresa - 

PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005: 
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Indicador

Convergência do modelo

             Chi2 (média)

aii_T
0.38           Constr.

aie_T 0.41           2.72        

f_inov_mkt1 0.12           0.30        

tfp_T 0.06           2.15        

rospiapas_T 0.99           Constr.

roapiapas_T 0.69           3.95-        

moppiapas_T 0.86           0.45-        

mc - Impacto

mc - Desempenho

Goodness of Fit

MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 

- Tamanho de empresa: Grande

0.330                           

0.001                           

0.108657

2,566.58                      

OK

05/05

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Análises de PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

Ao analisar o ano de 2008, constatamos coerentemente com os resultados de 2005 um índice 

de bondade do ajuste (GOFI) ainda menor neste ano, tendo ficado em 0,066. Mas, 

diferentemente de 2005, os coeficientes estruturais para as variáveis de retorno sobre ativos e 

margem operacional mostraram-se positivos e significativos, indicando que o resultado 

encontrado em 2005 pode ter sido apenas uma eventual situação específica, que não se 

confirmou em 2008. O índice de correlação múltipla (mc) foi de 3,8% para Desempenho e de 

26% para Impacto no mesmo patamar de outras análises feitas anteriormente.  

Tabela 4.45 - Resumo dos indicadores de aceitação- INOVAÇÃO E DESEMPENHO: 

MODELO 3-1 - Análise estratificada por faixa de pessoal ocupado (PO) – Grande Empresa - 

PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008: 
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Indicador

Convergência do modelo

             Chi2 (média)

aii_T (R
2
) - Z 0.180795  Constr.

aie_T (R
2
) - Z 0.381446  10.80      

f_inov_mkt1 (R
2
) - Z 0.049684  9.70        

tfp_T (R
2
) - Z 0.121946  9.89        

rospiapas_T (R
2
) - Z 0.993082  Constr.

roapiapas_T (R2) - Z 0.642336  78.90      

moppiapas_T (R2) - Z 0.866099  162.13    

mc - Impacto

mc - Desempenho

Goodness of Fit

MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 

- Tamanho de empresa: Grande

08/08

OK

4,693.20                      

0.260                           

0.038                           

0.0664692                   
 

Fonte: elaborado pelo autor 

4.3.3.3.4 - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 POR SETORES: INDÚSTRIA 

 

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

Indústria de transformação (2) e 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. 

Análises de PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

Nesta estratificação, o setor industrial é o foco das atenções da PINTEC e, como podemos 

verificar, os resultados se mostraram em linha com as demais análises realizadas. Apesar do 

baixo índice de bondade do ajuste, as relações entre as variáveis do modelo se mostraram 

todas significativas a um p<0,05, pois segundo Kelloway (1998) valores acima de 1,96 

indicam tal significância. 

Novamente se observa um R
2
 baixo para as variáveis “inovações organizacionais e de 

marketing” e “pesquisa financiada pelo governo”. Coerentemente com os demais modelos, 

observa-se que a variável Impacto é a principal afetada pela inovação, com 39% de sua 
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variância sendo atribuída a esta. A Inovação é responsável por 2,2% da variância do 

Desempenho. 

Tabela 4.46 - Resumo dos indicadores de aceitação - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 

POR SETORES: INDÚSTRIA - PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005: 

Indicador

Convergência do modelo

             Chi2 (média)

aii_T (R2) - Z 0.3206139 Constr.

aie_T (R2) - Z 0.3430123 14.95      

f_inov_mkt1 (R2) - Z 0.1215025 15.54      

tfp_T (R
2
) - Z 0.0617723 6.16        

rospiapas_T (R
2
) - Z 0.9957333 Constr.

roapiapas_T (R
2
) - Z 0.6916704 76.82      

moppiapas_T (R
2
) - Z 0.8669995 110.63    

mc - Impacto

mc - Desempenho

Goodness of Fit

0.022                           

0.1526284                   

05/05

OK

2,704.05                      

MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 

- Setor: Industria

0.390                           

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Análises de PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

Também para o ano de 2008 o setor industrial se revelou como foco das atenções da PINTEC 

e, como podemos observar, os resultados se mostraram em linha com as demais análises 

realizadas. Apesar do baixo índice de bondade do ajuste (0,19), as relações entre as variáveis 

do modelo se mostraram todas significativas a um p<0,05, pois todas ficaram acima de 1,96. 

Novamente podemos observar o R
2
 baixo para as variáveis “inovações organizacionais e de 

marketing” e “pesquisa financiada pelo governo”. 

Coerentemente com os demais modelos, observamos que a variável Impacto é a principal 

afetada pela inovação, com 43% de sua variância sendo atribuída a esta. Para o ano de 2008, a 

Inovação é responsável por 4,0% da variância do Desempenho - quase o dobro de 2005 

(2,2%). 

Tabela 4.47 - Resumo dos indicadores de aceitação - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 

POR SETORES: INDÚSTRIA - PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008: 
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Indicador

Convergência do modelo

             Chi2 (média)

aii_T (R2) - Z 0.126953  Constr.

aie_T (R2) - Z 0.352698  8.92        

f_inov_mkt1 (R2) - Z 0.057809  9.86        

tfp_T (R
2
) - Z 0.159675  8.36        

rospiapas_T (R
2
) - Z 0.988425  Constr.

roapiapas_T (R
2
) - Z 0.662272  76.19      

moppiapas_T (R
2
) - Z 0.888649  144.81    

mc - Impacto

mc - Desempenho

Goodness of Fit

08/08

OK

3,870.34                      

0.430                           

0.040                           

0.1872572                   

MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 

- Setor: Industria

 

Fonte: elaborado pelo autor 

4.3.3.3.4 - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 POR SETORES: SERVIÇOS 

Animados pelos resultados convergentes do modelo rodado na indústria, buscamos verificar a 

convergência para o setor de serviços. 

No entanto, o modelo se mostrou ambíguo, pois somente o modelo PINTEC 2005 e PIA/PAS 

2008 foi convergente, e ainda assim com uma bondade de ajuste (GOFI) muito baixa (0,06). 

Com este resultado não é possível confirmar para o setor de serviços as conclusões que tanto 

esperávamos. 

Tabela 4.48 - Resumo dos indicadores de aceitação - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 

POR SETORES – SERVIÇOS: 
MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 - Setor: Serviços

Indicador 05/05 05/06 05/07 05/08 08/08 08/09 Critério

Convergência do modelo NR NC NC OK NC NC

             Chi2 (média)
-          -          -          132.44    -          -          

-          -          -          132.44    -          -          

mc - Impacto
0.240      

mc - Desempenho
0.024      

Goodness of Fit NR NA NA 0.058312 NA NA

NC - Modelo Não Convergente

NA - Modelo Não Adequado

NR - Modelo Não Rodado  

Fonte: elaborado pelo autor 
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Verificando a indústria no modelo segregado por setor, o modelo foi convergente para todos 

os anos, porém em serviços encontramos convergência apenas para PINTEC 2005 e PIA/PAS 

2008. 

Uma das possíveis causas da não-convergência do modelo pode ser a brevidade da história de 

coleta de dados deste setor, uma vez que 2005 foi o primeiro ano em que o IBGE coletou 

dados deste setor e, sendo 2008 o segundo ano, os dados podem estar começando a se 

consolidar, porém ainda sem resultados expressivos e com necessidade de aprofundamento 

das pesquisas neste setor. 

Outra questão importante é a pequena quantidade de observações no setor de serviços 

comparativamente ao da indústria. Enquanto no ano de 2005 da PINTEC há em torno de 300 

empresas, em 2008 o volume saltou para próximo de 800 observações. Comparativamente, no 

setor de indústria o número variou entre 4.600 a 5.700 observações.  

4.3.3.4 - MODELOS ESTRUTURAIS - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3 

4.3.3.4.1 - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3 – MODELO CONJUNTO 

Continuando na linha de simplificação dos modelos para melhor acomodação da teoria sem 

perda da essência proposta, rodamos um novo modelo substituindo agora a variável latente 

Desempenho pela variável observada de retorno sobre vendas. 

Neste modelo, buscamos uma alteração nas variáveis propostas dos modelos anteriores: a 

saída da variável “inovações organizacionais e de marketing” (Inov_mkt) e substituição por 

“total de pessoas ocupadas em P&D” (tfp). Segundo Santos (2009), a presença de 

pesquisadores na empresa associa-se ao esforço inovador da empresa, o que possibilitaria à 

empresa fazer inovações dos mais variados tipos. 

Figura 4.6: Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Análises de PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

Com a simplificação do modelo, ainda constatamos o baixo índice de bondade do ajuste 

(0,10), sendo que neste modelo a variável “total de pessoal ocupado em P&D” (popd) foi 

aquela com o R
2
 mais baixo dentre as variáveis propostas (0,0001), não se detectando uma 

variável que se agregue positivamente ao modelo. A pesquisa de Santos (2009) concluiu que 

as empresas não se utilizam de doutores para o processo de inovação. Assim, concluímos que 

uma das possibilidades deste baixo resultado seja justamente que o número de doutores está 

englobado nesta variável. 

A correlação múltipla (mc) para a variável Desempenho continuou a se mostrar baixa dentro 

deste modelo também (4,2%), enquanto para a variável Impacto este índice foi de 32%, 

indicando que a Inovação é responsável por 32% da variância desta. 

Tabela 4.49: Resumo dos indicadores de aceitação - Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E 

DESEMPENHO 3 - PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005: 



180 
 

MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3

Indicador

Convergência do modelo

             Chi2 (média)

aii_T (R
2
) - Z 0.2153529 Constr.

aie_T (R
2
) - Z 0.5432679 13.37      

popd (R
2
) - Z 0.0001177 4.17        

tfp_T (R
2
) - Z 0.0990555 10.01      

rospiapas_T (R2) - Z 0.1042695 0.10        

mc - Impacto

mc - Desempenho

Goodness of Fit 0.1042695                   

05/05

OK

101.49                         

0.320                           

0.042                           

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Análises de PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

Ainda constatamos um baixo índice de bondade do ajuste (GOFI): 0,10, como em 2005. Em 

linha com a pesquisa de 2005, constatamos o R
2
 ainda baixo (0,01) que, apesar de estar 

consideravelmente acima do índice de 2005, ainda não é um valor relevante. 

Neste modelo podemos observar uma correlação múltipla (mc) de 7,5% para a variável 

Desempenho, um índice bem superior ao dos modelos anteriores. Já para Impacto, o índice foi 

de 28%, dentro de um intervalo que tem se mantido nos modelos estudados anteriormente. 

Tabela 4.50 - Resumo dos indicadores de aceitação - Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E 

DESEMPENHO 3 - PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008: 
MODELO ESTRUTURAL - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3

Indicador

Convergência do modelo

             Chi2 (média)

aii_T (R
2
) - Z 0.087189  Constr.

aie_T (R
2
) - Z 0.342851  5.46        

popd (R
2
) - Z 0.009813  3.95        

tfp_T (R
2
) - Z 0.135541  6.64        

rospiapas_T (R2) - Z 0.084909  -          

mc - Impacto

mc - Desempenho

Goodness of Fit

08/08

OK

30.08                           

0.280                           

0.075                           

0.0849089                   
 

Fonte: elaborado pelo autor 
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5 - CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi buscar evidências estatísticas para sustentar a teoria de que 

existe influência da inovação no desempenho das empresas brasileiras. Os esforços 

empenhados neste trabalho são direcionados para a resposta do problema de pesquisa 

colocado no início deste trabalho: 

 Existe influência da inovação no desempenho das Micro, Pequenas e Médias 

(MPME’s) e grandes firmas industriais e de serviços no Brasil? 

Neste sentido, empreendemos esforços para evidenciar a relação entre inovação e 

desempenho na dimensão de tamanho de empresa, com isto realizamos análises para as 

MPME’s e grandes empresas. Outra abertura de nossas pesquisas também foi no segmento de 

indústria e serviços. 

As hipóteses propostas foram: 

H1: o investimento em Inovação, medido por: atividades inovativas internas e externas, 

apoio do governo e inovações organizacionais e de marketing tem influência no 

desempenho das firmas brasileiras. 

H2: o investimento em Inovação, medido por: atividades inovativas internas e externas, 

apoio do governo e inovações organizacionais e de marketing tem influência no 

resultado do processo de inovação das firmas brasileiras. 

H3: o resultado do processo de inovação (impacto) tem influência no desempenho das 

firmas brasileiras. 

Iniciamos as análises 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. No entanto, verificamos que no modelo de mensuração para 

Inovação as variáveis de “inovações organizacionais e de marketing” e “pesquisa financiada 

pelo governo”, apresentaram baixo R
2
, indicando que possivelmente estas variáveis poderiam 

ser retiradas do modelo. Mesmo assim decidimos continuar as análises com o modelo 

proposto, pois entendemos ser um modelo conceitualmente interessante. 
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Para podermos testar as hipóteses colocadas, desenvolvemos os seguintes modelos estruturais: 

Modelo Estrutural Inovação e Desempenho 2: 

 

 

 

 

 

 

No primeiro modelo acima (Modelo Estrutural Inovação e Desempenho 2), relacionamos a 

inovação ao desempenho e ao resultado do processo de inovação (impacto); através deste, 

buscamos a evidenciação direta de H1 e H2, pois ao se confirmar esta relação poderíamos 

aceitar ambas as relações propostas. Este modelo foi rodado para a dimensão de tamanho: 

MPME’s e grandes empresas, e também para a estratificação de indústria e serviços. 

Modelo Estrutural Inovação e Desempenho 6: 

 

 

 

 

 

O segundo modelo proposto acima (Modelo Estrutural Inovação e Desempenho 6), buscava a 

evidenciação da relação entre o resultado do processo de inovação e desempenho (H3). Como 

é possível verificar, há uma relação esperada indireta entre a inovação e desempenho, sendo 

esta mediada pelo resultado do processo de inovação (impacto). Kannebley Jr. et al (2010) 

pressupõem que a atividade inovativa é realizada objetivando o lucro, porém o lucro é 

decorrência do aumento de: receita líquida, produtividade da mão de obra, produtividade do 
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capital, market share e mark-up, através destas iniciativas, haveria um aumento de receitas, 

melhoria de custos, redundando em um impacto direto no lucro. Esse modelo também foi 

rodado para a dimensão de tamanho: MPME’s e grandes empresas, além da estratificação 

para os setores da indústria e de serviços. 

Outros dois modelos foram elaborados: 

Modelo Estrutural Inovação e desempenho 3-1: 

 

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

estrutural não convergir estaria a grande quantidade de parâmetros aliados a modelos 

complexos a serem estimados, o que poderia resultar em baixo ajuste ou não-convergência. 

Neste terceiro modelo acima (Modelo Estrutural Inovação e Desempenho 3-1), similar ao 

primeiro modelo, porém com uma alteração da variável latente “impacto” para uma fatorial da 

variável observada impacto. Como no primeiro modelo,  temos o objetivo de testar a hipóptes 

H1 e H2, relacionando inovação ao desempenho e ao resultado do processo de inovação 

(impacto). Similarmente aos demais modelos, rodamos a abertura para MPME’s e grandes 

empresas, e também para os setores da indústria e de serviços. 

Modelo Estrutural Inovação e Desempenho 3: 
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Este último modelo acima, ainda em decorrência da simplificação do modelo anterior, 

substituindo-se a variável latente desempenho pela variável observada retorno sobre vendas 

(ROS); através deste modelo, buscamos evidenciar as relação entre a inovação e desempenho 

testando as hipóteses H1 e H2. 

Com base nas análises dos Modelos de Equações Estruturais definidos para o teste da relação 

entre inovação e desempenho, verificamos que: 

 Dentre os três modelos propostos para testar a hipótese H1, o primeiro não foi 

convergente, porém o terceiro e o quarto modelos sim. Apesar disto, verificamos um 

baixo impacto entre inovação e desempenho, da ordem de 2%, demonstrando que os 

dados não corroboram para a aceitação das hipóteses formuladas. 

 O modelo proposto para testar a hipótese H3 não se mostrou convergente, portanto, os 

dados não corroboraram para aceitar tal relacionamento. 

 Dentre os modelos convergentes, é possível verificar uma relação positiva e 

significante da ordem de 40% para inovação e resultado do processo de inovação, 

definido pela variável impacto, que é medida por percentual de vendas e exportação de 

novos produtos em relação às vendas totais da firma. Assim podemos confirmar que 

os dados corroboram para a aceitação de H2. 
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A idéia do relacionamento entre inovação e desempenho, já tem sido explorada desde os 

primeiros escritos de Schumpeter em 1911, (SHUMPETER,1985) quando o autor lança a sua 

visão de que a inovação é a mola mestra do avanço capitalista. Archibugi e Michie (1998) 

identificam que o fato de uma nação atingir uma competência tecnológica, implica, também, 

em atingir receitas, porém verificam uma dificuldade para se fazer uma relação simples de 

causa e efeito. 

Schumpeter (1939) entende que o lucro tem uma natureza efêmera, pois este tende a 

desaparecer quando outros players de mercado se adaptarem à nova realidade trazida pela 

recente inovação, ou mesmo quando inovarem além dessa última. 

Para Kannebley Jr. et al (2010), muitos estudos têm confirmado a relação positiva entre 

inovação tecnológica e performance da firma, porém estas são dependentes da medida 

adotada e também devem ser consideradas as características da firma; portanto, não 

demonstram uma relação inquestionável. No trabalho apresentado pelos autores, foi 

verificado que o investimento em inovação tem impactos positivos na receita líquida, 

produtividade, emprego e em muitos casos no market share, porém não se verificou 

relacionamento positivo na lucratividade da firma. 

Similarmente ao resultado de Kannebley Jr. et al (2010), nosso estudo demonstrou um claro 

relacionamento entre o investimento em inovação e o resultado do processo de inovação, 

medido por proporção de vendas de novos produtos e exportação de novos produtos em 

relação às vendas totais da firma. Tais resultados se mostraram significantes para a dimensão 

de tamanho da empresa: MPME’s e grandes empresas. 

Na dimensão de indústria ou serviços, o resultado verificado foi significante para a indústria. 

A abertura pelo setor de serviços, não apresentou resultados significativos, pois os modelos 2 

e 6 não foram convergentes. Quando verificamos em particular o modelo 3-1, que foi 

convergente para indústria, verificamos convergência para o setor de serviços somente para a 

PINTEC 2005 e PIA/PAS 2008, mas com bondade de ajuste (GOFI) baixa, significando que 

os dados não se ajustam ao modelo proposto. Com isto, podemos concluir que os modelos de 

equações estruturais propostos para o setor de serviços não se confirmaram. É possível que 

este resultado seja devido à novidade deste setor na PINTEC, e que esta coleta ainda esteja em 

período de adequação, pois talvez seja necessário algum ajuste para que se possa captar, 

melhor, as particularidades deste ramo de atividade. Outra possível causa da não adequação 
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do modelo, deve-se à questão de que a PINTEC apenas coleta dados de serviços de TI e 

Telecom, sendo, portanto, restritos tais resultados a estes setores pesquisados. 

A dificuldade de se fazer uma relação de causa e efeito entre o investimento em inovação e 

lucros, conforme identificado por Archibugi e Michie (1998), foi também veificado em nosso 

estudo. Os lucros da empresa são decorrência de muitos fatores, como despesas promocionais, 

despesas administrativias, custos de produção e outras despesas que impactam o resultado da 

empresa, e que não têm relação direta com o esforço de inovação implementada pela empresa. 

Schumpeter (1939) identifica que o crédito é uma parte importante no processo de inovação, a 

ponto de afirmar que é a parte monetária da inovação, portanto, necessária para os 

empreendedores. Este crédito gera um tipo de despesa que afeta o lucro da empresa, que são 

os juros para financiar as inovações; tais juros são pagos aos financiadores, porém, muitas 

vezes são pagos sem que a inovação financiada já esteja produzindo seus frutos, afetando 

assim o resultado, antes que as receitas das inovações sejam reconhecidas. 

Os resultados apresentados demonstram que tanto para as grandes empresas da amostra 

quanto para as MPMEs foram significantes para a relação de investimento em inovação e 

resultado do processo de inovação. Apesar de Schumpeter (1939) não declarar abertamente a 

relação entre altos índices de inovação e tamanho da empresa, pois somente grandes empresas 

teriam capital para financiar suas próprias pesquisas e desenvolvimentos, verificamos que, em 

nossa pesquisa, a relação entre inovação e “impacto” se mostrou positiva para grandes 

empresas. 

No estudo de Inácio Jr (2008), que analisou especificamente as MPMEs, e buscou identificar 

se o desempenho inovativo contribui para o desempenho organizacional, o autor definiu que 

desempenho inovativo são as ações e decisões tomadas pelos gerentes a fim de criar, adquirir 

ou combinar recursos com vistas a inovar, e por consequência o resultado da empresa seria 

positivamente afetado. Semelhantemente ao resultado de Inácio Jr (2008), este nosso estudo 

se mostrou também significante e positivo para a relação apresentada estratificada por 

MPMEs da amostra analisada. 

Archibugi e Michie (1998) apontam para o fato de que a mudança tecnológica tem impactos 

positivos sobre a produtividade, emprego e outras variáveis que são resultado direto da 

inovação. Os resultados demonstram que o investimento em inovação deve ser melhor 

examinado a partir de seus resultados imediatos, como verificamos através da variável 
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“impacto”, por exemplo, em: produtividade da mão de obra, produtividade industrial, tempo 

de processo, melhoria no OEE (overall equipment effectiveness), diminuição de tempos de 

parada, dentre outros, pois tais medidas refletem, de maneira mais direta, os esforços 

empregados para a inovação tecnológica. 

Soni et al (1993) afirmam que, para que os resultados da inovação possam ser captados, é 

necessário um delta de tempo, que no caso dos autores, foi de dois anos subsequentes à 

inovação, porém em nosso estudo, os resultados da inovação foram medidos no próprio ano 

da PINTEC com a PIA e PAS. Verificamos uma pequena relação entre inovação e 

desempenho, da ordem de 2%, e podemos entender este impacto como pequeno, mas esse 

“baixo” percentual é encontrado já no mesmo ano da PINTEC, com os dados financeiros da 

PIA e PAS. Devido a esses resultados, pela metodologia utilizada, não podemos afirmar a 

relação positiva esperada; por outro lado, a utilização de outra metodologia que comparasse 

os resultados financeiros com um maior horizonte temporal poderia confirmar de maneira 

mais adequada o relacionamento esperado. 

6 - ANÁLISES FUTURAS: 

Após longos meses de análises, verificamos que os modelos propostos ainda podem ser 

melhorados, e destacamos as possibilidades: 

 Busca de novas variáveis para compor o construto de Inovação, substituindo as 

variáveis Inovações Organizacionais e de Marketing, Pesquisa Financiada pelo 

Governo e Total de Pessoas Ocupadas em P&D. 

 Redefinir o construto de Impacto, investigando outras variáveis para substituir a 

variável Participação das exportações de Produtos Novos (iiexp). 

 Identificar variáveis que possam medir mais diretamente o esforço inovativo, como 

por exemplo: produtividade de máquina, produtividade de mão de obra, etc. 

 Utlização de metodologia para dados em painel. 

Uma abordagem interessante identificada por Vincent et al (2004) seria verificar o 

investimento em inovação a partir de resultados positivos no passado, ou seja, o inverso deste 

trabalho.  
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APÊNDICE A – ANÁLISES DESCRITIVAS 

APÊNDICE A1 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005: 
Tabela A1.1 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - Abertura por setor: 

Table of SETOR_AGLU by GRUPO_SETOR

SETOR_AGLU GRUPO_SETOR Total

INDUST. EXTRATIVAS INDUST. 

TRANSFORMACAO

INFORMATICA E SERV 

RELACIONADOS

TELECOMUNICACOES

ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 0 0 436 0 436

BORRACHA E MATERIAL PLÁSTICO 0 637 0 0 637

FABRICACAO DE CELULOSE E PAPEL 0 287 0 0 287

FABRICACAO DE TEXTEIS, CONFECÇÃO E CALCADOS 0 1762 0 0 1762

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0 1429 0 0 1429

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIM E BEBIDAS 0 1466 0 0 1466

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 0 671 0 0 671

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 0 527 0 0 527

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 219 0 0 0 219

METALURGIA BÁSICA 0 286 0 0 286

OUTROS 0 2499 0 0 2499

PETRÓLEO 0 122 0 0 122

TELECOMUNICAÇÕES 0 0 0 115 115

Total 219 9686 436 115 10456

Frequency Missing = 2  

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela A1.2 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - Participação % por 

setor: 
Cumulative Cumulative

Frequency Percent

ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 436 4.17 436 4.17

BORRACHA E MATERIAL PLÁSTICO 637 6.09 1073 10.26

FABRICACAO DE CELULOSE E PAPEL 287 2.74 1360 13.01

FABRICACAO DE TEXTEIS, CONFECÇÃO E CALCADOS 1762 16.85 3122 29.86

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS 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

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 527 5.04 7215 69.00

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 219 2.09 7434 71.10

METALURGIA BÁSICA 286 2.74 7720 73.83

OUTROS 2499 23.90 10219 97.73

PETRÓLEO 122 1.17 10341 98.90

TELECOMUNICAÇÕES 115 1.10 10456 100.00

SETOR_AGLU Frequency Percent

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela A1.3 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - Participação % por 

unidade geográfica: 
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Cumulative Cumulative

Frequency Percent

ES 178 1.70 178 1.70

MG 1020 9.75 1198 11.46

PR 800 7.65 1998 19.10

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 100.00

Unidade Geográfica Frequency Percent

 

Fonte: elaborado pelo autor 

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 

 

Tabela A1.4 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - Abertura por 

tamanho da empresa: 
Cumulative Cumulative

Frequency Percent

2 2757 26.36 2757 26.36

3 4828 46.17 7585 72.53

MPM 7585 72.53 7585 72.53

4 2873 27.47 10458 100

FX_POE Frequency Percent

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Legenda: 

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

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

MPM – Micro, Pequena e Média empresa (até 249 pessoas ocupadas) 

4 – Grande empresa (mais que 250 pessoas ocupadas)  

APÊNDICE A2 ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2006: 
Tabela A2.1 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2006 - Abertura por setor: 

 



208 
 

Table of SETOR_AGLU by GRUPO_SETOR

SETOR_AGLU GRUPO_SETOR Total

INDUST. 

EXTRATIVAS

INDUST. 

TRANSFORMACAO

INFORMATICA E SERV 

RELACIONADOS

TELECOMUNICACOES

ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 0 0 386 0 386

BORRACHA E MATERIAL PLÁSTICO 0 606 0 0 606

FABRICACAO DE CELULOSE E PAPEL 0 278 0 0 278

FABRICACAO DE TEXTEIS, CONFECÇÃO E CALCADOS 0 1686 0 0 1686

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0 1393 0 0 1393

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIM E BEBIDAS 0 1417 0 0 1417

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 0 659 0 0 659

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 0 518 0 0 518

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 217 0 0 0 217

METALURGIA BÁSICA 0 277 0 0 277

OUTROS 0 2427 0 0 2427

PETRÓLEO 0 118 0 0 118

TELECOMUNICAÇÕES 0 0 0 99 99

Total 217 9379 386 99 10081

Frequency Missing = 2
  

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela A2.2 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2006 - Participação % por 

setor: 
Cumulative Cumulative

Frequency Percent

ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 386 3.83 386 3.83

BORRACHA E MATERIAL PLÁSTICO 606 6.01 992 9.84

FABRICACAO DE CELULOSE E PAPEL 278 2.76 1270 12.6

FABRICACAO DE TEXTEIS, CONFECÇÃO E CALCADOS 1686 16.72 2956 29.32

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1393 13.82 4349 43.14

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIM E BEBIDAS 1417 14.06 5766 57.2

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 659 6.54 6425 63.73

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 518 5.14 6943 68.87

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 217 2.15 7160 71.02

METALURGIA BÁSICA 277 2.75 7437 73.77

OUTROS 2427 24.07 9864 97.85

PETRÓLEO 118 1.17 9982 99.02

TELECOMUNICAÇÕES 99 0.98 10081 100

SETOR_AGLU Frequency Percent

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela A2.3 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2006 - Participação % por 

unidade geográfica: 
Cumulative Cumulative

Frequency Percent

ES 171 1.70 171 1.70

MG 1002 9.94 1173 11.63

PR 766 7.60 1939 19.23

RCO 394 3.91 2333 23.14

RJ 585 5.80 2918 28.94

RN 432 4.28 3350 33.22

RND 1020 10.12 4370 43.34

RS 1042 10.33 5412 53.67

SC 775 7.69 6187 61.36

SP 3896 38.64 10083 100.00

UG Frequency Percent

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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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 

 

Tabela A2.4 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2006 - Abertura por 

tamanho da empresa: 
Cumulative Cumulative

Frequency Percent

2 2578 25.57 2578 25.57

3 4661 46.23 7239 71.79

MPM 7239 71.8 7239 71.79

4 2844 28.21 10083 100

FX_POE Frequency Percent

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Legenda: 

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

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

MPM – Micro, Pequena e Média empresa (até 249 pessoas ocupadas) 

4 – Grande empresa (mais que 250 pessoas ocupadas)  

APÊNDICE A3 ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2007: 
Tabela A3.1 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2007 - Abertura por setor: 

 
Table of SETOR_AGLU by GRUPO_SETOR

SETOR_AGLU GRUPO_SETOR Total

INDUST. 

EXTRATIVAS

INDUST. 

TRANSFORMACAO

INFORMATICA E SERV 

RELACIONADOS

TELECOMUNICACOES

ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 0 0 367 0 367

BORRACHA E MATERIAL PLÁSTICO 0 579 0 0 579

FABRICACAO DE CELULOSE E PAPEL 0 263 0 0 263

FABRICACAO DE TEXTEIS, CONFECÇÃO E CALCADOS 0 1561 0 0 1561

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0 1313 0 0 1313

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIM E BEBIDAS 0 1327 0 0 1327

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 0 625 0 0 625

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 0 478 0 0 478

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 205 0 0 0 205

METALURGIA BÁSICA 0 267 0 0 267

OUTROS 0 2262 0 0 2262

PETRÓLEO 0 110 0 0 110

TELECOMUNICAÇÕES 0 0 0 86 86

Total 205 8785 367 86 9443

Frequency Missing = 3  
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Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela A3.2 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2007 - Participação % por 

setor: 
Cumulative Cumulative

Frequency Percent

ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 367 3.89 367 3.89

BORRACHA E MATERIAL PLÁSTICO 579 6.13 946 10.02

FABRICACAO DE CELULOSE E PAPEL 263 2.79 1209 12.8

FABRICACAO DE TEXTEIS, CONFECÇÃO E CALCADOS 1561 16.53 2770 29.33

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1313 13.9 4083 43.24

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIM E BEBIDAS 1327 14.05 5410 57.29

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 625 6.62 6035 63.91

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 478 5.06 6513 68.97

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 205 2.17 6718 71.14

METALURGIA BÁSICA 267 2.83 6985 73.97

OUTROS 2262 23.95 9247 97.92

PETRÓLEO 110 1.16 9357 99.09

TELECOMUNICAÇÕES 86 0.91 9443 100

SETOR_AGLU Frequency Percent

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela A3.3 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2007 - Participação % por 

unidade geográfica: 
Cumulative Cumulative

Frequency Percent

ES 166 1.76 166 1.76

MG 925 9.79 1091 11.55

PR 705 7.46 1796 19.01

RCO 352 3.73 2148 22.74

RJ 545 5.77 2693 28.51

RN 383 4.05 3076 32.56

RND 952 10.08 4028 42.64

RS 990 10.48 5018 53.12

SC 723 7.65 5741 60.78

SP 3705 39.22 9446 100.00

UG Frequency Percent

 

Fonte: elaborado pelo autor 

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 

 

Tabela A3.4 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2007 - Abertura por 

tamanho da empresa: 
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Cumulative Cumulative

Frequency Percent

2 2420 25.62 2420 25.62

3 4318 45.71 6738 71.33

MPM 6738 71.33 6738 71.33

4 2708 28.67 9446 100

FX_POE Frequency Percent

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Legenda: 

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

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

MPM – Micro, Pequena e Média empresa (até 249 pessoas ocupadas) 

4 – Grande empresa (mais que 250 pessoas ocupadas)  

APÊNDICE A4 ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2008: 
Tabela A4.1 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2008 - Abertura por setor: 

Table of SETOR_AGLU by GRUPO_SETOR

SETOR_AGLU GRUPO_SETOR Total

INDUST. 

EXTRATIVAS

INDUST. 

TRANSFORMACAO

INFORMATICA E SERV 

RELACIONADOS

TELECOMUNICACOES

ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 0 0 363 0 363

BORRACHA E MATERIAL PLÁSTICO 0 562 0 0 562

FABRICACAO DE CELULOSE E PAPEL 0 253 0 0 253

FABRICACAO DE TEXTEIS, CONFECÇÃO E CALCADOS 0 1442 0 0 1442

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0 1304 0 0 1304

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIM E BEBIDAS 0 1287 0 0 1287

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 0 608 0 0 608

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 0 471 0 0 471

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 198 0 0 0 198

METALURGIA BÁSICA 0 258 0 0 258

OUTROS 0 2227 0 0 2227

PETRÓLEO 0 110 0 0 110

TELECOMUNICAÇÕES 0 0 0 83 83

Total 198 8522 363 83 9166

Frequency Missing = 3  

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela A4.2 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2008 - Participação % por 

setor: 
Cumulative Cumulative

Frequency Percent

ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 363                          3.96 363 3.96

BORRACHA E MATERIAL PLÁSTICO 562                          6.13 925 10.09

FABRICACAO DE CELULOSE E PAPEL 253                          2.76 1178 12.85

FABRICACAO DE TEXTEIS, CONFECÇÃO E CALCADOS 1442                         15.73 2620 28.58

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1304                         14.23 3924 42.81

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIM E BEBIDAS 1287                         14.04 5211 56.85

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 608                          6.63 5819 63.48

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 471                          5.14 6290 68.62

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 198                          2.16 6488 70.78

METALURGIA BÁSICA 258                          2.81 6746 73.6

OUTROS 2227                         24.30 8973 97.89

PETRÓLEO 110                          1.20 9083 99.09

TELECOMUNICAÇÕES 83                          0.91 9166 100

SETOR_AGLU Frequency Percent
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Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela A4.3 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2008 - Participação % por 

unidade geográfica: 
Cumulative Cumulative

Frequency Percent

ES 161 1.76 161 1.76

MG 877 9.56 1038 11.32

PR 698 7.61 1736 18.93

RCO 333 3.63 2069 22.57

RJ 531 5.79 2600 28.36

RN 375 4.09 2975 32.45

RND 910 9.92 3885 42.37

RS 936 10.21 4821 52.58

SC 708 7.72 5529 60.30

SP 3640 39.70 9169 100.00

UG Frequency Percent

 

Fonte: elaborado pelo autor 

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 

Tabela A4.4 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2008 - Abertura por 

tamanho da empresa: 
Cumulative Cumulative

Frequency Percent

2 2250 24.54 2250 24.54

3 4163 45.4 6413 69.94

MPM 6413 69.94 6413 69.94

4 2756 30.06 9169 100

FX_POE Frequency Percent

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Legenda: 

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

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

MPM – Micro, Pequena e Média empresa (até 249 pessoas ocupadas) 

4 – Grande empresa (mais que 250 pessoas ocupadas)  

APÊNDICE A5 ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008: 
Tabela A5.1 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 - Abertura por setor:  
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Table of SETOR_AGLU by GRUPO_SETOR

SETOR_AGLU GRUPO_SETOR Total

EDICAO / 

IMPRESSAO / 

RADIO E TV

INDUST. 

EXTRATIVAS

INDUST. 

TRANSFORMACAO

PESQ. e DESENV. 

CIENTIFICOS

TELECOMUNICACO

ES

TI

ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 0 0 0 0 0 1081 1081

BORRACHA E MATERIAL PLÁSTICO 0 0 875 0 0 0 875

FABRICACAO DE CELULOSE E PAPEL 0 0 407 0 0 0 407

FABRICACAO DE TEXTEIS, CONFECÇÃO E CALCADOS 0 0 2102 0 0 0 2102

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0 0 1744 0 0 0 1744

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIM E BEBIDAS 0 0 1628 0 0 0 1628

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 0 0 821 0 0 0 821

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 0 0 719 0 0 0 719

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 0 236 0 0 0 0 236

METALURGIA BÁSICA 0 0 361 0 0 0 361

OUTROS 214 0 3211 0 0 0 3425

P&D 0 0 0 3 0 0 3

PETRÓLEO 0 0 202 0 0 0 202

TELECOMUNICAÇÕES 0 0 0 0 239 0 239

Total 214 236 12070 3 239 1081 13843  

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela A5.2 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 - Participação % por 

setor: 
SETOR_AGLU Frequency Percent Cumulative Cumulative

Frequency Percent

ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 1081 7.81 1081 7.81

BORRACHA E MATERIAL PLÁSTICO 875 6.32 1956 14.13

FABRICACAO DE CELULOSE E PAPEL 407 2.94 2363 17.07

FABRICACAO DE TEXTEIS, CONFECÇÃO E CALCADOS 2102 15.18 4465 32.25

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1744 12.6 6209 44.85

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIM E BEBIDAS 1628 11.76 7837 56.61

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 821 5.93 8658 62.54

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 719 5.19 9377 67.74

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 236 1.7 9613 69.44

METALURGIA BÁSICA 361 2.61 9974 72.05

OUTROS 3425 24.74 13399 96.79

P&D 3                         0.02 13402 96.81

PETRÓLEO 202 1.46 13604 98.27

TELECOMUNICAÇÕES 239 1.73 13843 100  

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela A5.3 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 - Participação % por 

unidade geográfica: 
Cumulative Cumulative

Frequency Percent

ES 243 1,76 243 1,76

MG 1398 10,1 1641 11,85

PR 1064 7,69 2705 19,54

RC 528 3,81 3233 23,35

RJ 797 5,76 4030 29,11

RN 1830 13,22 5860 42,33

RS 1358 9,81 7218 52,14

SC 1072 7,74 8290 59,89

SP 5553 40,11 13843 100

Frequency PercentUG

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Legenda: 

ES – Espirito Santo 
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MG – Minas Gerais 

PR – Paraná 

RC – 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) e 

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 

Tabela A5.4 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 - Abertura por 

tamanho da empresa: 
Cumulative Cumulative

Frequency Percent

2 2889 20.87 2889 20.87

3 7316 52.85 10205 73.72

MPM 10205 73.72 10205 73.72

4 3638 26.28 13843 100

FX_POE Frequency Percent

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Legenda: 

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

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

MPM – Micro, Pequena e Média empresa (até 249 pessoas ocupadas) 

4 – Grande empresa (mais que 250 pessoas ocupadas)  

APÊNDICE A6 ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2008 e PIA 2009: 
Tabela A6.1 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2009 - Abertura por setor: 

Table of SETOR_AGLU by GRUPO_SETOR

SETOR_AGLU GRUPO_SETOR Total

INDUST. EXTRATIVAS INDUST. TRANSFORMACAO

BORRACHA E MATERIAL PLÁSTICO 0 840 840

FABRICACAO DE CELULOSE E PAPEL 0 399 399

FABRICACAO DE TEXTEIS, CONFECÇÃO E CALCADOS 0 1974 1974

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0 1684 1684

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIM E BEBIDAS 0 1598 1598

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 0 823 823

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 0 702 702

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 214 0 214

METALURGIA BÁSICA 0 358 358

OUTROS 0 3053 3053

PETRÓLEO 0 161 161

Total 214 11592 11806  

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela A6.2 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2009 - Participação % por 

setor: 
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Cumulative Cumulative

Frequency Percent

BORRACHA E MATERIAL PLÁSTICO 840 7,12 840 7,12

FABRICACAO DE CELULOSE E PAPEL 399 3,38 1239 10,49

FABRICACAO DE TEXTEIS, CONFECÇÃO E CALCADOS 1974 16,72 3213 27,21

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1684 14,26 4897 41,48

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIM E BEBIDAS 1598 13,54 6495 55,01

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 823 6,97 7318 61,99

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 702 5,95 8020 67,93

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 214 1,81 8234 69,74

METALURGIA BÁSICA 358 3,03 8592 72,78

OUTROS 3053 25,86 11645 98,64

PETRÓLEO 161 1,36 11806 100

Frequency PercentSETOR_AGLU

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela A6.3 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2009 - Participação % por 

unidade geográfica: 
Cumulative Cumulative

Frequency Percent

ES 188 1,59 188 1,59

MG 1201 10,17 1389 11,77

PR 942 7,98 2331 19,74

RC 411 3,48 2742 23,23

RJ 566 4,79 3308 28,02

RN 1559 13,21 4867 41,22

RS 1219 10,33 6086 51,55

SC 945 8 7031 59,55

SP 4775 40,45 11806 100

UG Frequency Percent

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Legenda: 

ES – Espirito Santo 

MG – Minas Gerais 

PR – Paraná 

RC – 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) e 

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 

Tabela A6.4 - ANÁLISE DESCRITIVA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2009 - Abertura por 

tamanho da empresa: 
Cumulative Cumulative

Frequency Percent

2 2066 17.5 2066 17.5

3 6368 53.94 8434 71.44

MPM 8434 71.44 8434 71.44

4 3372 28.56 11806 100

FX_POE Frequency Percent

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Legenda: 

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

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

MPM – Micro, Pequena e Média empresa (até 249 pessoas ocupadas) 
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4 – Grande empresa (mais que 250 pessoas ocupadas)  

APÊNDICE B – ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA 

APÊNDICE B1 ANÁLISE FATORIAL: DESEMPENHO PINTEC 2005 
PIA/PAS 2005 
Tabela B1.1 – ANÁLISE FATORIAL PINTEC 2005 PIA/PAS 2005 - Análise do 

componente principal 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Figura B1.1– ANÁLISE FATORIAL PINTEC 2005 PIA/PAS 2005 - Scree test: 

0
2

4
6

0 2 4 6 8 10

Eigenvalues Mean

Scree plot of eigenvalues after factor

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B1.2 – ANÁLISE FATORIAL PINTEC 2005 PIA/PAS 2005 - Pesos fatoriais: 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B1.3 – ANÁLISE FATORIAL PINTEC 2005 PIA/PAS 2005 - Análise do 

componente principal: 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B1.4 – ANÁLISE FATORIAL PINTEC 2005 PIA/PAS 2005 - Peso dos fatores após 

rotação Varimax: 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B1.5 – ANÁLISE FATORIAL PINTEC 2005 PIA/PAS 2005 - Matriz de fatores 

rotacionados: 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B1.6 – ANÁLISE FATORIAL PINTEC 2005 PIA/PAS 2005 – KMO: 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

APÊNDICE B7 ANÁLISE FATORIAL: ATIVIDADE INOVATIVA PINTEC 
2005 PIA/PAS 2005 
Tabela B7.1 – ANÁLISE FATORIAL: ATIVIDADE INOVATIVA PINTEC 2005 PIA/PAS 

2005 - Análise do componente principal 

 

Figura B7.1 – ANÁLISE FATORIAL: ATIVIDADE INOVATIVA PINTEC 2005 PIA/PAS 

2005 -  Scree test 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B7.2 – ANÁLISE FATORIAL: ATIVIDADE INOVATIVA PINTEC 2005 PIA/PAS 

2005 -  Pesos fatoriais 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B7.3 – ANÁLISE FATORIAL: ATIVIDADE INOVATIVA PINTEC 2005 PIA/PAS 

2005 -  Análise do componente principal 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B7.4 – ANÁLISE FATORIAL: ATIVIDADE INOVATIVA PINTEC 2005 PIA/PAS 

2005 -  Peso dos fatores após rotação Varimax 



220 
 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B7.5 – ANÁLISE FATORIAL: ATIVIDADE INOVATIVA PINTEC 2005 PIA/PAS 

2005 -  Matriz de fatores rotacionados 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B7.6 – ANÁLISE FATORIAL: ATIVIDADE INOVATIVA PINTEC 2005 PIA/PAS 

2005 -  KMO 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B7.7 – ANÁLISE FATORIAL: ATIVIDADE INOVATIVA PINTEC 2005 PIA/PAS 

2005 -  coeficiente de pontuação 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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APÊNDICE B13 ANÁLISE FATORIAL: ATIVIDADE INTERNA DE P&D 
PINTEC 2005 PIA/PAS 2005 
Tabela B13.1 – ANÁLISE FATORIAL: ATIVIDADE INTERNA DE P&D PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - Análise do componente principal 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Figura B13.1 – ANÁLISE FATORIAL: ATIVIDADE INTERNA DE P&D PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - Scree test 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B13.2 – ANÁLISE FATORIAL: ATIVIDADE INTERNA DE P&D PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - Pesos fatoriais 



222 
 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B13.3 – ANÁLISE FATORIAL: ATIVIDADE INTERNA DE P&D PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - Análise do componente principal 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B13.4 – ANÁLISE FATORIAL: ATIVIDADE INTERNA DE P&D PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - Peso dos fatores após rotação Varimax 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B13.5 – ANÁLISE FATORIAL: ATIVIDADE INTERNA DE P&D PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - Matriz de fatores rotacionados 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Tabela B13.6 – ANÁLISE FATORIAL: ATIVIDADE INTERNA DE P&D PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - coeficiente de pontuação 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

APÊNDICE B19 ANÁLISE FATORIAL: IMPACTO DAS INOVAÇÕES PINTEC 
2005 PIA/PAS 2005 
Tabela B19.1 – ANÁLISE FATORIAL: IMPACTO DAS INOVAÇÕES PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - Análise do componente principal 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Figura B19.1 – ANÁLISE FATORIAL: IMPACTO DAS INOVAÇÕES PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - Scree test 



224 
 

.5
1

1
.5

2

1 2 3 4 5 6

Eigenvalues Mean

Scree plot of eigenvalues after factor

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B19.2 – ANÁLISE FATORIAL: IMPACTO DAS INOVAÇÕES PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - Pesos fatoriais 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B19.3 – ANÁLISE FATORIAL: IMPACTO DAS INOVAÇÕES PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - Análise do componente principal 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B19.4 – ANÁLISE FATORIAL: IMPACTO DAS INOVAÇÕES PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - Peso dos fatores após rotação Varimax 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B19.5 – ANÁLISE FATORIAL: IMPACTO DAS INOVAÇÕES PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - Matriz de fatores rotacionados 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B19.6 – ANÁLISE FATORIAL: IMPACTO DAS INOVAÇÕES PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - KMO 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B19.7 – ANÁLISE FATORIAL: IMPACTO DAS INOVAÇÕES PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - coeficiente de pontuação 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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APÊNDICE B25 ANÁLISE FATORIAL: COOPERAÇÃO PARA INOVAÇÃO 
PINTEC 2005 PIA/PAS 2005 
Tabela B25.1 – ANÁLISE FATORIAL: COOPERAÇÃO PARA INOVAÇÃO PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - Análise do componente principal 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Figura B25.1 – ANÁLISE FATORIAL: COOPERAÇÃO PARA INOVAÇÃO PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - Scree test 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B25.2 – ANÁLISE FATORIAL: COOPERAÇÃO PARA INOVAÇÃO PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - Peso dos fatores 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B25.3 – ANÁLISE FATORIAL: COOPERAÇÃO PARA INOVAÇÃO PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - Fatorial Rotacionada: Varimax 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B25.4 – ANÁLISE FATORIAL: COOPERAÇÃO PARA INOVAÇÃO PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - peso dos fatores após rotação varimax 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B25.5 – ANÁLISE FATORIAL: COOPERAÇÃO PARA INOVAÇÃO PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - matriz de fatores rotacionados 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

APÊNDICE B31 ANÁLISE FATORIAL: FONTE DA INFORMAÇÃO PINTEC 
2005 PIA/PAS 2005 
Tabela B31.1 – ANÁLISE FATORIAL: FONTE DA INFORMAÇÃO PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - Análise do componente principal 



228 
 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Figura B31.1 – ANÁLISE FATORIAL: FONTE DA INFORMAÇÃO PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - Scree test 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B31.2 – ANÁLISE FATORIAL: FONTE DA INFORMAÇÃO PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - Peso dos fatores 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Tabela B31.3 – ANÁLISE FATORIAL: FONTE DA INFORMAÇÃO PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - Fatorial Rotacionada: Varimax 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B31.4 – ANÁLISE FATORIAL: FONTE DA INFORMAÇÃO PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - peso dos fatores após rotação varimax 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B31.5 – ANÁLISE FATORIAL: FONTE DA INFORMAÇÃO PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - matriz de fatores rotacionados 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B31.6 – ANÁLISE FATORIAL: FONTE DA INFORMAÇÃO PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - KMO 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B31.7 – ANÁLISE FATORIAL: FONTE DA INFORMAÇÃO PINTEC 2005 

PIA/PAS 2005 - coeficientes de Pontuação 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

APÊNDICE B37 ANÁLISE FATORIAL: APOIO DO GOVERNO PINTEC 2005 
PIA/PAS 2005 
Tabela B37.1 – ANÁLISE FATORIAL: APOIO DO GOVERNO PINTEC 2005 PIA/PAS 

2005 - Análise do componente principal 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Figura B37.1 – ANÁLISE FATORIAL: APOIO DO GOVERNO PINTEC 2005 PIA/PAS 

2005 - Scree test 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B37.2 – ANÁLISE FATORIAL: APOIO DO GOVERNO PINTEC 2005 PIA/PAS 

2005 - Peso dos fatores 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B37.3 – ANÁLISE FATORIAL: APOIO DO GOVERNO PINTEC 2005 PIA/PAS 

2005 - Fatorial Rotacionada: Varimax 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B37.4 – ANÁLISE FATORIAL: APOIO DO GOVERNO PINTEC 2005 PIA/PAS 

2005 - peso dos fatores após rotação varimax 

 



232 
 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B37.5 – ANÁLISE FATORIAL: APOIO DO GOVERNO PINTEC 2005 PIA/PAS 

2005 - KMO 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B37.6 – ANÁLISE FATORIAL: APOIO DO GOVERNO PINTEC 2005 PIA/PAS 

2005 - coeficientes de Pontuação 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

APÊNDICE B43 ANÁLISE FATORIAL: PATENTES E MEIOS DE PROTEÇÃO 
PINTEC 2005 PIA/PAS 2005 
Tabela B43.1 – ANÁLISE FATORIAL: PATENTES E MEIOS DE PROTEÇÃO PINTEC 

2005 PIA/PAS 2005 - Análise do componente principal 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Figura B43.1 – ANÁLISE FATORIAL: PATENTES E MEIOS DE PROTEÇÃO PINTEC 

2005 PIA/PAS 2005 - Scree test 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B43.2 – ANÁLISE FATORIAL: PATENTES E MEIOS DE PROTEÇÃO PINTEC 

2005 PIA/PAS 2005 - Peso dos fatores 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B43.3 – ANÁLISE FATORIAL: PATENTES E MEIOS DE PROTEÇÃO PINTEC 

2005 PIA/PAS 2005 - Fatorial Rotacionada: Varimax 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B43.4 – ANÁLISE FATORIAL: PATENTES E MEIOS DE PROTEÇÃO PINTEC 

2005 PIA/PAS 2005 - peso dos fatores após rotação varimax 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B43.5 – ANÁLISE FATORIAL: PATENTES E MEIOS DE PROTEÇÃO PINTEC 

2005 PIA/PAS 2005 - KMO 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B43.6 – ANÁLISE FATORIAL: PATENTES E MEIOS DE PROTEÇÃO PINTEC 

2005 PIA/PAS 2005 - coeficientes de Pontuação 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

APÊNDICE B49 ANÁLISE FATORIAL: INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS E 
DE MARKETING PINTEC 2005 PIA/PAS 2005 
Tabela B49.1 – ANÁLISE FATORIAL: INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS E DE 

MARKETING PINTEC 2005 PIA/PAS 2005 - Análise do componente principal 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Figura B49.1 – ANÁLISE FATORIAL: INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS E DE 

MARKETING PINTEC 2005 PIA/PAS 2005 - Scree test 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B49.2 – ANÁLISE FATORIAL: INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS E DE 

MARKETING PINTEC 2005 PIA/PAS 2005 - Peso dos fatores 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B49.3 – ANÁLISE FATORIAL: INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS E DE 

MARKETING PINTEC 2005 PIA/PAS 2005 - Fatorial Rotacionada: Varimax 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B49.4 – ANÁLISE FATORIAL: INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS E DE 

MARKETING PINTEC 2005 PIA/PAS 2005 - peso dos fatores após rotação varimax 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B49.5 – ANÁLISE FATORIAL: INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS E DE 

MARKETING PINTEC 2005 PIA/PAS 2005 - KMO 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela B49.6 – ANÁLISE FATORIAL: INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS E DE 

MARKETING PINTEC 2005 PIA/PAS 2005 - coeficientes de Pontuação 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

APÊNDICE C - MODELOS DE MENSURAÇÃO 

APÊNDICE C1 MODELO DE MENSURAÇÃO DESEMPENHO PINTEC 2005 e 
PIA/PAS 2005 
Figura C1.1 – Modelo de Mensuração - DESEMPENHO PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela C1.1 – Modelo de Mensuração - DESEMPENHO PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - 

Matriz de Resultados 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela C1.2 – Modelo de Mensuração - DESEMPENHO PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - 

Wald Test  

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela C1.3 – Modelo de Mensuração - DESEMPENHO PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - 

Goodness of Fit 
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Fonte: elaborado pelo autor 

APÊNDICE C7 MODELO DE MENSURAÇÃO INOVAÇÃO PINTEC 2005 e 
PIA/PAS 2005 

Figura C7.1 – Modelo de Mensuração - INOVAÇÃO PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela C7.1 – Modelo de Mensuração - INOVAÇÃO PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - 

Matriz de Resultados 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela C7.2 – Modelo de Mensuração - INOVAÇÃO PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - Wald 

Test  

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela C7.3 – Modelo de Mensuração - INOVAÇÃO PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - 

Goodness of Fit 
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Fonte: elaborado pelo autor 

APÊNDICE C13 MODELO DE MENSURAÇÃO IMPACTO PINTEC 2005 e 
PIA/PAS 2005 

Figura C13.1 – Modelo de Mensuração - IMPACTO PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela C13.1 – Modelo de Mensuração - IMPACTO PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - Matriz 

de Resultados 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela C13.2 – Modelo de Mensuração - IMPACTO PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - Wald 

Test  

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela C13.3 – Modelo de Mensuração - IMPACTO PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - 

Goodness of Fit 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

APÊNDICE D MODELOS ESTRUTURAIS 

APÊNDICE D1 MODELOS ESTRUTURAIS INOVAÇÃO E DESEMPENHO 2 
PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

Figura D1.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 2 PINTEC 2005 e 

PIA/PAS 2005 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Tabela D1.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 2 PINTEC 2005 e 

PIA/PAS 2005 - Matriz de Resultados 
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Fonte: elaborado pelo autor 

APÊNDICE D13 MODELOS ESTRUTURAIS INOVAÇÃO E DESEMPENHO 6 
PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

Figura D13.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 6 PINTEC 2005 e 

PIA/PAS 2005 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Tabela D13.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 6 PINTEC 2005 e 

PIA/PAS 2005 - Matriz de Resultados 
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Fonte: elaborado pelo autor 



246 
 

APÊNDICE D25 MODELOS ESTRUTURAIS INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-
1 PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

Figura D25.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 PINTEC 2005 e 

PIA/PAS 2005 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Tabela D25.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 PINTEC 2005 e 

PIA/PAS 2005 - Matriz de Resultados 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Tabela D25.2 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 PINTEC 2005 e 

PIA/PAS 2005 - Wald Test 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela D25.3 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 PINTEC 2005 e 

PIA/PAS 2005 - Goodness of Fit 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

APÊNDICE D29 MODELOS ESTRUTURAIS INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-
1 PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

Figura D29.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 PINTEC 2008 e 

PIA/PAS 2008 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Tabela D29.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 PINTEC 2008 e 

PIA/PAS 2008 - Matriz de Resultados 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Tabela D29.2 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 PINTEC 2008 e 

PIA/PAS 2008 - Wald Test 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Tabela D29.3 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 PINTEC 2008 e 

PIA/PAS 2008 - Goodness of Fit 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

APÊNDICE D31 MODELOS ESTRUTURAIS INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-
1 – TAMANHO: MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA PINTEC 2005 e 
PIA/PAS 2005 

Figura D31.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – TAMANHO: 

MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Tabela D31.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – TAMANHO: 

MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - Matriz de 

Resultados 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Tabela D31.2 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – TAMANHO: 

MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - Wald Test 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela D31.3 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – TAMANHO: 

MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - Goodness of 

Fit 
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Fonte: elaborado pelo autor 

APÊNDICE D35 MODELOS ESTRUTURAIS INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-
1 – TAMANHO: MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA PINTEC 2008 e 
PIA/PAS 2008 

Figura D35.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – TAMANHO: 

MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela D35.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – TAMANHO: 

MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 - Matriz de 

Resultados 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela D35.2 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – TAMANHO: 

MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 - Wald Test 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela D35.3 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – TAMANHO: 

MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 - Goodness of 

Fit 
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Fonte: elaborado pelo autor 

APÊNDICE D37 MODELOS ESTRUTURAIS INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-
1 – TAMANHO: GRANDE EMPRESA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

Figura D37.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – TAMANHO: 

GRANDE EMPRESA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela D37.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – TAMANHO: 

GRANDE EMPRESA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - Matriz de Resultados 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela D37.2 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – TAMANHO: 

GRANDE EMPRESA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - Wald Test 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela D37.3 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – TAMANHO: 

GRANDE EMPRESA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - Goodness of Fit 
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Fonte: elaborado pelo autor 

APÊNDICE D41 MODELOS ESTRUTURAIS INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-
1 – TAMANHO: GRANDE EMPRESA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

Figura D41.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – TAMANHO: 

GRANDE EMPRESA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela D41.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – TAMANHO: 

GRANDE EMPRESA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 - Matriz de Resultados 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela D41.2 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – TAMANHO: 

GRANDE EMPRESA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 - Wald Test 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela D41.3 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – TAMANHO: 

GRANDE EMPRESA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 - Goodness of Fit 
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Fonte: elaborado pelo autor 

APÊNDICE D43 MODELOS ESTRUTURAIS INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-
1 – SETOR: INDÚSTRIA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

Figura D43.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – SETOR: 

INDÚSTRIA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela D43.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – SETOR: 

INDÚSTRIA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - Matriz de Resultados 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela D43.2 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – SETOR: 

INDÚSTRIA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - Wald Test 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela D43.3 –  Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – SETOR: 

INDÚSTRIA PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 - Goodness of Fit 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

APÊNDICE D47 MODELOS ESTRUTURAIS INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-
1 – SETOR: INDÚSTRIA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

Figura D47.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – SETOR: 

INDÚSTRIA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela D47.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – SETOR: 

INDÚSTRIA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 - Matriz de Resultados 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela D47.2 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – SETOR: 

INDÚSTRIA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 - Wald Test 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela D47.3 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – SETOR: 

INDÚSTRIA PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 - Goodness of Fit 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

APÊNDICE D52 MODELOS ESTRUTURAIS INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-
1 – SETOR: SERVIÇOS PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

Figura D52.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – SETOR: 

SERVIÇOS PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela D52.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3-1 – SETOR: 

SERVIÇOS PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 - Matriz de Resultados 
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Fonte: elaborado pelo autor 
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APÊNDICE D54 MODELOS ESTRUTURAIS INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3 
PINTEC 2005 e PIA/PAS 2005 

Figura D54.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3 PINTEC 2005 e 

PIA/PAS 2005 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela D54.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3 PINTEC 2005 e 

PIA/PAS 2005 - Matriz de Resultados 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela D54.2  – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3 PINTEC 2005 e 

PIA/PAS 2005 - Wald Test 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela D54.3 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3 PINTEC 2005 e 

PIA/PAS 2005 - Goodness of Fit 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

APÊNDICE D58 MODELOS ESTRUTURAIS INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3 
PINTEC 2008 e PIA/PAS 2008 

Figura D58.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3 PINTEC 2008 e 

PIA/PAS 2008 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela D58.1 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3 PINTEC 2008 e 

PIA/PAS 2008 - Matriz de Resultados 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Tabela D58.2  – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3 PINTEC 2008 e 

PIA/PAS 2008 - Wald Test 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela D58.3 – Modelo Estrutural - INOVAÇÃO E DESEMPENHO 3 PINTEC 2008 e 

PIA/PAS 2008 - Goodness of Fit 

 

Fonte: elaborado pelo autor 


