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Resumo 

 

 

Essa pesquisa teve como objetivo testar se os esforços para inovar tem influência positiva no 

desempenho das empresas instaladas no Brasil. Para tal estudo foram utilizados os dados da 

Pesquisa de Inovação (PINTEC) para o ano de 2011 e da Pesquisa Industrial Anual (PIA – 

empresa) para os anos de 2011 e 2012. Para a formação das bases deste trabalho foram 

combinadas, através do CNPJ, as informações da PINTEC com as informações financeiras da 

PIA e, foram consideradas apenas as empresas que inovaram, de acordo com o IBGE (2011). 

Com essas informações foram criadas variáveis para medir os construtos latentes de atividade 

inovativa interna, atividade inovativa externa, apoio do governo, atividade organizacional e de 

marketing, capital, impacto das inovações e desempenho. A metodologia utilizada foi a 

análise fatorial exploratória com o objetivo de agregar variáveis correlacionadas e o modelo 

de equação estrutural para testar as hipóteses do trabalho. A hipótese geral deste trabalho 

buscou analisar empiricamente se os esforços para inovar (atividades inovativas, apoio do 

governo, atividades organizacionais e de marketing e capital humano) tem influência positiva 

no impacto das inovações (impacto das vendas líquidas e das exportações) e influência 

positiva no desempenho (lucratividade e rentabilidade) das empresas instaladas no Brasil. 

Assim para a base resultante para o ano de 2011 os resultados apontam relação positiva e 

significativa entre os esforços para inovar e o impacto das inovações. Porém, para a base 

resultante do ano de 2012 os resultados não apontam relação positiva e significativa entre os 

esforços para inovar e o impacto das inovações. Os resultados do trabalho não encontraram 

significância estatística para a relação entre esforços para inovar e desempenho. 

 

 

Palavras-chave: Inovação; Desempenho; PINTEC, Análise Fatorial; SEM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 

 

This study aimed to test whether efforts to innovate have positive influence on the 

performance of companies operating in Brazil. This study used data from the Innovation 

Survey (PINTEC) for the year 2011 and the Annual Industrial Research (PIA - Enterprise) for 

the years 2011 and 2012. For the formation of the bases of this work were combined, through 

CNPJ, the PINTEC´s information with the financial information of PIA and were considered 

only companies that innovated, according to the IBGE (2011). With this information, 

variables were created to measure the latent constructs of internal innovative activity, external 

innovative activity, government support, organizational and marketing activity, human 

capital, impact of innovation and performance. The methodology used was the exploratory 

factor analysis and structural equation model to test the hypotheses of this work. The general 

hypothesis of this paper sought to empirically analyze if efforts to innovate (innovation 

activities, government support, organizational and marketing activities and human capital) has 

a positive influence on the impact of innovations (impact on net sales and exports) and 

positive influence on performance (profitability and profitability) of Brazlian´s companies. So 

for the resulting base for the year 2011 the results showed significant positive relationship 

between efforts to innovate and the impact of innovations. But for the resulting base year 

2012 results do not indicate significant relationship between efforts to innovate and the impact 

of innovations. The results of the study found no statistical significance for the relationship 

between efforts to innovate and performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A inovação tem-se apresentado cada vez mais importante no desempenho das 

empresas e representa para elas uma fonte de vantagem competitiva. Para Schumpeter (1939) 

a inovação funciona como uma mola para o desenvolvimento do capitalismo. Nesse sentido, 

Cainelli et al. (2004) comentam que é amplamente reconhecido que mudanças tecnológicas e 

inovação são os maiores direcionadores do crescimento econômico e são o coração do 

processo competitivo. Para Laforet (2008), as empresas ao redor do mundo, de diferentes 

tamanhos e setores, estão operando em um ambiente cada vez mais dinâmico, complexo e 

imprevisível. Esse ambiente estimula as empresas a buscarem novas maneiras de conduzir os 

negócios através de algum tipo de inovação e essa inovação leva a obtenção de lucros e 

também leva as empresas a se manterem a frente de outras num ambiente competitivo. Melton 

e Hartline (2010) argumentam que os pesquisadores acadêmicos e os gestores reconhecem a 

importância da inovação de produto e serviço como direcionadores de crescimento porque, 

leva a oportunidades de crescimento da receita, expansão na participação de mercado e 

aumento nos lucros. 

Segundo a OECD (2005) uma das razões pela qual as empresas inovam está na 

melhora do desempenho da empresa. Nesse sentido Villalonga (2004) afirma que uma questão 

fundamental em estudos de administração é entender porque há diferenças nos lucros entre 

empresas. Carvalho et al. (2010) afirmam que os setores e as empresas não são homogêneos, 

sendo assim as variações encontradas podem interferir em seus desempenhos. Assim, a 

relação entre inovação e desempenho financeiro vem sendo bastante estudada tanto teórica 

quanto empiricamente. Diversos estudos nacionais e internacionais estudaram a relação entre 

inovação e desempenho da firma. Autores como Tidd et al., 2008; Feeny e Rogers, 2003; Liao 

e Rice, 2009; Lee e Chen, 2009; Kannebley Jr. Et al., 2010; Brito et al., 2009; Mendes et al., 

2012; Santos et al., 2013, estudaram empíricamente a relação entre inovação e desempenho.  

No Brasil o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vem desenvolvendo, 

desde o ano 2000, a chamada Pesquisa de Inovação (PINTEC) cujo objetivo é a construção de 

indicadores setoriais, nacionais e regionais das atividades de inovação nas empresas do setor 

de indústria, e indicadores nacionais das atividades de inovação nas empresas dos setores de 

eletricidade e gás e de serviços selecionados (edição e gravação e edição de música; 

telecomunicações; atividades dos serviços de tecnologia da informação; tratamento de dados, 

hospedagem na internet e outras atividades relacionadas; serviços de arquitetura e engenharia, 
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testes e análises técnicas; e pesquisa e desenvolvimento), compatíveis com as recomendações 

internacionais em termos conceituais e metodológicos. Segundo o IBGE (2011), os resultados 

da pesquisa PINTEC auxiliam as análises de mercado, auxiliam nos estudos sobre 

desempenho e auxilia o governo a desenvolver e avaliar políticas de inovação.  

Dessa forma, aplicando análise fatorial exploratória e modelagem de equação 

estrutural, a pesquisa propõe construtos que estão associados com a inovação. Concorda-se 

que esses construtos impactam o desempenho da empresa. As variáveis originais estão 

agrupadas em cinco construtos latentes relacionados à atividade inovativa interna, atividade 

inovativa externa, apoio do governo, atividade inovativa organizacional e de marketing e 

capital humano. Essas variáveis estão relacionadas com as variáveis latentes impacto das 

inovações e desempenho das empresas. Especificamente, o objetivo geral dessa pesquisa é 

testar se os esforços para inovar tem influência positiva no desempenho das empresas 

instaladas no Brasil.  

 

 

1.1. Objetivo Geral e Específico 

 

1.1.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral dessa pesquisa é testar se os esforços para inovar tem influência 

positiva no desempenho das empresas instaladas no Brasil.  

 
1.1.2. Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos constituem um caráter concreto e tem como função permitir 

atingir o objetivo geral (Marconi e Lakatos, 2001). Assim, os objetivos específicos deste 

trabalho são:  

 

 Propor construtos que representam esforço para inovar sustentados pelo referencial 

teórico e pela pesquisa de inovação (PINTEC); 

 Propor construtos de desempenho sustentados pelo referencial teórico e pela pesquisa 

industrial anual (PIA); 

 Construir um modelo que analise a relação esforço para inovar e desempenho; 
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 Analisar os resultados através da análise fatorial exploratória e através da modelagem 

de equação estrutural. 

 

 

1.2. Estrutura do Trabalho 

 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: 

Inicialmente é apresentada no capítulo 1 a estrutura geral do trabalho contendo a 

introdução, objetiv o geral, objetivos específicos e contribuições da pesquisa.  

Em seguida, no capítulo 2, é apresentado um panorama geral do referencial teórico 

abordando aspectos sobre inovação, desempenho, inovação e desempenho e estudos 

empíricos nacionais e internacionais que analisam a relação entre inovação e desempenho. 

No capítulo 3 é apresentada a parte metodológica do trabalho contendo as hipóteses, a 

teoria das técnicas estatísticas que foram utilizadas (análise fatorial exploratória e modelagem 

de equação estrutural) e as fontes secundárias de dados (PINTEC e PIA).  

No capítulo 4 é apresentado como foi realizada a contrução da base de dados, bem 

como a formação das variáveis e as análises dos dados como características da base, 

estatísticas descritivas, análise fatorial exploratória, análise dos modelos de mensuração e 

análise das hipóteses através modelagem de equação estrutural. 

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões do trabalho com os principais resultados 

encontrados e as sugestões para futuros estudos. 

Por último são apresentadas as referências que compõem o trabalho e os apêndices. 

  

1.3. Contribuições da Pesquisa 

 
 

Dada a relevância da importância da inovação como direcionador central do 

desenvolvimento econômico (The World Bank, 2010), este trabalho teve como proposta testar 

se os esforços para inovar tem influência positiva no desempenho das empresas instaladas no 

Brasil. Para tal estudo foi utilizada a base de dados resultantes da Pesquisa de Inovação 

(PINTEC), pesquisa essa realizada a cada três anos pelo Instuto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e, a base de dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA- empresa) realizada 

anualmente pelo IBGE. A utilização da base da PINTEC é a primeira contribuição deste 

trabalho para o meio acadêmico, pois, com esse tipo de publicação é possível uma análise 
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quantitativa e qualitativa mais abrangente das empresas, tanto de capital aberto quanto de 

capital fechado, instaladas no Brasil. O trabalho também contribuiu no avanço dos estudos 

realizados por Santos et al. (2013) e Shimizu (2013).  Outra contribuição do estudo foi à 

utilização de análise fatorial exploratória e a utilização da modelagem de equação estrutural 

para análise empírica das hipóteses do trabalho.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Inovação 

 

Schumpeter (1934) foi um dos primeiros economistas a definir inovação. Nas palavras 

do autor o capitalismo é por natureza uma forma ou um método de mudança econômica que 

nunca é estacionária. Para Schumpeter (1934) o impulso fundamental que determina e 

mantém o motor do capitalismo vem dos bens de consumo, dos novos métodos de produção 

ou transporte, de novos mercados e de novas formas de organização industrial. Assim é a 

estrutura econômica destruindo incessantemente o antigo e criando incessantemente o novo. 

A esse processo Schumpeter (1934) chamou de destruição criativa. Assim, a inovação é o 

processo de criação do novo e destruição daquilo que está se tornando obsoleto (Schumpeter, 

1934). 

Para Schumpeter (1934) existem as inovações radicais, onde as rupturas são mais 

intensas e as inovações incrementais que aperfeiçoam o processo de mudança. Para o autor, os 

tipos de inovação são: 

 Introdução de novos produtos; 

 Introdução de novos métodos de produção; 

 Abertura de novos mercados; 

 Desenvolvimento de novas fontes provedoras de matérias-primas e outros insumos; 

 Criação de novas estruturas de mercado em uma indústria. 

 

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 

2005) é fundamental entender porque as empresas inovam. Uma razão seria a melhoria do 

desempenho através do aumento da demanda ou da redução dos custos. Assim, um novo 

produto ou processo pode representar uma vantagem de mercado para o inovador. Para a 

OECD (2005) as inovações nas empresas representam mudanças planejadas com o objetivo 

de melhorar seu desempenho.  

Na visão de Atkinson e Ezell (2012), a inovação tem se tornado o direcionador central 

do bem estar e da competitividade econômica nacional e é, por este fato, que muitas nações 

estão empenhadas na corrida para a vantagem da inovação global. Segundo os autores, a 

inovação é extremamente importante porque é um direcionador de crescimento econômico, de 
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emprego, de crescimento de renda; das melhorias da qualidade de vida e da competitividade 

das nações.  

Nas palavras de Rolfstam (2013) a inovação é o determinante mais importante para a 

vantagem competitiva sustentável e para o crescimento. Inovando, a empresa pode apresentar 

melhor produto no mercado ou produzi-lo mais eficientemente do que seus competidores e 

assim alcançar vantagens competitivas. Na visão de Archibugi et al. (2009) a inovação é vista 

como fator determinante para o crescimento econômico, para a produtividade, para a 

competitividade e para o emprego. 

Contudo, definir inovação é notoriamente difícil, pois há várias definições de inovação 

que aparecem na literatura. As definições podem variar, porém a concordância entre os 

autores é de que a inovação agrega valor para as empresas (Feeny e Rogers, 2003).  

Para Tidd (2001) a inovação pode ter duas formas básicas, a inovação de produto que 

são as mudanças nos produtos ou serviços que a firma oferece, e a inovação de processo que 

são as mudanças em que os produtos e serviços são criados e distribuídos. Para Feeny e 

Rogers (2003), a inovação pode ser definida como a aplicação de novas ideias para os 

produtos e processos das atividades da firma. Inovação é o processo de comercialização ou 

extração de valor a partir das ideias. Dessa forma, Feeny e Rogers (2003) argumentam que as 

empresas devem ser inovadoras para sobreviver e prosperar numa economia competitiva. 

De acordo com a OECD (2005) uma inovação é a implementação de um produto (bem 

ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do 

local de trabalho ou nas relações externas. Assim, segundo a OECD (2005), para ser 

considerada inovação, o produto, o processo, o método de marketing ou organizacional devem 

ser novos ou significativamente melhorados para a empresa. 

Segundo Greenhalgh e Rogers (2010) a inovação pode ser definida como a aplicação 

de novas ideias para produtos, processos ou outros aspectos das atividades da firma que levam 

ao aumento do “valor”. De acordo com os autores, este “valor” é definido de forma ampla 

para incluir valor adicionado para a firma e também benefícios para os consumidores e outras 

empresas. Para os autores duas definições importantes para a inovação é a inovação do 

produto e do processo. Para eles, a inovação do produto inclui a introdução de um novo 

produto ou uma mudança significativa num produto existente. Já a inovação do processo 

abrange a introdução de novos processos no fazer ou comercializar produtos ou serviços. As 

inovações do produto podem ser bens manufaturados tangíveis, serviços intangíveis ou a 
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combinação dos dois. As inovações de processo, que são novas maneiras de fazer ou produzir 

coisas, advêm da combinação de insumos/inputs tangíveis e intangíveis. E considerada 

inovação algo que é novo para a firma e novo para o mercado e que é também introduzido no 

mercado para que os consumidores e outras empresas sejam beneficiados (Greenhalgh e 

Rogers, 2010). 

Para Aktinson e Ezell (2012) a inovação é o desenvolvimento e adoção de novos tipos 

de produtos, processo de produção, serviços e negócios e modelos organizacionais. Em outras 

palavras, inovação traz para a produção, para o mercado e para a sociedade novos produtos, 

processos, serviços e funcionalidades que os consumidores e as organizações acham úteis e 

valiosos. Esse é o tipo de inovação que é o coração da prosperidade econômica nacional e 

global (Aktinson e Ezell, 2012).  

Em relação à classificação das inovações, Schumpeter (1934) as classificou de acordo 

com a sua natureza, podendo ser radical e incremental. Baily e Chackabarti (1985) trazem 

mais 3 (três) graus para a inovação, quais sejam: i) melhoramento de tecnologias existentes; 

ii) imitação de tecnologias existentes; e iii) major breakthrough. Para Afuah (1998) uma 

inovação é dita radical se o conhecimento tecnológico requerido é muito diferente do 

existente, tornando o antigo conhecimento obsoleto. Comparativamente uma inovação é 

incremental se o conhecimento requerido já é existente. Para Tidd (2001) existem graus de 

novidade que vão desde as inovações incrementais até as transformações na indústria. Tidd et 

al. (2008) são claros ao afirmar que na maioria das vezes as inovações ocorrem de forma 

incremental. Para os autores a inovação incremental está centrada na otimização de processos 

já existentes. 

 

 

2.1.1. Conceito de inovação - Manual de Oslo e PINTEC 

 

Este trabalho está baseado na Pesquisa de Inovação (PINTEC) realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, a referência conceitual e metodológica da 

PINTEC está baseada no Manual de Oslo (OECD, 2005). De acordo com o IBGE (2011) as 

informações da PINTEC (2011) continuam concentradas nas inovações de produto e 

processo, porém a pesquisa incorpora as inovações de natureza organizacional e de marketing, 

seguindo as referências do Manual de Oslo. Nesse sentido, faz-se necessário entender o 
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conceito de inovação apresentado pelo manual bem como as atividades de inovação que são 

apresentadas.  

O conceito de inovação utilizado no Manual de Oslo (OECD, 2005) refere-se às 

mudanças caracterizadas pelos aspectos apresentados abaixo: 

 A inovação está ligada a incerteza em relação aos resultados das atividades 

inovadoras. Ou seja, não é possível prever se a pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

vai resultar num desenvolvimento bem-sucedido de um produto comercializável ou 

quais são os recursos e tempo necessários para implementar um novo processo de 

produção ou marketing, por exemplo. 

 A inovação envolve investimento. Estes investimentos podem incluir aquisição de 

ativos fixos ou intangíveis e também de outras atividades como pagamento de salários, 

compra de materiais ou serviços, e esses investimentos podem render retornos 

potenciais no futuro. 

 Os benefícios da inovação são raramente apropriados por completo pela empresa 

inovadora. Assim, em algumas atividades de inovação o custo de imitação é menor 

que o custo de desenvolvimento e nesse sentido, deve existir um incentivo para as 

empresas inovar. 

 A inovação precisa utilizar novos conhecimentos ou a combinação de 

conhecimento existente. Assim, o novo conhecimento pode ser gerado pela empresa 

inovadora (P&D interno) ou adquirido externamente, como por exemplo, na compra 

de uma nova tecnologia.  

 A inovação visa melhorar o desempenho da empresa com o ganho da vantagem 

competitiva, através do aumento da demanda dos produtos, como por exemplo, 

aumentando a qualidade dos produtos, oferecendo novos produtos, conquistando 

novos mercados, ou, através da redução de custos ou através da capacidade da 

empresa em desenvolver novos produtos ou criar novos conhecimentos. 

 

A OECD (2005) através do Manual de Oslo apresenta as atividades que são utilizadas 

para o desenvolvimento de uma inovação. Além das atividades relacionadas à P&D, a OECD 

(2005) apresenta outras atividades de inovação que podem ser:  

 A identificação de novos conceitos para produtos, processos, métodos de marketing ou 

mudanças organizacionais;  
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 As empresas podem comprar informações técnicas, pode comprar experiência e know-

how de outras empresas;  

 Treinar as habilidades humanas da empresa ou comprar conhecimento através de 

contratações;  

 A empresa pode investir em máquinas e equipamentos, bem como em softwares;  

 A empresa pode reorganizar o sistema de gerenciamento empresa e também pode 

desenvolver novos métodos de marketing e vender seus produtos e serviços. 

 

Para o OECD (2005) todas essas atividades de inovação têm como objetivo a melhoria 

do desempenho das empresas. O objetivo da empresa pode estar no desenvolvimento e 

implementação de novos produtos, processos, novos métodos de promoção e vendas de 

produtos e/ou nas mudanças organizacionais da empresa. 

Como apresentado no Manual de Oslo (OECD, 2005) o ambiente institucional 

determina os parâmetros pelos quais as empresa operam. Assim, os elementos que 

determinam esses parâmetros são apresentados abaixo: 

 O sistema educacional básico que vai determinar o padrão mínimo da força de 

trabalho bem como, o mercado consumidor doméstico; 

 O sistema universitário; 

 O sistema de treinamento técnico especializado; 

 A base da ciência e pesquisa; 

 Conhecimento codificado como publicações, ambiente técnico e padrões de 

gerenciamento; 

 Políticas de inovação e outras políticas governamentais que influenciam na inovação 

da empresa; 

 Ambiente legislativo e macroeconômico adequado (leis de patentes, regras de 

governança corporativa, políticas de taxa de lucro e de câmbio, competição e etc.); 

 Facilidade ao acesso ao capital de risco; 

 Facilidade de acesso ao mercado; 

 Estrutura industrial e ambiente competitivo. 

 

 

 



25 
 

2.1.2. Mensuração das atividades de inovação - Manual de Oslo e PINTEC 

 

De acordo com a OECD (2005) as informações sobre as atividades de inovação são 

úteis porque fornecem dados sobre as inovações implementadas pelas empresas, tais como: se 

as empresas inovadoras realizam P&D, se compram conhecimentos, tecnologia, máquinas, 

equipamentos ou outros conhecimentos externos; se a implementação de inovações envolve 

treinamentos de empregados e se as empresas apresentam atividades para mudar a 

organização. As atividades de inovação das empresas, tais como despesas com P&D, compra 

de capital e outras despesas ligadas à inovação são caracterizadas como investimentos que são 

capazes de render retornos no futuro. 

De acordo com o manual alguns fatores podem afetar a capacidade da empresa em 

inovar. Destacam-se as bases de conhecimento da empresa, as capacidades e experiências 

acadêmicas dos trabalhadores, a proximidades de instituições de pesquisa e de regiões com 

alta densidade de empresas inovadoras. 

Segundo a OECD (2005) as atividades de inovação que podem ser mensuradas 

envolvem a pesquisa e desenvolvimento interna e externa, as inovações de produto e processo 

e inovações de marketing e organizacionais. Na sequência são apresentadas e detalhadas as 

atividades de inovação citadas acima: 

 Pesquisa e desenvolvimento: 

 P&D interno: trabalho empreendido na empresa com o intuito de aumentar o estoque 

de conhecimento e usá-lo em novas aplicações. Envolve toda P&D desenvolvida pela 

empresa, incluindo pesquisa básica. 

 P&D externo: refere-se às mesmas atividades desenvolvidas pela P&D interna, porém, 

adquiridas de instituições públicas ou privadas ou de outras empresas.  

 Produto e processo: 

 Aquisição de conhecimentos externos: aquisição de direito de uso de patentes, marcas 

registradas, know-how e outros tipos de conhecimentos adquiridos de outras empresas, 

universidades e outras instituições de pesquisa. 

 Aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens de capital: aquisição de 

máquinas, equipamentos, hardwares, softwares, terras e instalações.  

 Outras preparações para inovações de produto e processo: design, planejamento para 

testes de novos produtos ou serviços, processo de produção e métodos de distribuição. 

 Preparações de mercado para inovações de produto: atividades voltadas para 

introdução de bens ou serviços novos ou melhorados no mercado. 
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 Treinamento: treinamento ligado ao desenvolvimento de inovações de produto e de 

processo. 

 Atividades para inovações de marketing e organizacionais: 

 Preparações para inovações de marketing: atividades relacionadas ao desenvolvimento 

e implementação de novos métodos de marketing. 

 Preparações para inovações organizacionais: atividades relacionais ao planejamento e 

implementação de novos métodos organizacionais.  

 

 Segundo a OECD (2005) as pesquisas sobre inovação podem coletar dados 

qualitativos e quantitativos referentes às atividades de inovação e, os dados de despesas com 

inovação estão entre os mais importantes e são os mais procurados pelas pesquisas e pelas 

políticas públicas.  

 

2.1.3. Objetivos, obstáculos e resultados da inovação - Manual de Oslo e PINTEC 

 

Segundo a OECD (2005) a identificação dos fatores que conduzem a inovação e os 

que dificultam é muito importante para o entendimento do processo de inovação e para a 

formulação de políticas públicas. Dessa forma, o interesse em mensurar o processo de 

inovação deve-se à relação com o desempenho das empresas, das indústrias e da economia. 

Assim, segundo o manual, as medidas referentes ao impacto da inovação sobre o desempenho 

da empresa estão entre os indicadores mais importantes e, ao mesmo tempo, estão entre os 

mais difíceis de obter.  

Para a OECD (2005) o impacto das inovações no desempenho da empresa varia sobre 

o faturamento e a parcela de mercado. Em relação às esferas industrial e nacional está a 

mudança na competitividade total dos fatores e no aumento de conhecimento que circulam 

nas redes. Os objetivos das inovações de produto ou de marketing se relacionam com a 

demanda (melhor qualidade do produto, aumento do market share, entrada em novos 

mercados) e, as inovações de processo ou organizacional se relacionam com a oferta (redução 

de custos, melhora nas competências da produção).  

Um aspecto importante para qualquer análise no impacto das inovações é a defasagem 

entre a inovação e seu impacto. Alguns efeitos podem ser percebidos durante o período de 

observação, mas outros só poderão ser percebidos ao longo do tempo. A parcela de vendas 

obtidas através de produtos novos ou significativamente melhorados, por exemplo, fornece 
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informações importantes sobre o impacto das inovações de produto sobre o faturamento 

(OECD, 2005). 

Em relação às barreiras e obstáculos que impedem as atividades de inovação, a OECD 

(2005) apresenta os fatores econômicos, como os custos altos ou ausência de demanda, fatores 

empresariais, como carência de pessoal qualificado ou de conhecimentos, fatores legais como 

regulações e regras tributárias. Segundo a OECD (2005) os fatores que impedem a inovação 

podem fornecer informações importantes para as políticas de inovação. As pequenas e médias 

empresas podem sinalizar deficiência no investimento; as empresas podem não possuir 

pessoal qualificado para as atividades de inovação; ausência de infraestrutura e etc. 

Apresentado o conceito de inovação e a mensuração das atividades de inovação da 

qual este trabalho está baseado, essa pesquisa optou por escolher informações como 

dispêndios em P&D, interno e externo, dispêndios em treinamentos, comprar de máquinas e 

equipamentos, de softwares, outras preparações para inovações de produtos e processo, 

preparações de mercado para inovações de produto, atividades organizacionais e de marketing 

e capital humano para compor o construto de esforços para inovar. Entende-se que essas 

atividades estão ligadas a inovação e são caracterizadas como capazes de render retornos no 

futuro (OECD, 2005). Concarda-se também que os esforços para inovar podem gerar 

impactos e, esses impactos variam sobre o faturamento da empresa sendo visto nas vendas e 

exportações. Dessa maneira o faturamento das vendas líquidas e exportações são utilizados 

nesse trabalho para compor o construto de impacto das inovações.  

 

 
2.2. Desempenho  

 

Para March e Sutton (1997) muitos estudos de desempenho organizacional definem 

desempenho como variável dependente e busca identificar quais variáveis levam a variações 

no desempenho. Para os autores as organizações competem umas com as outras, buscando 

algum tipo de vantagem. Assim, as empresas são comparadas em termos de lucros, vendas, 

participação no mercado, produtividade e preço das ações.  

A corrente teórica da visão baseada em recursos (RBV) vem estudando quais aspectos 

diferem umas empresas das outras. Na visão de Barney (1991) uma empresa apresenta 

vantagem competitiva quando ela implementa uma estratégia de criação de valor não 

simultaneamente sendo implementada por qualquer concorrente atual ou potencial. 

Analogamente, uma empresa apresenta vantagem competitiva sustentável quando implementa 
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uma estratégia de criação de valor não simultaneamente sendo implementada por qualquer 

concorrente atual ou potencial e quando estas outras firmas são incapazes de duplicar/imitar 

os benefícios desta estratégia. Assim, de acordo com Barney (1991) para entender as fontes da 

vantagem competitiva sustentável é necessário construir um modelo baseado na afirmação de 

que os recursos da empresa são imóveis e heterogêneos. Assim, o autor assegura que para a 

empresa ter uma potencial vantagem competitiva sustentável, os recursos da empresa 

precisam ter quatro atributos: a) deve ser valioso, no sentido de explorar oportunidades e/ou 

neutralizar ameaças no ambiente da empresa; b) deve ser raro entre as concorrentes atuais e 

potenciais da empresa; c) deve ser imperfeitamente imitável, e d) não pode haver substitutos 

equivalentes estrategicamente para este recurso que são valiosos, mas nem sempre raros ou 

imperfeitamente imitáveis. Para a RBV uma empresa obtém vantagem competitiva quando é 

capaz de gerar maior valor que suas concorrentes (Barney e Hesterly, 2008). 

 Na visão de Carton e Hofer (2006), o desempenho organizacional é uma medida de 

mudança de estado financeiro da organização ou resultados financeiros que resultam de 

decisões dos membros da organização. Para os autores a essência do desempenho de uma 

empresa está na criação de valor. Nesse sentido, Assaf Neto (2006), afirma que uma empresa 

cria valor quando ela pode oferecer aos acionistas remunerações acima da média. Para o autor 

a criação de valor pode ser entendida quando o preço de mercado da empresa sofre 

valorização decorrente de sua capacidade em melhorar o custo de oportunidade de seus 

proprietários (Assaf Neto, 2006, p.171). 

De acordo com Carton e Hofer (2010) não há consenso sobre a melhor ou suficiente 

medida para desempenho organizacional. O que é conhecido é que o desempenho financeiro 

organizacional é definitivamente um constructo multidimensional (Carton e Hofer, 2006; 

2010).  Assim, os autores apresentam diversas medidas contábeis, de sobrevivência, baseadas 

no mercado e de valor econômico para mensurar o desempenho financeiro das empresas. Para 

os autores as medidas contábeis são aquelas que dependem de informações financeiras 

informadas em declarações de rendimentos, balanços e declarações de fluxo de caixa. Assim 

segundo os autores as medidas contábeis podem ser classificadas em lucratividade, 

crescimento, alavancagem, liquidez e fluxo de caixa e eficiência. Já as medidas de 

sobrevivência para os autores são aquelas que simplesmente indicam se a organização 

permaneceu no negócio acima do período de interesse. Carton e Hofer (2006) citando Barnard 

(1938) e Drucker (1954) propuseram que sobrevivência é uma medida de longo prazo 

fundamental. Contudo, pesquisas mostram que a medida de sobrevivência é raramente usada 
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para medir desempenho nas organizações. Segundo Carton e Hofer (2006) os desempenhos 

baseados em medidas de valor de mercado incorporam o valor de mercado da organização em 

razões e taxas e, portanto, estas medidas estão disponíveis onde valores de mercado existem 

para empresas de capital aberto. Por último, as medidas de valor econômico são medidas 

contábeis ajustadas que levam em consideração o custo de capital e algumas das influências 

das regras financeiras externas. Estas medidas têm suas bases nos conceitos de lucro líquido 

residual e taxa interna de retorno desenvolvida nas décadas de 1950 e 1960 (Ittner e Larcker, 

1998). Defensores das medidas de valor econômico afirmam que elas são medidas superiores 

de desempenho organizacional, desde que examinem retornos para a organização depois que 

custos de capital tenham sido deduzidos, aproximando criação de valor ao acionista (Carton e 

Hofer, 2006).  

Assim, para Carton e Hofer (2006) as medidas geralmente utilizadas para medir e 

representar desempenho financeiro são o retorno sobre o ativo total (ROA), o retorno do 

capital próprio (ROE), o retorno de vendas (ROS), o retorno do investimento (ROI), 

crescimento das vendas, Z de Altman, oretorno total aos acionistas (TSR), Q de Tobin entre 

outras.  

Nesta pesquisa, dadas às limitações da fonte de dados, foram utilizadas informações 

financeiras para construir as variáveis de desempenho, a saber: retorno sobre o ativo total 

(ROA), retorno de vendas (ROS) e margem operacional (MOP).  

 

2.3. Inovação e Desempenho 

 

Segundo a OECD (2005) uma das razões pela qual as empresas inovam está na 

melhora do desempenho da empresa. Assim, a relação entre inovação e desempenho 

financeiro vem sendo bastante estudada tanto teórica quanto empiricamente.  

Nas palavras de Tidd et al. (2008) o sucesso das empresas deve-se, em grande parte, à 

inovação. Para Tidd (2001) há duas abordagens para medir inovação no nível da firma. Uma 

abordagem utiliza indicadores disponíveis no domínio público, tais como dispêndios com 

pesquisa e desenvolvimento, número de patentes e anúncios de novos produtos. Outra 

abordagem é o uso de pesquisas (surveys) para capturar indicadores como proporção técnica, 

design e proporção de vendas ou lucros contabilizados pelos produtos lançados num período 

de 3 a 5 anos. Para o autor não há uma medida única de inovação. Alguns indicadores 

representam melhor certos setores, como por exemplo, pesquisa e desenvolvimento para 
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grandes firmas químicas e elétricas; patentes para firmas de tecnologia mecânica e anúncios 

de produtos para firmas de software e serviços (Tidd, 2001). Assim, de acordo com o autor 

medir os inputs e outputs de inovação são difíceis, mas estabelecer a relação entre medidas de 

inovação e desempenho da firma é mais problemático. Segundo o autor, duas classes de 

medida de desempenho são utilizadas. A primeira delas está preocupada com o desempenho 

financeiro e contábil como, por exemplo, lucratividade, retorno sobre o investimento (ROI) e 

preço da ação. A outra medida se preocupa com o desempenho de mercado como a ação ou 

crescimento. Na visão de Tidd (2001) o uso de indicadores que medem valor de mercado da 

ação apresenta maior vantagem sobre as medidas financeiras, pois refletem mais 

provavelmente os efeitos da inovação.  

Feeny e Rogers (2003) analisaram em seu trabalho a relação entre inovação e 

desempenho de empresas australianas. Para tal estudo, os autores utilizaram as variáveis 

dispêndios em pesquisa e desenvolvimento (P&D), patentes, trademarks e design para medir 

inovação e, utilizaram a variável market value para mensurar desempenho das firmas. Para a 

pesquisa, os autores utilizaram três bases de dados secundárias australianas, IBIS enterprise 

database, IP Australia´s Annual Record of Proceedings e Securities Industry Research Centre 

of Asia-Pacific (SIRCA), pelo período da 1995 a 1998. Os resultados do estudo indicam que 

os dispêndios com P&D e aplicações das patentes são determinantes importantes para o valor 

de mercado da empresa. Para Feeny e Rogers (2003) a pesquisa encontrou que a inovação 

leva, em média, a aumentos no desempenho da firma. 

Lee e Chen (2009) estudaram empiricamente a relação entre a introdução de novos 

produtos e o retorno ao acionista. Para tal estudo, os autores coletaram 409 anúncios de novos 

produtos lançados no Wall Street Journal Index pelo período de 1990 a 1998 e também 

utilizaram a base da Center for Research in Security Prices (CRSP) para calcular o retorno ao 

acionista. A pesquisa demonstrou que a introdução de novos produtos no mercado eleva o 

valor para o acionista. Lee e Chen (2009) procuraram observar em seu estudo o papel do 

dispêndio em P&D. Assim, os autores concluíram que os dispêndios com pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) levaram a dois tipos de efeito no valor ao acionista. De acordo com 

os achados da pesquisa, níveis baixos ou moderados de dispêndios em P&D levaram a 

retornos negativos e em contra partida, níveis altos com dispêndios em P&D levaram a 

retornos positivos. Para os autores, níveis baixos e moderados de investimentos em P&D 

levavam os investidores a perceberem uma redução na lucratividade das empresas e, altos 

níveis estariam associados com geração de benefício econômico futuro. Vale salientar que 
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para Lee e Cheen (2009) o recurso da firma pesquisa e desenvolvimento (P&D) são 

imperativos para materializar novos produtos. 

Liao e Rice (2009) também analisaram a relação entre inovação e desempenho de 

empresas australianas. Para responder ao objetivo da pesquisa, os autores utilizaram uma 

amostra de 449 empresas manufatureiras da base de dados da pesquisa longitudinal de 

empresas Australian Bureau of Statistics para o período de 1996-1997 e 1997-1998. Para 

medir inovação os autores utilizaram os construtos chamados de intensidade de P&D, 

intensidade de treinamento e intensidade de tecnologia de produção e, para medir desempenho 

os autores utilizaram a variável crescimento de vendas. Liao e Rice (2009) concluem em seu 

estudo que o desempenho organizacional é impulsionado pela inovação. Segundo os autores, 

o resultado contribui com a literatura da inovação ao considerar que as atividades relacionadas 

à inovação só podem gerar vantagem competitiva para uma empresa quando elas ocorrem 

juntamente com mudanças reais na posição de mercado e nas ofertas da empresa. 

Artz et al. (2010) analisaram a relação entre o impacto dos investimentos e atividades 

inovativas no desempenho da empresa. Para tal estudo, os autores utilizaram uma amostra 

com 272 empresas americanas e canadenses de 35 indústrias diferentes pelo período de 1986 

a 2004. Nessa pesquisa os autores testaram uma série de hipóteses onde procuravam 

relacionar se os dispêndios em P&D são positivamente relacionados com o número de 

patentes, se os dispêndios em P&D estão relacionados com os anúncios de novos produtos, se 

as patentes estão positivamente relacionadas com os anúncios de novos produtos e se os 

anúncios de novos produtos estão relacionados com o desempenho das empresas. Para medir 

as atividades de inovação foram utilizadas a variável dispêndio em P&D, número de patentes 

e os anúncios de novos produtos.  Em relação ao desempenho da empresa Artz et al. (2010) 

comentam que o desempenho é um construto multidimensional e, para essa pesquisa foram 

utilizadas variáveis relacionadas ao retorno (ROA) e ao crescimento (crescimento de vendas). 

Para tal estudo, os autores utilizaram a base de dados da National Bureau of Economics 

Research (NBER) para obter dados referentes a patentes, a base de dados Dow Jones e 

Reuters Company para obter dados dos anúncios de novos produtos e a base de dados da 

Compustat para coletar os dados referentes a desempenho. A análise empírica concluiu que os 

anúncios de novos produtos (resultados de dispêndios em pesquisa e desenvolvimento) 

apresentam relação positiva e significativa com o desempenho medida pelas variáveis, retorno 

ao acionista (ROA) e pelo crescimento de vendas.  
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Na Colômbia, Albarracín e Lema (2012) pesquisaram a relação entre o grau de 

inovação de 60 micros, pequenas e médias empresas de média a alta tecnologia da Colômbia e 

sua relação com o desempenho (rendimento). Os dados da pesquisa foram extraídos da base 

de dados do Observatório de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTICOR) e da Câmara de 

Comércio da Colômbia para o ano de 2010. Para compor as variáveis de inovação, os autores 

separaram inovação em dois tipos, inovação tecnológica que compreende as novidades 

significativas de produtos e processos e, inovação organizacional que compreende as 

mudanças introduzidas na estrutura administrativa da empresa e a mudança na 

comercialização. Para medir rendimento os autores utilizaram variáveis relacionadas à market 

share, rentabilidade e produtividade da empresa. Albarracín e Lema (2012) concluem em sua 

investigação que a inovação em processos e em produtos são as que geram maior impacto 

positivo nas micro, pequenas e médias empresas e, ao contrário do que os autores esperavam a 

inovação organizacional não apresentou efeito significativo sobre o rendimento. 

Nybakk e Jenssen (2012) investigaram os efeitos diretos da estratégia de inovação no 

desempenho financeiro das firmas de manufatura da Noruega (indústria madeireira). Os 

autores escolheram estudar a indústria madeireira por ser uma indústria conservadora e com 

baixo grau de inovação. Para atingir tal objetivo, os autores realizaram uma survey com 241 

CEOs através de um questionário com escala likert de 7 pontos. Para medir estratégia de 

inovação os autores utilizaram quatro dimensões: o grau de inovação na forma de produto, 

processo, sistema de negócio e grau de dispêndios em pesquisa e desenvolvimento. De acordo 

com os autores, desempenho é um fenômeno complexo e multidimensional o que dificulta sua 

medição. Assim, no estudo realizado, Nybakk e Jenssen (2012) usaram quatro medidas de 

desempenho: retorno sobre vendas, taxa de crescimento de vendas, ROA e competitividade 

geral. No estudo empírico, os autores encontraram relação positiva entre estratégia de 

inovação e desempenho financeiro. De acordo com os autores, o estudo aponta que firmas que 

dão prioridade a pesquisa e desenvolvimento bem como que implementam estratégia de 

inovação podem ganhar financeiramente.  

Por fim, são apresentados no quadro 1 os resumos dos trabalhos pesquisados e 

apresentados nessa seção.  

Concluísse que nos trabalhos internacionais apresentados e discutidos acima, as 

variáveis relacionadas a inovação, tais como dispêndios em P&D, patentes, introdução de 

novos produtos e etc., impactam de forma positiva no desemempenho financeiro das 

empresas. 
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Quadro 1: Resumo dos estudos empíricos internacionais sobre inovação e desempenho. 

Título/Autor Objetivo Principal Variáveis/Construtos 

Inovação 

Variáveis 

Desempenho 

Base dados/ Período 

da análise e Método 

Principais Resultados 

 

 

Innovation and 

Performance: 

Benchmarking 

Australian Firms. 

Feeny e Rogers, 2003. 

 

 

 

Analisar a relação entre 

inovação e desempenho de 

empresas australianas. 

 

 

- Dispêndios em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D); 

- Patentes; 

- Trademarks e; 

- Design. 

 

 

- market share. 

 

 

- IBIS enterprise 

database, IP 

Australia´s Annual 

Record of Proceedings 

e Securities Industry 

Research Centre of 

Asia-Pacific (SIRCA): 

1995 a 1998. 

 

- Método: 

Benchmarking. 

 

 

 

Os resultados do estudo indicam que 

os dispêndios com P&D e aplicações 

das patentes são determinantes 

importantes para o valor de mercado 

da empresa. Para Feeny e Rogers 

(2003) a pesquisa encontrou que a 

inovação leva, em média, a aumentos 

no desempenho da firma. 

 

 

 

 

 

The Immediate Impact 

of New Product 

Introductions on Stock 

Price: The Role of 

Firm Resources and 

Size. 

Lee e Chen, 2009. 

 

 

 

Estudar empiricamente a 

relação entre a introdução 

de novos produtos e o 

retorno ao acionista. 

 

 

 

- introdução de novos 

produtos. 

 

 

 

- retorno ao acionista. 

 

 

 

- Wall Street Journal 

Index: 1990 a 1998 e 

base da Center for 

Research in Security 

Prices (CRSP.) 

 

 

- Método: estudo de 

evento. 

 

A pesquisa demonstrou que a 

introdução de novos produtos no 

mercado eleva o valor para o 

acionista. Lee e Chen (2009) 

procuraram observar em seu estudo o 

papel do dispêndio em P&D. Assim, 

os autores concluíram que os 

dispêndios com P&D levaram a dois 

tipos de efeito no valor ao acionista. 

De acordo com os achados da 

pesquisa, níveis baixos ou moderados 

de dispêndios em P&D levaram a 

retornos negativos e em contra 

partida, níveis altos com dispêndios 

em P&D levaram a retornos 

positivos. Para os autores, níveis 

baixos e moderados de investimentos 

em P&D levavam os investidores a 

perceberem uma redução na 
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lucratividade das empresas e, altos 

níveis estariam associados com 

geração de benefício econômico 

futuro. Vale salientar que para Lee e 

Cheen (2009) o recurso da firma 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

são imperativos para materializar 

novos produtos. 

 

 

Innovation 

investments, market 

engagement and 

financial performance: 

A study among 

Australian 

manufacturing SMEs. 

Liao e Rice, 2009. 

 

 

 

Analisar a relação entre 

inovação e desempenho de 

empresas australianas. 

 

 

- intensidade de P&D; 

- intensidade de treinamento 

e; 

- intensidade de tecnologia 

de produção. 

 

 

- crescimento de 

vendas. 

 

 

- base de dados da 

pesquisa longitudinal 

de empresas 

“Australian Bureau of 

Statistics”: período de 

1996-1997 e 1997-

1998. 

 

- Método: modelagem 

de equação estrutural. 

 

 

Liao e Rice (2009) concluem em seu 

estudo que o desempenho 

organizacional é impulsionado pela 

inovação. Segundo os autores, o 

resultado contribui com a literatura 

da inovação ao considerar que as 

atividades relacionadas à inovação só 

podem gerar vantagem competitiva 

para uma empresa quando elas 

ocorrem juntamente com mudanças 

reais na posição de mercado e nas 

ofertas da empresa. 

 

 

 
 

A longitudinal study of 

the impact of R&D, 

patents and product 

innovation on firm 

performance. 

Artz et al., 2010. 

 

 

 

Analisar a relação entre 

o impacto dos 

investimentos e 

atividades inovativas no 

desempenho da 

empresa. 
 

 
 

- dispêndio em P&D; 

- número de patentes e;  

- anúncios de novos 

produtos. 

 
 

- retorno: ROA. 

- crescimento: 

crescimento de 

vendas. 

 
- base de dados da 

National Bureau of 

Economics Research 

(NBER) para obter 

dados referentes a 

patentes, a base de 

dados Dow Jones e 

Reuters Company para 

obter dados dos 

anúncios de novos 

produtos e a base de 

dados da Compustat: 

1986 a 2004. 

 
A análise empírica concluiu que os 

anúncios de novos produtos 

(resultados de dispêndios em 

pesquisa e desenvolvimento) 

apresentam relação positiva e 

significativa com o desempenho 

medida pelas variáveis, retorno ao 

acionista (ROA) e pelo crescimento 

de vendas.  
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- Método: análise de 

mínimos quadrados de 

três estágios. 

 

 

 

 

Impacto de la 

innovación sobre 

el rendimiento de la 

MIPYME: 

un estudio empírico en 

Colombia. 

Albarracín e Lema, 

2012. 

 

 

Pesquisar a relação entre o 

grau de inovação de 60 

micros, pequenas e médias 

empresas de média a alta 

tecnologia da Colômbia e 

sua relação com o 

desempenho (rendimento). 

 

 

- inovação tecnológica que 

compreende as novidades 

significativas de produtos e 

processos e; 

- inovação organizacional 

que compreende as 

mudanças introduzidas na 

estrutura administrativa da 

empresa e a mudança na 

comercialização. 

 

 

 

- market share, 

rentabilidade e 

produtividade. 

 

 

- base de dados do 

Observatório de 

Prospectiva 

Tecnológica Industrial 

(OPTICOR) e da 

Câmara de Comércio 

da Colômbia para o 

ano de 2010. 

 

- Método: regressão 

linear múltipla. 

 

 

 

Concluem em sua investigação que a 

inovação em processos e em produtos 

são as que geram maior impacto 

positivo nas micro, pequenas e 

médias empresas e, ao contrário do 

que os autores esperavam a inovação 

organizacional não apresentou efeito 

significativo sobre o rendimento. 

 

 

 

 

 

Innovation strategy, 

working climate and 

financial performance 

in traditional 

manufacturing firms: 

an empirical analysis. 

Nybakk e Jensen, 

2012. 

 

 

 

 

 

 

Investigar os efeitos 

diretos da estratégia de 

inovação no desempenho 

financeiro das firmas de 

manufatura da Noruega. 

 

 

O grau de inovação na forma 

de: 

- produto; 

- processo; 

- sistema de negócio e; 

- grau de dispêndios em 

pesquisa e desenvolvimento. 

 

 

- retorno sobre 

vendas; 

- taxa de crescimento 

de vendas; 

- ROA e; 

- competitividade 

geral. 

 

 

- survey com 241 

CEOs através de um 

questionário com 

escala likert de 7 

pontos. 

 

- Método: modelagem 

de equação estrutural.  

 

 

 

O estudo aponta que firmas que dão 

prioridade a pesquisa e 

desenvolvimento bem como que 

implementam estratégia de inovação 

podem ganhar financeiramente.  

 

Fonte: elaborado pela autora
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2.4. Estudos sobre Inovação no Brasil 

 

 Na visão de Queiroz e Quadros (2005) há um desequilíbrio existente no sistema 

nacional de inovação do Brasil, dada à excessiva dependência do setor público e dos gastos 

governamentais. De acordo com os autores, a alta internacionalização da economia brasileira 

é uma das explicações para o baixo envolvimento das empresas com atividades de pesquisa e 

desenvolvimento. Dessa forma, as empresas multinacionais estrangeiras são apenas 

importadoras de tecnologia desenvolvida nos países de origem. E nesse contexto, caberiam as 

empresas nacionais a promoção do desenvolvimento tecnológico (Queiroz e Quadros, 2005). 

Nesse mesmo sentido Kannebley Jr. et al. (2010) comentam que a exposição das 

empresas manufatureiras brasileiras à concorrência externa mostra a distância tecnológica 

entre o Brasil e outros países. Para os autores, a indústria brasileira sofre de limitado 

investimento tecnológico, falta de maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) e estão centradas na aquisição de tecnologia incorporada em máquinas e 

equipamentos.  

Dados da Pesquisa de Inovação (PINTEC, 2011) revelam que do universo de 128.699 

empresas (com 10 ou mais pessoas ocupadas), apenas 45.950 empresas implantaram produtos 

ou processos novos ou significativamente novos, o que corresponde a uma taxa geral de 

inovação de 35,7%. Em relação à indústria houve uma queda em relação à PINTEC (2008) 

quando as empresas inovadoras chegaram a 38,1%, enquanto que na PINTEC (2011) a 

porcentagem foi de 35,6%. Essa queda pode ser entendida pela retração ocorrida pela crise 

econômica internacional instaurada no final de 2008. Assim, o período coberto de 2009-2011 

expôs as empresas brasileiras a um cenário mais adverso. A apreciação cambial ocorrida em 

tal período facilitou a aquisição externa de máquinas e equipamentos novos. Contudo, a 

mesma apreciação cambial levou as empresas brasileiras a uma maior concorrência com 

produtos estrangeiros e também dificultou as exportações das empresas brasileiras (IBGE, 

2011). 

Assim os pesquisadores brasileiros estão interessados em entender melhor o papel da 

inovação nas empresas instaladas no Brasil. Assim, diversas são as pesquisas empíricas 

encontradas nesse sentido. Na sequência são apresentados estudos brasileiros que utilizaram a 

Pesquisa de Inovação (PINTEC) como base de dados, o que é de interesse deste trabalho. 

Brito et al. (2009) pesquisaram a relação entre inovação e desempenho de empresas do 

setor químico brasileiro. Os autores tinham como objetivo responder a duas hipóteses. A 
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primeira hipótese buscou analisar a relação entre investimento em inovação e taxa de 

crescimento da empresa e, a segunda hipótese buscou analisar a relação entre investimento e 

taxa de lucratividade. Para analisar essa relação, os autores utilizaram dados secundários 

provenientes da base de dados da PINTEC do ano de 2000 (construto de inovação) e do 

balanço anual da Gazeta Mercantil (desempenho) com informações válidas para o período de 

1999-2001. Para mensurar inovação, os autores extraíram as seguintes variáveis provenientes 

da PINTEC (2000): % de gastos com P&D, % de gastos com aquisição externa de P&D, % de 

gastos com aquisição externa de outros conhecimentos, % de gastos com aquisição de 

máquinas e equipamentos. % de gastos com treinamento, % de gastos com introdução de 

inovações tecnológicas, % de gastos com projeto industrial e outras preparações, pessoal 

ocupado com inovação – doutores, pessoal ocupado com inovação – mestres, pessoal ocupado 

com inovação – graduado, pessoal ocupado com inovação – técnico, pessoal ocupado com 

inovação – suporte, % de vendas locais advindas de produtos – novo para mercado ou para a 

empresa, % de vendas exportação advinda de produtos- novo para o mercado ou para a 

empresa e % das vendas cobertas por patente solicitada ou em vigor. Para mensurar 

desempenho, os autores utilizaram as dimensões crescimento (receita líquida) e lucratividade 

(retorno sobre os ativos totais e margem de Ebitda). A combinação das duas bases resultou 

numa base final de 62 empresas e os dados foram analisados usando o modelo de regressão 

linear múltipla. Segundo Brito et al. (2009), os resultados mostraram que as variáveis de 

inovação não explicaram as variações dos indicadores de lucratividade (ROA e Ebtida), 

porém, explicaram a variação da taxa de crescimento da receita líquida. 

Kannebley Jr. et al. (2010) buscaram compreender em seu estudo, se empresas 

inovadoras brasileiras apresentam desempenho econômico superior em comparação a 

empresas não inovadoras. Para analisar essa relação empiricamente, os autores utilizaram 

dados referentes à inovação e desempenho econômico de diferentes bases de dados (PINTEC, 

PIA, SECEX, RAIS e CCE) através de dois períodos, de 1996-1997 e 2001- 2002. Para medir 

inovação foram separadas as empresas que eram inovadoras, inovadoras de processo e 

inovadores de produto, de acordo com as definições da PINTEC (2000). Para medir 

desempenho os autores utilizaram variáveis a respeito do nº de empregados, vendas líquidas, 

produtividade da mão de obra, produtividade do capital, market share e markup. Kannebley 

Jr. et al. (2010) encontraram que, na média, as realizações de inovações tecnológicas levam a 

impactos positivos e significativos no emprego, na receita líquida, na produtividade do 

trabalho, produtividade do capital e na participação no mercado das empresas estudadas. Para 
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os autores, a variável receita líquida foi a que mais refletiu os impactos da inovação.  Os 

autores concluem que empresas inovadoras apresentam porcentagens maiores de 

empregabilidade, receita líquida, produtividade do trabalho, produtividade do capital e 

participação no mercado quando comparado com as empresas não inovadoras.  

Mendes et al. (2012) estudaram a eficiência técnica e de escala dos recursos destinados 

às atividades inovativas em 23 setores da indústria, pelo método de análise envoltória de 

dados (DEA). Para tal estudo, os autores utilizaram variáveis referentes aos dispêndios em 

atividades inovadoras e receita líquida de vendas obtidas através da base de dados da PINTEC 

para os anos de 2003 e 2005. Para medir os inputs foram utilizados as variáveis gastos com 

atividades internas e externa de P&D e aquisição de outros conhecimentos, gastos com 

aquisição de máquinas e equipamentos, gastos com treinamento, gastos com introdução de 

inovações tecnológicas no mercado, gastos com projetos industriais e outras preparações 

técnicas e mão de obra envolvida em atividades inovativas. Para medir o output foi utilizada a 

variável receita líquida das vendas. Através da análise envoltória de dados (DEA), Mendes et 

al. (2012) concluíram que embora tenha havido um aumento na receita líquida média das 

empresas, houve uma piora na qualidade dos gastos realizados como gastos com P&D, 

compras de máquinas e equipamentos e etc., quando comparados com a PINTEC 2003 e 

2005. 

Gonçalves et al. (2011) buscaram compreender em seu estudo o papel do território e 

das empresas individuais na inovação da economia industrial brasileira após a abertura 

econômica de 1998. Para atingir tal objetivo, os autores utilizaram a base de dados da 

PINTEC e da PIA para o período de 1998 a 2000. Para tal estudo, os autores utilizaram as 

variáveis tamanho da firma, dispêndios em P&D, gastos totais com inovação, origem do 

capital e diferenças tecnológicas e, para medir a influência do ambiente regional foram 

utilizadas variáveis referentes à escolaridade da população adulta, nível de industrialização, 

patenteamento per capita, intensidade em dispêndio em P&D, acessibilidade a São Paulo e 

escala industrial e tecnológica. Assim, Gonçalves et al. (2011) evidenciaram em seus achados 

a importância das variáveis conectadas a empresa (tamanho da empresa, dispêndios com 

P&D, dispêndios com inovação, origem do capital e diferenças nas oportunidades 

tecnológicas entre setores) e ao território/localização (escolaridade, nível de industrialização, 

patente per capita, intensidade de dispêndio em P&D) como determinantes da propensão para 

inovação das empresas industriais brasileiras.  
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Ruiz e Bhawan (2010) buscaram, em seu estudo empírico, comparar o comportamento 

inovador de empresas multinacionais e nacionais no Brasil por setor de atividades industriais. 

Para tal estudo, as autoras utilizaram dados secundários provenientes da PINTEC 2003 para 

calcular índices de semelhança, para estudar as distâncias observadas entre as empresas 

multinacionais e nacionais. As autoras caracterizaram como atividade inovadora as empresas 

que são altamente inovadoras, as empresas que fazem P&D, as empresas que destinam 

recursos, as empresas que obtém resultados e as empresas que realizam inovações de sistema. 

Para compor a amostra, as autoras estabeleceram dois grupos, sendo um grupo com 60.228 

empresas com capital estritamente nacional e 1.704 empresas que contam com participação 

estrangeira no capital controlador. De acordo com as análises realizadas em seu estudo, Ruiz e 

Bhawan (2010) concluíram que as empresas multinacionais são em geral mais propensas a 

inovar, entretanto, a intensidade inovadora (propensão a inovar) é muito semelhante com as 

empresas nacionais. Outro resultado, é que as empresas nacionais utilizam mais fontes 

externas em termos de alocação de recursos, o que segundo as autoras revela a escassez de 

esforço interno em inovação por parte das empresas brasileiras. De acordo com as autoras, a 

propensão para realizar inovações radicais e também incrementais é maior no grupo das 

empresas multinacionais. Por fim, outro fato importante é que as empresas multinacionais tem 

maior propensão a obter receitas pela comercialização de inovações quando comparada com 

as empresas com capital estritamente nacional.  

Santos et al. (2013) avaliaram a potencial relação entre inovação e desempenho das 

firmas brasileiras. Os autores utilizaram a base de dados da PINTEC 2000, 2003 e 2005 para 

medir inovação e as bases da Serasa e Gazeta Mercantil (anos 2001, 2004 e 2006) para medir 

desempenho. De acordo com os autores, a pesquisa constitui um dos poucos estudos no Brasil 

sobre inovação das firmas, que leva em consideração uma amostra abrangente e que agrega 

variáveis financeiras, que normalmente não estão disponíveis em empresas de capital fechado. 

Para medir inovação os autores utilizaram a dimensão capital humano (nº de doutores, 

mestres, universitários e técnicos com dedicação exclusiva às atividades de P&D), esforço 

inovador (treinamento, dispêndios internos com P&D, dispêndios com aquisição de máquinas 

e equipamentos e dispêndios com introdução de inovações tecnológicas) e capital relacional 

(dispêndios com P&D externo e dispêndios com aquisição de conhecimento externo). Para 

medir desempenho foi utilizado a variável retorno sobre o ativo (ROA), retorno sobre vendas 

(ROS), retorno sobre patrimônio (ROE) e margem operacional (Oper_Marg). Santos et al. 

(2013) utilizaram a técnica de análise fatorial o que confirmou e validou os constructos de 
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inovação. Contudo, os autores não encontraram relação entre as variáveis de inovação e 

desempenho, através da modelagem de equação estrutural.  

Por fim, são apresentados no quadro 2 os resumos dos trabalhos pesquisados e 

apresentados nessa seção.  

Nessa seção foram apresentados estudos empíricos nacionais que relacionam inovação 

em suas diversas formas e desempenho da empresa. Diferentemente do que se vê nos 

trabalhos internacionais (relação positiva entre atividades de inovação, patentes, introdução de 

novos produtos e desempenho financeiro) essa relação não é encontrada nos trabalhos aqui 

apresentados. Todos os trabalhos aqui apresentados utilizaram dados provenientes da pesquisa 

de inovação (PINTEC) para medir inovação e fontes diversas para medir desempenho da 

empresa (PIA, Gazeta Mercantil, SECES, RAIS). Uma possível resposta para não se ter 

encontrado relação positiva nos estudos nacionais pode estar relacionado à questão 

conjuntural e ao ambiente institucional que a empresa opera. Problemas no sistema educaional 

brasileiro, bem como deficiências na base da ciência e pesquisa e dificuldades em relação às 

políticas de inovação, podem estar relacionadas a não relação significativa entre inovação e 

desempenho. 
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Quadro 2: Resumo dos estudos empíricos sobre inovação no Brasil. 

Título/Autor Objetivo Principal Variáveis/Construtos Inovação Variáveis 

Desempenho 

Base dados/ 

Período da análise 

e Método 

Principais Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovação e 

Desempenho 

empresarial: lucro 

ou crescimento? 

Brito et al., 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisar a relação entre 

inovação e 

desempenho de 

empresas do setor 

químico brasileiro, 

utilizando dados da 

PINTEC. 

 

 

- % de gastos com P&D; 

- % de gastos com aquisição externa de 

P&D; 

- % de gastos com aquisição externa de 

outros conhecimentos;  

- % de gastos com aquisição de máquinas e 

equipamentos;  

- % de gastos com treinamento; 

- % de gastos com introdução de inovações 

tecnológicas; 

- % de gastos com projeto industrial e outras 

preparações; 

- Pessoal ocupado com inovação – doutores;  

- Pessoal ocupado com inovação – mestres; 

- Pessoal ocupado com inovação – graduado; 

- Pessoal ocupado com inovação – técnico; 

- Pessoal ocupado com inovação – suporte; 

- % de vendas locais advindas de produtos – 

novo para mercado ou para a empresa; 

- % de vendas exportação advinda de 

produtos- novo para o mercado ou para a 

empresa e; 

- % das vendas cobertas por patente 

solicitada ou em vigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- retorno sobre os 

ativos totais; 

- margem de 

Ebitda; 

- crescimento de 

vendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PINTEC: 2000 

- Gazeta Mercantil: 

1999 – 2001. 

 

 

- Método: regressão 

linear múltipla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados mostraram que as 

variáveis de inovação não 

explicaram as variações dos 

indicadores de lucratividade (ROA 

e Ebtida), porém, explicaram a 

variação da taxa de crescimento da 

receita líquida. 
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Economic 

performance of 

Brazilian 

manufacturing 

firms: 

a counterfactual 

analysis of 

innovation 

impacts. 

Kannebley Jr. et 

al., 2010. 

 

 

 

 

Analisar se as empresas 

inovadoras brasileiras 

apresentam 

desempenho 

econômico superior em 

comparação a empresas 

não inovadoras. 

 

 

 

 

- Empresas inovadoras; 

- Empresas inovadoras de processo; 

- Empresas inovadoras de produto. 

 

 

 

 

- nº de empregados; 

- vendas líquidas; 

- produtividade da 

mão de obra; 

- produtividade do 

capital; 

- market share; 

- markup. 

 

 

 

 

- PINTEC: 2000 

- SECES, RAIS, 

CCE E PIA: 1996-

1997 E 2001-2002. 

 

 

Método: base em 

escores de 

propensão (PSM). 

 

 

Os resultados demonstraram que, 

na média, a realização de inovações 

tecnológicas leva a impactos 

positivos e significativos no 

emprego, na receita líquida, na 

produtividade do trabalho, 

produtividade do capital e na 

participação no mercado das 

empresas estudadas. Para os 

autores, a variável receita líquida 

foi a que mais refletiu os impactos 

da inovação.  Os autores concluem 

que empresas inovadoras 

apresentam porcentagens maiores 

de empregabilidade, receita líquida, 

produtividade do trabalho, 

produtividade do capital e 

participação no mercado quando 

comparado com as empresas não 

inovadoras.  

 

 

 

Eficiência dos 

dispêndios em 

inovação nas 

indústrias 

de transformação 

do Brasil. 

Mendes et al, 

2012. 

 

 

Estudar a eficiência 

técnica e de escala dos 

recursos destinados às 

atividades inovativas 

em 23 setores da 

indústria brasileira. 

 

 

- Gastos com atividades internas e externas 

de P&D e aquisição de outros 

conhecimentos; 

- Gastos com aquisição de máquinas e 

equipamentos; 

- Gastos com treinamento; 

- Gastos com introdução de inovações 

tecnológicas no mercado; 

- Gastos com projetos industriais e outras 

preparações técnicas e; 

- Mão de obra envolvida em atividades 

inovativas. 

 

 

 

- receita líquida das 

vendas. 

 

 

- PINTEC: 2003 e 

2005. 

 

 

- Método: análise 

envoltória de dados. 

 

 

Os autores concluíram que embora 

tenha havido um aumento na receita 

líquida média das empresas, houve 

uma piora na qualidade dos gastos 

realizados como gastos com P&D, 

compras de máquinas e 

equipamentos e etc., quando 

comparados com a PINTEC 2003 e 

2005. 
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The role of firm 

and territory in 

innovative 

activities in 

Brazilian post-

opening 

economy. 

Gonçalves et al., 

2011. 

 

 

 

 

Compreender o papel 

do território e das 

empresas individuais 

na inovação da 

economia industrial 

brasileira após a 

abertura econômica de 

1998. 

 

 

- Tamanho da firma; 

- Dispêndios em P&D; 

- Gastos total com inovação; 

- Origem do capital e diferenças 

tecnológicas e; 

- Influências do ambiente regional foram 

utilizadas variáveis referentes à escolaridade 

da população adulta; 

- Nível de industrialização; 

- Patenteamento per capita; 

- Intensidade em dispêndio em P&D; 

- Acessibilidade a São Paulo e; 

- Escala industrial e tecnológica. 

 

 

 

Não se aplica. 

 

 

- PINTEC: 2000. 

- PIA: 1998 a 2000. 

 

 

- Método: regressão 

logit. 

 

Os autores evidenciaram em seus 

achados a importância das variáveis 

conectadas a empresa (tamanho da 

empresa, dispêndios com P&D, 

dispêndios com inovação, origem 

do capital e diferenças nas 

oportunidades tecnológicas entre 

setores) e ao território/localização 

(escolaridade, nível de 

industrialização, patente per capita, 

intensidade de dispêndio em P&D) 

como determinantes da propensão 

para inovação das empresas 

industriais brasileiras.  

 

 

 

 

 

Diferenças de 

comportamento 

inovador entre 

empresas 

nacionais e 

estrangeiras no 

Brasil. 

Ruiz e Bhawan, 

2010. 

 

 

 

 

 

Comparar o 

comportamento 

inovador de empresas 

multinacionais e 

nacionais no Brasil por 

setor de atividades 

industriais. 

 

 

 

 

- As empresas que são altamente inovadoras; 

- As empresas que fazem P&D; 

- As empresas que destinam recursos; 

- As empresas que obtém resultados e; 

- As empresas que realizam inovações de 

sistema. 

 

 

 

 

Não se aplica. 

 

 

 

 

- PINTEC: 2003. 

 

 

- Método: índices 

de semelhança. 

 

Ruiz e Bhawan (2010) concluíram 

que as empresas multinacionais são 

em geral mais propensas a inovar. 

Outro resultado, é que as empresas 

nacionais utilizam mais fontes 

externas em termos de alocação de 

recursos, o que segundo as autoras 

revela a escassez de esforço interno 

em inovação por parte das empresas 

brasileiras. A propensão para 

realizar inovações radicais e 

também incrementais é maior no 

grupo das empresas multinacionais. 

Outro fato importante é que as 

empresas multinacionais tem maior 

propensão a obter receitas pela 

comercialização de inovações 

quando comparada com as 

empresas com capital estritamente 

nacional.  
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Innovation efforts 

and performances 

of Brazilian 

firms. 

Santos et al., 

2013. 

 

 

 

Avaliar a potencial 

relação entre inovação 

e desempenho das 

firmas brasileiras. 

 

- Capital humano (nº de doutores, mestres, 

universitários e técnicos com dedicação 

exclusiva às atividades de P&D); 

- Esforço inovador (treinamento, dispêndios 

internos com P&D, dispêndios com 

aquisição de máquinas e equipamentos e 

dispêndios com introdução de inovações 

tecnológicas) e; 

- Capital relacional (dispêndios com P&D 

externo e dispêndios com aquisição de 

conhecimento externo). 

 

 

- Retorno sobre o 

ativo (ROA); 

- Retorno sobre 

vendas (ROS); 

- Retorno sobre 

patrimônio (ROE) 

e; 

- Margem 

operacional 

(Oper_Marg). 

 

 

- PINTEC: 2000, 

2003 e 2005.  

- Serasa e Gazeta 

Mercantil: 2001, 

2004 e 2006. 

 

 

- Método: 

modelagem de 

equação estrutural.  

 

 

 

 

Os autores não encontraram relação 

entre as variáveis de inovação e 

desempenho. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3. METODOLOGIA 

 
 

O objetivo geral dessa pesquisa é testar se os esforços para inovar tem influência 

positiva no desempenho das empresas instaladas no Brasil. Para tal estudo, foram utilizadas 

duas bases de dados secundários distintas. Para medir inovação (ou esforço inovativo) foram 

elaborados construtos cujos dados foram coletados através da Pesquisa de Inovação 

(PINTEC) que é realizada pelo IBGE. Para medir desempenho, foram elaborados construtos 

cujos dados foram coletados da Pesquisa Industrial Anual (PIA Empresa), também realizada 

pelo IBGE. As variáveis originais estão agrupadas em cinco construtos latentes relacionados à 

atividade inovativa interna, atividade inovativa externa, apoio do governo, atividade inovativa 

organizacional e de marketing e capital humano. Essas variáveis estão relacionadas com os 

construtos latentes impacto das inovações e desempenho das empresas. 

Para preservar a confidencialidade dos dados, a pesquisa foi realizada nas 

dependências do IBGE, no Rio de Janeiro. Todas as coletas de dados bem como as análises 

realizadas neste trabalho foram realizadas na sala do sigilo, uma sala especial, sem acesso à 

internet e utilizando apenas os softwares e materiais disponíveis pelo IBGE. Para poder ter 

acesso aos dados, foi necessária a submissão e aprovação do projeto de pesquisa, contendo os 

objetivos do trabalho, as variáveis necessárias e a metodologia do trabalho. O estudo e as 

análises deste trabalho foram realizados em duas etapas, em Janeiro e em Abril de 2015. Após 

a montagem da base e a realização das análises no software Stata 12, foi escrito um relatório 

para a área técnica do IBGE. Assim, após a realização das análises, a área técnica do IBGE 

analisou os dados e as análises foram liberadas em Maio de 2015. 

Os dados da PINTEC formaram os construtos de inovação e impacto das inovações 

para o período de análise da PINTEC do ano de 2011. As informações da PINTEC do ano de 

2011 foram combinadas, através do cruzamento (merge) entre os CNPJs, com os dados 

financeiros da PIA para os anos de 2011 e 2012 e média dos anos 2011 e 2012.  

O procedimento estatístico utilizado foi à análise fatorial exploratória e a modelagem 

de equação estrutural e, para realização dessas análises foi utilizado o Software Stata 12. 

Assim, a investigação empírica deste trabalho teve como objetivo principal verificar se os 

esforços para inovar têm influência positiva no desempenho das empresas instaladas no 

Brasil. Para tal investigação foi analisada empiricamente a hipótese geral e três hipóteses 

alternativas:  
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 Hipótese Geral: Os esforços para inovar (atividades inovativas, apoio do governo, 

atividades organizacionais e de marketing e capital humano) têm influência positiva 

no impacto das inovações (impacto das vendas líquidas e das exportações) e os 

impactos das inovações têm influência positiva no desempenho (lucratividade e 

rentabilidade) das empresas instaladas no Brasil. 

 H1: Os esforços para inovar (atividades inovativas, apoio do governo, atividades 

organizacionais e de marketing e capital humano) tem influência positiva no 

desempenho (lucratividade e rentabilidade) das empresas instaladas no Brasil. 

 H2: Os esforços para inovar (atividades inovativas, apoio do governo, atividades 

organizacionais e de marketing e capital humano) tem influência positiva no impacto 

das inovações (impacto das vendas líquidas e das exportações).  

 H3: O impacto das inovações (impacto das vendas líquidas e das exportações) tem 

influência positiva no desempenho (lucratividade e rentabilidade) das empresas 

instaladas no Brasil. 

 

 

3.1. Técnicas Estatísticas 

 

3.1.1. Análise Fatorial  

 

Segundo Hair Jr. et al. (2009) a análise fatorial é uma técnica de interdependência cujo 

objetivo é definir a estrutura inerente entre as variáveis na análise. Para os autores a análise 

fatorial fornece ferramentas para analisar as inter-relações (correlações) entre um grande 

número de variáveis definindo um conjunto de variáveis que são fortemente inter-relacionadas 

e que são conhecidas como fatores. Esses fatores (grupo de variáveis) são considerados como 

representantes de dimensões dentro dos dados.  

Para Hair Jr. et al. (2009) há dois principais usos da análise fatorial, resumo e redução 

de dados. Comentam os autores que a análise fatorial é diferente das análises de regressão 

múltipla, análise descriminante e análise multivariada, pois essas últimas apresentam 

variáveis dependentes e independentes. Portanto de acordo com os autores a análise fatorial é 

uma técnica independente que considera todas as variáveis relacionadas entre si. 
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Segundo Hair Jr et al. (2005) a análise fatorial tem como objetivo maximizar o poder 

de explicação e não de previsão e, cada variável é prevista por todas as outras. 

Segundo Bido et al. (2008), na análise fatorial exploratória supõe-se que a correlação 

existente entre as variáveis é devida às existências de causas comuns. Segundo os autores a 

análise fatorial exploratória (AFE) deveria ser usada em contextos mais exploratórios onde a 

teoria encontra-se em construção. Já a análise fatorial confirmatória (AFC), é de acordo com 

os autores utilizada para definir as variáveis latentes (VL) e também para testar se há 

correlação entre variáveis latentes ou não. De acordo com os autores, o uso da análise fatorial 

confirmatória (AFC) deveria ser usado quando já se conhece a mensuração das variáveis 

latentes e é comum usar a AFC antes da modelagem de equação estrutural (SEM).  

 

 

3.1.2. Modelagem de Equação Estrutural (SEM) 

 

De acordo com Hair Jr. et al. (2009) a modelagem de equação estrutural (SEM) é uma 

família de modelos estatísticos que procuram explicar as relações entre múltiplas variáveis. 

Para os autores a modelagem examina a estrutura das relações entre as variáveis em uma série 

de equações, semelhante a equações de regressão múltipla. Essas equações descrevem as 

relações entre os construtos envolvidos na análise. Segundo os autores, os construtos ou 

fatores latentes são inobserváveis e representados por múltiplas variáveis.  

Para Hair Jr. et al. (2009) a diferença mais óbvia entre a SEM e outras técnicas 

multivariadas é o uso das relações separadas para cada conjunto de variáveis dependentes. Ou 

seja, a SEM estima uma série de equações de regressão múltipla separadas, simultaneamente, 

pela especificação do modelo estrutural. A modelagem de equação estrutural tem a habilidade 

de incorporar variáveis latentes (também chamadas de construto) na análise. O construto 

latente é um conceito teorizado e não observado que pode ser representado por variáveis 

observadas ou mensuráveis (Hair Jr. et al., 2009). 

 Nas palavras de Hair Jr. et al. (2009) um modelo é a representação de uma teoria e, a 

teoria pode ser representada por um conjunto de relações que fornecem explicações de 

fenômenos. Explicam os autores, que um modelo convencional na modelagem de equação 

estrutural consiste em dois modelos, o de mensuração (representam como as variáveis 

medidas se unem para representar construtos) e o modelo estrutural (mostra a associação dos 

construtos). Os autores comentam que um modelo de mensuração e estrutural podem ser 
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bastante complexo quando representados em notação matemática. Por isso, os autores 

comentam que muitos pesquisadores preferem retratar o modelo de forma visual conhecido 

como diagrama de caminhos. Esse diagrama apresenta relações específicas para a 

representação dos construtos, das variáveis medidas e das relações entre elas. Segundo os 

autores os princípios básicos para construir um diagrama de caminhos de um modelo de 

mensuração são: auxiliar a diferenciar os indicadores de construtos endógenos versus 

exógenos; comumente os construtos são representados por elípses ou círculos, enquanto as 

variáveis medidas são representadas por quadrados e; as variáveis medidas são associadas 

com seus respectivos construtos por uma seta que parte dos construtos para a variável medida. 

A figura 1 apresenta a maneira de escrever a relação entre um construto e as variáveis 

medidas. A descrição mais comum é representada pela letra b, que apresenta o construto 

indicado por múltiplas variáveis.  

 

 

 

 

Figura 1:Tipos comuns de relações teóricas em um modelo SEM. 

Fonte: Hair Jr. et al. (2009, p. 546). 
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Hair Jr. et al. (2009) comentam que um modelo estrutural envolve a especificação das 

relações estruturais entre os construtos latentes. Se existe relação entre os construtos, então 

uma seta é esboçada, porém se nenhuma relação é esperada, nenhuma seta é esboçada. 

Segundo os autores, dois tipos de relações são possíveis entre os construtos, às relações de 

dependência e correlação (covariância). Nesse trabalho as relações entre construtos assume 

uma relação de dependência. Assim, as setas descrevem uma relação de dependência. Num 

modelo de mensuração as relações de dependência ocorrem do construto para a variável e, 

num modelo estrutural as relações de dependência ocorrem entre os construtos (Hair Jr. et al. 

2009). Assim, a figura 2 (a) apresenta a relação de dependência entre dois construtos exógeno 

e endógeno.  

 

 

 

Figura 2: Representação visual das relações em modelos de mensuração e estrutural em um modelo SEM 

simples.  

Fonte: Hair Jr. et al. (2009, p. 547). 

 

  

Para verificar quão bem o modelo se ajusta aos dados, Hair Jr. et al. (2009) comentam 

que o pesquisador precisa avaliar se o modelo de mensuração e estrutural são válidos. Assim, 

de acordo com os autores a validade do modelo de mensuração depende da qualidade de 

ajuste para o mesmo e da validade do construto. Segundo os autores a qualidade de ajuste 

(GOF) ou Goodness of fit (GOF) indica quão bem o modelo especificado reproduz a matriz de 

covariância entre os indicadores estimados e observados. Comentam os autores que os 
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pesquisadores têm buscado aprimorar e desenvolver novas medidas de validade do modelo. 

Assim, Hair Jr. et al. (2009) apresentam três grupos de medidas de qualidade de ajuste: 

medidas absolutas, medidas incrementais e medidas de ajuste de parcimônia.  

De acordo com os autores os índices de ajuste absoluto são uma medida direta de quão 

bem o modelo especificado reproduz os dados observados. Esses índices avaliam de forma 

mais básica quão bem a teoria do pesquisador se ajusta aos dados da amostra. Os índices 

avaliam cada modelo independente. Os autores apresentam as seguintes medidas de ajuste 

absoluto: estatística de χ
2 

(qui-quadrado), índice de qualidade de ajuste (GFI), raiz do resíduo 

quadrático médio (RMSR) e raiz  padronizada do resíduo médio (SRMR) e raiz do erro 

quadrático médio de aproximação (RMSEA).  

Segundo Hair Jr. et al. (2009) os índices de ajuste incremental diferem dos absolutos, 

pois eles avaliam quão bem um modelo especificado se ajusta a algum modelo alternativo de 

referência (modelo nulo). Os autores apresentam as seguintes medidas de ajuste incremental: 

índice de ajuste normado (NFI), índice de ajuste comparativo (CFI), índice de Tucker Lewis 

(TLI) e índice de não centralidade relativa (RNI). Em relação aos índices de parcimônia, Hair 

Jr. et al. (2009) comentam que o grupo foi planejado para fornecer informações sobre qual 

modelo, num conjunto de modelos concorrente é melhor. Assim, os autores apresentam os 

seguintes índices: índice de qualidade de ajuste de parcimônia (PGFI) e índice de ajuste 

normado de parcimônia (PNFI). 

Neste trabalho são apresentados os resultados dos índices de qualidade do ajuste 

(GFI), da raiz do erro quadrático médio de aproximação (RMSEA), estatística χ
2
, índice de 

ajuste comparativo (CFI) e índice de Tucker Lewis (TLI). Esses índices são encontrados no 

software Stata 12, utilizado nessa pesquisa.  

De acordo com Hair Jr. et al. (2009) o índice de ajuste absoluto mais fundamental é a 

estatística χ
2
. Comentam os autores que valores baixos de χ

2
 é o que o pesquisador procura 

para sustentar o modelo como representativo dos dados. Em relação ao índice de qualidade de 

ajuste (GFI), os autores comentam que o índice pode variar de 0 a 1 e valores maiores 

indicam melhor ajuste. O teste de raiz do erro quadrático médio de aproximação (RMSEA) 

representa quão bem um modelo se ajusta a uma população e não apenas a uma amostra 

utilizada. Os autores comentam que valores RMSEA baixos indicam melhor ajuste. Hair Jr. et 

al. (2009) comentam que valores abaixo de 0,07 são aceitáveis. O índice de ajuste 

comparativo (CFI) apresenta valores entre 0 (zero) e 1 (um) e valores mais altos indicam 
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melhor ajuste. O índice de Tucker Lewis (TLI) pode apresentar valores abaixo de 0 ou acima 

de 1, porém, modelos com bons ajustes tem valores que se aproximam de 1.  

Hair Jr et al. (2009) comentam que os indices de ajuste são utilizados para estabelecer 

se o modelo SEM será ou não aceito. Contudo, os autores comentam que o tópico mais 

discutido em modelagem de equação estrutural são os índices de qualidade de ajuste, já que 

não tem uma medida estatística que seja melhor que a outra. Ou seja, segundo os autores o 

objetivo de qualquer índice é auxiliar o pesquisador na escolha entre modelos aceitáveis e não 

aceitáveis. Hair Jr. et al. (2009) comentam que os periódicos especialziados em SEM citam o 

valor de 0,90 para índices como o TFI, CFI, NFI ou GFI como indicadores de modelos 

aceitáveis. Assim, a tabela 1 apresenta o resumo com os índices e valores aceitáveis. 

 

Tabela 1: Medidas de qualidade de ajuste. 

 

Medidas de ajuste 

 

Valores aceitáveis 

 

χ
2
 

 

 

valores baixo 

 

GFI 

 

 

> do que 0,90 

 

RMSEA 

 

 

< do que 0,07 

 

CFI 

 

 

> do que 0,90 

 

TLI 

 

 

> do que 0,90 

Fonte: a autora. 

 

 

3.2. Fonte dos Dados 

As fontes de dados que foram utilizadas nessa pesquisa foram extraídas da PINTEC do 

ano de 2011 e das informações financeiras da PIA- empresa dos anos de 2011 e 2012 (não 

estavam disponíveis no IBGE as informações da PIA para o ano de 2013 e 2014). A utilização 

da base da PINTEC foi fundamental para a pesquisa, pois, com esse tipo de publicação é 

possível uma análise quantitativa mais abrangente das empresas instaladas no Brasil. Assim, é 

apresentada uma breve descrição da Pesquisa de Inovação (PINTEC) e da Pesquisa Industrial 

Anual (PIA – empresa). 
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3.2.1. Pesquisa Inovação (PINTEC) 

  

A Pesquisa de Inovação (PINTEC) é uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), cujo objetivo é a 

construção de indicadores setoriais, nacionais e regionais das atividades de inovação das 

empresas brasileiras do setor industrial e dos setores de eletricidade e gás e de serviços 

selecionados (edição e gravação e edição de música; telecomunicações; atividades dos 

serviços de tecnologia da informação; tratamento de dados, hospedagem na internet e outras 

atividades relacionadas; serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas; e 

pesquisa e desenvolvimento), compatíveis com as recomendações internacionais do Manual 

de Oslo tanto em termos conceituais quanto metodológicos. Segundo o IBGE os resultados da 

PINTEC auxiliam as análises de mercado, estudos sobre desempenho e auxilia o governo a 

desenvolver e avaliar políticas de inovação (IBGE, 2011).  

A PINTEC é uma pesquisa realizada a cada três anos e atualmente esta é a quinta 

edição (PINTEC 2011) da pesquisa da série que deu continuidade a PINTEC (2000) que 

levantou dados do triênio 1998-2000, PINTEC (2003) relativa ao triênio 2001-2003, PINTEC 

(2005) relativa ao triênio 2003-2005 e PINTEC (2008) relativa ao triênio 2005-2008. 

A PINTEC se relaciona com as pesquisas estruturais centrais dos subsistemas de 

estatísticas industriais e de serviços através da Pesquisa Industrial Anual (PIA Empresa) e da 

Pesquisa Anual de Serviços (PAS) o que viabiliza análises entre os dados dessas pesquisas, o 

que possibilita o aprofundamento no tema inovação. 

 De acordo com o IBGE a PINTEC é uma pesquisa de corte transversal que busca 

verificar com profundidade o tema inovação.  

 

 

3.2.1.1. Unidade de Investigação 

 

De acordo com o IBGE a unidade de investigação da PINTEC é a firma, ou seja, a 

unidade jurídica que se caracteriza por uma razão social (CNPJ) e que responde pelo capital 

investido e que exerce atividades econômicas em um ou mais unidades locais. No caso de 

empresas que desenvolvem atividades diferentes, houve a necessidade de identificar as 

inovações realizadas nas unidades e calcular seu impacto total na empresa. No caso das 

empresas que pertencem a grupos econômicos, foi aplicado questionário diferente para cada 
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uma delas, buscando a ajuda da empresa controladora a obtenção de informações o mais 

consistente possível (IBGE, 2011). 

 

3.2.1.2. Classificação de atividades 

 

Na PINTEC (2011) a classificação das atividades de referência é a Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0), seções B e C (indústria extrativa e indústria 

de transformação), seção D (eletricidade e gás), divisões de serviços de telecomunicações, 

serviços de tecnologia de informação, serviços de arquitetura e engenharia e pesquisa e 

desenvolvimento (61, 62, 71 e 72, respectivamente), grupo de serviços 63.1 e combinação de 

divisão e grupo de serviço 58 e 59.2 (IBGE, 2011). 

Segundo o IBGE (2011), para fins de obtenção das estimativas e de divulgação dos 

resultados da pesquisa, foram definidas atividades das agregações dos grupos com três dígitos 

da CNAE 2.0 conforme quadro 3. 
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Quadro 3: Divisões e agregações de grupos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0 - 

das atividades da indústria, do setor de eletricidade e gás e dos serviços selecionados. 

 

 
 

  Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa de Inovação 2011. 
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3.2.1.3. Temas abordados e conceituação das variáveis investigadas 

 

De acordo com o IBGE (2011) a estrutura lógica do questionário da PINTEC 2011 

segue uma divisão de 15 blocos, nas quais os temas de pesquisa estão organizados e são 

apresentados na figura 3 e explicados na sequência. Para compor o construto inovação deste 

trabalho foram utilizados os seguintes temas: atividades inovativas, atividades internas de 

P&D, impacto das inovações, apoio do governo e inovações organizacionais e de marketing. 

O questionário da pesquisa de inovação (PINTEC, 2011) encontra-se no apêndice 1 deste 

trabalho. 

 

 
 

Figura 3: Estrutura Lógica da PINTEC 2011. 

Fonte: Adaptado pela autora de IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa de Inovação 

2011. 

 

São apresentadas no apêndice 1 breves definições das variáveis bem como os objetivos 

de cada bloco da PINTEC (2011). 

 

 

Características 

da empresa

Inovou em 

produto ou 

processo?

Sim

Descrição das

inovações

Atividades

inovativas

Financiamento

Compra de P&D

P&D interno

Impactos

Não

Sim

Projetos 

Incompletos 

ou

abandonados?

Não

Fontes de

informação
Cooperação

Apoio do

governo

Problemas e 

obstáculos

Inovações 

Organizacionais e 

de Marketing

Uso de biotecnologia e 

nanotecnologia
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3.2.3. Pesquisa Industrial Anual (PIA) 

 

A Pesquisa Industrial Anual - Empresa (PIA - Empresa) é uma pesquisa realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) cujo objetivo é identificar características 

do setor industrial do país através de levantamento anual. A PIA - Empresa inclui empresas 

que atendam aos requisitos: possuir situação ativa no Cadastro Central de Empresas – 

CEMPRE do IBGE; atividade estar compreendida nas seções B e C (indústria extrativa e 

indústria de transformação) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 

2.0; estar sediada em qualquer parte do território nacional e ter pelo menos uma pessoa 

ocupada em 31 de dezembro do ano de referência (IBGE - PIA 2011).  

De acordo com o IBGE (2011) a PIA – Empresa visa levantar informações 

econômico-financeiras nas estimativas de valor da produção, consumo intermediário, volume 

do valor adicionado, formação de capital e pessoal ocupado. Na sequência são apresentadas as 

variáveis investigadas na empresa: 

 Pessoal ocupado: pessoas assalariadas com ou sem vínculo empregatício; 

 Salários, retiradas e outras remunerações: salários fixos, pró-labore, retiradas de sócios e 

proprietário, honorários, comissões sobre vendas, ajuda de custo, 13º salário, abono de 

férias, gratificações e participação nos lucros; 

 Receita líquida de vendas: valor apurado na demonstração de resultado da empresa, obtido 

da operação entre as variáveis receitas bruta e deduções.  

 Demais receitas: receitas financeiras, receitas operacionais e outras receitas; 

 Custos e despesas: gastos de pessoal, compras de matérias-primas, estoques, custos diretos 

de produção, demais custos e despesas; 

 Aquisições, melhorias e baixas de ativos tangíveis realizadas no ano; 

 Variáveis derivadas das variáveis investigadas na empresa: receita líquida de vendas de 

produtos e serviços industriais, valor bruto da produção industrial, consumo de matérias-

primas, materiais auxiliares e componentes, custos das operações industriais, valor da 

transformação industrial, custo das mercadorias adquiridas para revenda, custos e 

despesas total, valor bruto da produção, consumo intermediário, valor adicionado.   

 
Os questionários da Pesquisa Industrial Anual (PIA) para os anos de 2011 e 2012 

encomtram-se nos apêndices 2 e 3 deste trabalho.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesse tópico são apresentadas todas as análises realizadas neste trabalho. O primeiro 

passo foi a montagem da base e a formação das variáveis. São apresentadas todas as questões 

das pesquisas PINTEC e PIA que foram necessárias para a realização deste trabalho. Na 

sequência são apresentadas tabelas com as descrições e fórmulas das variáveis criadas. São 

também apresentas as características das bases, estatísticas descritivas, as análises fatoriais 

exploratórias de cada construto latente, as avaliações dos modelos e também as análises das 

hipóteses através da modelagem de equação estrutural.  

 

4.1.  A montagem da base e a formação das variáveis 

 
 

Nessa pesquisa foram utilizados dados extraídos da PINTEC para o ano de 2011 e da 

PIA para os anos de 2011 e 2012. Os dados utilizados da PINTEC 2011 são apresentados na 

tabela 2 e são referentes às: características da empresa (v1, po, recliq), inovação de produto 

(v10, v11), inovação de processo (v16, v17), atividades inovativas (v31, v32, v33, v33_1, 

v34, v36, v37), atividades internas de pesquisa e desenvolvimento (v46, v47, v48, v49_1, 

v49_2, v51, v52, v53, v54_2, v56, v57, v58, v59_2), impacto das inovações (v85, v86, v87, 

v89, v90, v91, v93, v94, v95, v96, v97, v98, v99, v100, v101, v102, v103, v104, v105, 

v105_2, v106), apoio do governo (v156, v157, v157_1, v158, v158_2, v159, v160, v161, 

v162), inovações organizacionais e de marketing (v188, v189, v190, v190_1, v191, v192) e 

da variável inovadora apresentada no dicionário em Painel 2000-2011 da PINTEC, que foi 

construído pelo IBGE. De acordo com a descrição do dicionário criado pelo IBGE, uma 

empresa inovadora é aquela que inovou em produto e/ou processo e respondeu sim em ao 

menos uma das seguintes questões: v10, v11, v16_17_1, v16_17_2 ou v16_17_3. 

Já os dados utilizados da PIA empresa 2011 e 2012 são apresentados na tabela 3 e são 

referentes à: receita bruta de vendas (v0014), receita bruta de revenda (v0015), receita bruta 

das prestações (v0016), total da receita líquida (v0020), receitas não operacionais (v0031), 

despesas não operacionais (v0072), total dos outros custos (v0073), lucro do resultado do 

exercício (v0074), prejuízo do resultado do exercício (v0075), total do ativo (v0210). 
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Tabela 2: Questões extraídas do questionário da PINTEC 2011. 

 

Dicionário da 

PINTEC 2011 

 

Questão PINTEC 2011 

 

Resposta 

  

Tema abordado: Características da Empresa 

 

 

 

v1 

 

 

 

1. Origem do capital controlador da empresa. 

 

Nacional = 1 

Estrangeiro = 2 

Nacional e Estrangeiro = 3 

 

po 

 

 

8. Qual era o número de pessoas ocupadas na sua empresa. 

 

nº de pessoas 

 

recliq 

 

 

9. Qual a receita líquida de vendas (declarada no balanço da empresa ou no 

simples, se for o caso) da sua empresa. 

 

 

Valor monetário 

 

Tema abordado: Inovação de Produto 

 

 

v10 

 

 

10. empresa introduziu produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente aperfeiçoado para a empresa, mas já existente no 

mercado nacional? 

 

 

Sim = 1 

Não = 0 

 

v11 

 

 

11. a empresa introduziu produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente aperfeiçoado para o mercado nacional? 

 

 

Sim = 1 

Não = 0 

 

Tema abordado: Inovação de Processo 

 

 

v16 

 

16. Pelo menos uma inovação de processo introduzida já existia no setor 

no Brasil? 

 

Sim = 1 

Não = 0 

 

v17 

 

17. Pelo menos uma inovação de processo introduzida por sua empresa, 

era nova para o setor no Brasil? 

 

Sim = 1 

Não = 0 

 

Tema abordado: Atividades Inovativas 

 

 

 

v31 

 

 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

31. Valor dos dispêndios em (R$ 1.000) 

 

 

 

Valor monetário 

 

v32 

 

 

Aquisição externa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

32. Valor dos dispêndios em  (R$ 1.000) 

 

 

Valor monetário 

 

v33 

 

 

Aquisição de outros conhecimentos externos, exclusive software 

33. Valor dos dispêndios em (R$ 1.000) 

 

 

Valor monetário 

 

v33_1 

 

 

Aquisição de software 

33.1. Valor dos dispêndios em (R$ 1.000) 

 

 

Valor monetário 
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v34 

 

 

Aquisição de máquinas e equipamentos 

34. Valor dos dispêndios em (R$ 1.000) 

 

 

Valor monetário 

 

v35 

 

 

Treinamento 

35. Valor dos dispêndios em (R$ 1.000) 

 

 

 

Valor monetário 

 

v36 

 

 

Introdução das inovações tecnológicas no mercado 

36. Valor dos dispêndios em (R$ 1.000) 

 

 

Valor monetário 

 

 

v37 

 

 

Outras preparações para a produção e distribuição 

37. Valor dos dispêndios em (R$ 1.000) 

 

 

 

 

Valor monetário 

 

 

 

Tema abordado: Atividades Internas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

 

 

v46 

 

 

46. Número de pesquisadores doutores em dedicação exclusiva nas 

atividades de P&D. 

 

nº de pessoas 

 

v47 

 

47. Número de pesquisadores mestres em dedicação exclusiva nas 

atividades de P&D. 

 

nº de pessoas 

 

 

v48 

 

48. Número de pesquisadores graduados em dedicação exclusiva nas 

atividades de P&D. 

 

nº de pessoas 

 

 

v49_1 

 

49.1. Número de técnicos graduados em dedicação exclusiva nas 

atividades de P&D. 

 

nº de pessoas 

 

 

v49_2 

 

49.2. Número de técnicos de nível médio em dedicação exclusiva nas 

atividades de P&D. 

 

nº de pessoas 

 

 

v51 

 

 

51. Número de pesquisadores doutores em dedicação parcial nas atividades 

de P&D. 

 

nº de pessoas 

 

 

v52 

 

52. Número de pesquisadores mestres em dedicação parcial nas atividades 

de P&D. 

 

nº de pessoas 

 

 

v53 

 

53. Número de pesquisadores graduados em dedicação parcial nas 

atividades de P&D. 

 

nº de pessoas 

 

 

v54_2 

 

54.2. Número de técnicos de nível médio em dedicação parcial nas 

atividades de P&D. 

 

nº de pessoas 

 

 

v56 

 

56. Percentual médio de dedicação dos pesquisadores doutores em 

dedicação parcial nas atividades de P&D. 

 

 

nº de pessoas 

 

 

v57 

 

57. Percentual médio de dedicação dos pesquisadores mestres em 

dedicação parcial nas atividades de P&D. 

 

 

nº de pessoas 

 

 

v58 

 

58. Percentual médio de dedicação dos pesquisadores graduados em 

dedicação parcial nas atividades de P&D. 

 

nº de pessoas 
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v59_2 

 

59.2. Percentual médio de dedicação dos técnicos de nível médio em 

dedicação parcial nas atividades de P&D. 

 

 

nº de pessoas 

 

 

Tema abordado: Impacto das Inovações 

 

 

v85 

 

85. Produto novo ou significativamente aprimorado para a empresa, mas já 

existente no mercado nacional. 

 

 

% vendas líquidas internas 

 

v86 

 

86. Produto novo ou significativamente aprimorado para o mercado 

nacional, mas já existente no mercado mundial. 

 

 

% vendas líquidas internas 

 

v87 

 

 

87. Produto novo para o mercado mundial. 

 

% vendas líquidas internas 

 

v89 

 

89. Produto novo ou significativamente aprimorado para a empresa, mas já 

existente no mercado nacional. 

 

 

% exportações 

 

v90 

 

90. Produto novo ou significativamente aprimorado para o mercado 

nacional, mas já existente no mercado mundial. 

 

 

% exportações 

 

v91 

 

 

91. Produto novo para o mercado mundial. 

 

% exportações 

 

 

v93 

 

 

93. Melhorou a qualidade dos bens ou serviços. 

 

Alta = 1 

Média, baixa ou  

não relevante = 0 

 

 

 

v94 

 

 

94. Ampliou a gama de bens ou serviços ofertados. 

 

Alta = 1 

Média, baixa ou  

não relevante = 0 

 

 

 

v95 

 

 

95. Permitiu manter a participação da empresa no mercado. 

 

Alta = 1 

Média, baixa ou 

 não relevante = 0 

 

 

 

v96 

 

 

96. Ampliou a participação da empresa no mercado. 

 

Alta = 1 

Média, baixa ou  

não relevante = 0 

 

 

 

v97 

 

 

97. Permitiu abrir novos mercados. 

 

Alta = 1 

Média, baixa ou  

não relevante = 0 

 

 

 

v98 

 

 

98. Aumentou a capacidade de produção ou de prestação de serviços. 

 

 

 

Alta = 1 

Média, baixa ou  

não relevante = 0 

 



61 
 

 

 

v99 

 

 

99. Aumentou a flexibilidade da produção ou da prestação de serviços. 

 

 

Alta = 1 

Média, baixa ou  

não relevante = 0 

 

 

 

v100 

 

 

100. Reduziu os custos de produção ou dos serviços prestados. 

 

 

Alta = 1 

Média, baixa ou  

não relevante = 0 

 

 

v101 

 

101. Reduziu os custos do trabalho. 

Alta = 1 

Média, baixa ou  

não relevante = 0 

 

v102 

 

102. Reduziu o consumo de matérias-primas. 

Alta = 1 

Média, baixa ou  

não relevante = 0 

 

 

v103 

 

103. Reduziu o consumo de energia. 

Alta = 1 

Média, baixa ou  

não relevante = 0 

 

 

v104 

 

104. Reduziu o consumo de água. 

 

Alta = 1 

Média, baixa ou  

não relevante = 0 

 

 

v105 

 

105. Permitiu reduzir o impacto sobre o meio ambiente. 

Alta = 1 

Média, baixa ou  

não relevante = 0 

 

 

v105_2 

 

106. Permitiu controlar aspectos ligados à saúde e segurança. 

Alta = 1 

Média, baixa ou  

não relevante = 0 

 

 

v106 

 

107. Enquadramento em regulações e normas padrão relativas ao mercado 

interno ou externo. 

Alta = 1 

Média, baixa ou  

não relevante = 0 

 

 

Tema abordado: Apoio do Governo 

 

 

v156 

 

156. Incentivos fiscais à P&D e inovação tecnológica (Lei nº 8.661 e Cap. 

III da Lei nº 11.196). 

 

Sim = 1 

Não = 0 

 

 

v157 

 

157. Incentivo fiscal Lei de Informática (Lei nº 10.664, Lei nº 11.077). 

 

Sim = 1 

Não = 0 

 

v157_1 

 

157.1. Subvenção econômica à P&D e à inserção de pesquisadores (Lei nº 

10.973 e Art. 21 da Lei nº 11.196). 

 

 

Sim = 1 

Não = 0 

 

v158 

 

158.1. Financiamento a projetos de P&D e inovação tecnológica: Sem 

parceria com universidades ou institutos de pesquisa. 

 

 

Sim = 1 

Não = 0 

 

v158_2 

 

158.2. Financiamento a projetos de P&D e inovação tecnológica: Em 

parceria com universidades ou institutos de pesquisa. 

 

 

Sim = 1 

Não = 0 
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v159 

 

159. Financiamento exclusivo para a compra de máquinas e equipamentos 

utilizados para inovar. 

 

Sim = 1 

Não = 0 

 

 

v160 

 

160. Bolsas oferecidas pelas fundações de amparo à pesquisa e RHAE/ 

CNPq para pesquisadores em empresas. 

 

 

Sim = 1 

Não = 0 

 

v161 

 

161. Aporte de capital de risco. 

 

 

Sim = 1 

Não = 0 

 

v162 

 

 

162. Outros. 

 

Sim = 1 

Não = 0 

 

Tema abordado: Inovações Organizacionais e de Marketing 

 

 

 

v188 

 

188 - Novas técnicas de gestão para melhorar rotinas e práticas de 

trabalho, assim como o uso e a troca de informações, de conhecimento e 

habilidades dentro da empresa. Por exemplo: re-engenharia dos processos 

de negócio, gestão do conhecimento, controle da qualidade total, sistemas 

de formação/treinamento, SIG (sistemas de informações gerenciais), ERP ( 

planejamento dos recursos do negócio), etc. 

 

 

 

Sim = 1 

Não = 0 

 

 

v189 

 

189 - Novas técnicas de gestão ambiental para tratamento de efluentes, 

redução de resíduos, de CO, etc. 

 

 

 

Sim = 1 

Não = 0 

 

 

v190 

 

190 - Novos métodos de organização do trabalho para melhor distribuir 

responsabilidades e poder de decisão, como por exemplo, o 

estabelecimento do trabalho em equipe, a descentralização ou integração 

de departamentos, etc. 

 

 

Sim = 1 

Não = 0 

 

 

v190_1 

 

190.1 Mudanças significativas nas relações com outras empresas ou 

instituições públicas e sem fins lucrativos, tais como o estabelecimento 

pela primeira vez de alianças, parcerias, terceirização ou sub-contratação 

de atividades. 

 

 

 

Sim = 1 

Não = 0 

 

 

 

v191 

 

191 - Mudanças significativas nos conceitos/estratégias de marketing, 

como por exemplo, novas mídias ou técnicas para a promoção de produtos; 

novas formas para colocação de produtos no mercado ou canais de venda; 

ou novos métodos de fixação de preços para a comercialização de bens e 

serviços. 

 

 

Sim = 1 

Não = 0 

 

v192 

 

192 - Mudanças significativas na estética, desenho ou outras mudanças 

subjetivas em pelo menos um dos produtos. 

 

 

Sim = 1 

Não = 0 

Fonte: Adaptado pela autora de IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa de Inovação 

2011. 
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Tabela 3: Questões extraídas do questionário PIA 2011 e 2012. 

 

Dicionário da PIA 

 

 

Questão PIA 2011 e 2012 

 

Resposta 

 

v0014 

 

14. Receita bruta de vendas. 

 

 

Valor monetário 

 

v0015 

 

15. Receita bruta de revenda 

 

 

Valor monetário 

 

v0016 

 

16. Receita bruta das prestações 

 

 

Valor monetário 

 

v0020 

 

20. Total da receita líquida 

 

 

Valor monetário 

 

v0031 

 

31. Receitas não operacional 

 

 

Valor monetário 

 

v0072 

 

72. Despesas não operacionais 

 

 

Valor monetário 

 

v0073 

 

73. Total dos outros custos 

 

 

Valor monetário 

 

v0074 

 

74. Lucro do resultado do exercício 

 

 

Valor monetário 

 

v0075 

 

75. Prejuízo do resultado do exercício 

 

 

Valor monetário 

 

v0210 

 

210. Total do ativo. 

 

 

Valor monetário 

Fonte: Adaptado pela autora de IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial 

Anual 2011. 

 

 

As variáveis apresentadas nas tabelas 1 e 2 formam os construtos de inovação, impacto 

das inovações e desempenho deste trabalho. Assim, a partir dos dados apresentados acima, 

foram construídas variáveis para a pesquisa. Para a montagem das variáveis necessárias para a 

pesquisa, foram levadas em consideração apenas as empresas que estivessem no cruzamento 

(merge) entre as bases da PINTEC e da PIA e que fossem inovadoras segundo a classificação 

do IBGE. 

As tabelas a seguir apresentam as variáveis utilizadas para a formação dos construtos 

deste trabalho e, estão baseadas na variável latente Atividade Inovativa Interna, Atividade 

Inovativa Externa, Capital Humano, Impacto das Inovações, Apoio do Governo, Atividades 

Organizacionais e de Marketing e Desempenho bem como sua nomenclatura estabelecida 

junto ao Stata 12.  



64 
 

Tabela 4: Descrição das variáveis do construto Atividade Inovativa Interna. 

 

Atividade Inovativa Interna 

 

Nomenclatura Fórmula Fonte 

 

 

PDIPI 

 

 recliqvPDIPIA 1000*31  

 

PINTEC 2001 

 

TREPIA 

 

 recliqvTREPIA 1000*35  

 

PINTEC 2001 

 

IITPIA 

 

 recliqvIITPIA 1000*36  

 

PINTEC 2001 

 

PPDPIA 

 

 recliqvPPDPIA 1000*37  

 

PINTEC 2001 

Fonte: elaborado pela autora. 

 
 
Tabela 5: Descrição das variáveis do construto Atividade Inovativa Externa. 

 

Atividade Inovativa Externa 

 

Nomenclatura Fórmula Fonte 

 

 

PDEPIA 

 

 recliqvPDEPIA 1000*32  

 

PINTEC 2001 

 

ACEPIA 

 

 recliqvACEPIA 1000*33  

 

PINTEC 2001 

 

ASFPIA 

 

 recliqvASFPIA 1000*1_33  

 

PINTEC 2001 

 

AMEPIA 

 

 recliqvAMEPIA 1000*34  

 

PINTEC 2001 

Fonte: elaborado pela autora. 

 
 
 
Tabela 6: Descrição das variáveis do construto Capital Humano. 

 

Capital Humano 

 

Nomenclatura Fórmula Fonte 

 

 

POPD 

 

 povvvvvPOPD 2_491_49484746   

 

PINTEC 2001 

 

DOUT 

 

 povvvDOUT ))100/56*51(46(   

 

PINTEC 2001 
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MEST 

 

 povvvMEST ))100/58*53(48(   

 

PINTEC 2001 

 

GRAD 

 

 povvvGRAD ))100/58*53(48(   

 

PINTEC 2001 

 

TECN 

 

 povvvTECN ))100/2_59*2_54(2_49(   

 

PINTEC 2001 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

 

Tabela 7: Descrição das variáveis do construto Impacto das Inovações. 

 

Impacto das Inovações 

 

Nomenclatura Fórmula Fonte 

 

 

IIVLI 

 

878685 vvvIIVLI   

 

PINTEC 2001 

 

IIEXP 

 

919089 vvvIIEXP   

 

PINTEC 2001 

 

IIPROD 

 

1))==(v97 |1)==(v96 | 1)==((v95IIPROD  

 

PINTEC 2001 

 

IIMER 

 

1))==(v97 |1)==(v96 | 1)==((v95IIMER  

 

PINTEC 2001 

 

IIPROC 

 

1))==  v104( | 1)==  v103( | 1)==  v102( | 1)==  v101( 

| 1)==  v100( | 1)==   v99( | 1)== ((v98IIPROC
 

 

PINTEC 2001 

 

IIOUTR 

 

1))==(v106 |1)==(v105_2 |1)==((v105IIOUTR  

 

PINTEC 2001 

Fonte: elaborado pela autora. 

 
 
Tabela 8: Descrição das variáveis do construto Apoio do Governo. 

 

Apoio do Governo  

 

Nomenclatura Fórmula Fonte 

 

 

EAG 

 

1))==  v162( | 1)==  v161( | 1)==  v160( | 1)==   v159( | 1)==  v158_2(

 | 1)==  v158( | 1)==  v157_1( | 1)==   v157( | 1)==  v156((EAG

 

 

PINTEC 

2001 

 

TFP 

 

)  v37+  v36+  v35+  v34+  v33_1+  v33+  v32+  v31))/(  v43*

)  v37+  v36+  v35+  v34+  v33_1+  v33(( + )  v40_1*)  v32+  v31(((TFP

 

 

PINTEC 

2001 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Tabela 9: Descrição das variáveis do construto Atividades Organizacionais e de Marketing. 

 

Atividades Organizacionais e de Marketing 

 

Nomenclatura Fórmula Fonte 

 

 

MEO ) 1)==  v192( | 1)==  v191( | 1)==  v190_1(

 | 1)==  v190( | 1)==  v189( | 1)==  v188((MEO
 

 

PINTEC 2001 

 

MEE 

 

1))==(v190 |1)==((v188MEE  

 

PINTEC 2001 

 

MTG 

 

1))==(v190_1 |1)==((v189MTG  

 

PINTEC 2001 

 

MEM 

 

1))==(v192 |1)==((v191MEM  

 

PINTEC 2001 

Fonte: elaborado pela autora. 

 
 

Tabela 10: Descrição das variáveis do construto Desempenho. 

 

Desempenho  

 

Nomenclatura Fórmula Fonte 

 

 

ROAPIA 

 

)/ v0210  v0075+  v0074(ROAPIA  

 

PIA 2011 E 2012 

 

ROA1PIA 

 

)/ v0210  v0031+  v0072+ (v00741 PIAROA  

 

PIA 2011 E 2012 

 

ROA2PIA 

 

)/ v0210)  v0074(2 PIAROA  

 

PIA 2011 E 2012 

 

ROSPIA 

 

)/  v0014  v0075+  v0074(ROSPIA  

 

PIA 2011 E 2012 

 

ROS1PIA 

 

)/   v0020  v0075+ (v0074 1 PIAROS  

 

PIA 2011 E 2012 

 

ROS2PIA 

 

)/   v0210  v0031-  v0072+  v0074( 2 PIAROS  

 

PIA 2011 E 2012 

 

MOPPIA 

 

)/ v0014  v0031-  v0072+  v0075+ (v0074 MOPPIA  

 

PIA 2011 E 2012 

Fonte: elaborado pela autora. 
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4.2. Características da base 

 

Nessa seção são apresentadas as características das bases utilizadas nessa pesquisa. 

Para compor a base deste trabalho foram utilizados os dados da PINTEC para o ano de 2011 e 

os dados da PIA – empresa para os anos de 2011 e 2012. Tendo como base a PINTEC para o 

ano de 2011 e cruzando (merge) o CNPJ das empresas contidas nas demais pesquisas, foram 

criados três bancos de dados que são apresentados na sequência (tabela 11). Vale ressaltar que 

nesta pesquisa foram utilizadas apenas as empresas consideradas inovadoras pelo IBGE, e que 

resultaram do cruzamento entre as bases. 

 

Tabela 11: Composição das bases de dados. 

 

 

Bases 

 

Número de registros 

 

 

PINTEC 

2011 

 

PINTEC + PIA 

Não inovadora 

 

PINTEC + PIA 

Inovadora 

 

PINTEC 2011 e PIA 2011 

 

14.063 

 

10.404 

 

5.025 

 

PINTEC 2011 e PIA 2012 

 

14.063 

 

10.117 

 

4.949 

 

PINTCE 2011 e média PIA 2011 e 2012 

 

 

14.063 

 

10.404 

 

5.025 

 

 

Na sequência são apresentadas as características da base da PINTEC para o ano de 

2011, depois são apresentadas as características das bases que resultou do cruzamento (merge) 

através do CNPJ, entre a PINTEC 2011 e PIA 2011, PINTEC 2011 e PIA 2012 e PINTEC 

2011 e média da PIA 2011 e 2012. 

 

4.2.1. PINTEC 2011 

 
Neste tópico são apresentadas as características da base da PINTEC para o ano de 

2011. É apresentada a quantidade de empresas por origem do capital controlador, a 

quantidade de empresas por região, a quantidade de empresas por faixa de empregados e a 

quantidade de empresas que realizaram inovação de produto e de processo segundo o 

questionário do IBGE. Tais dados são apresentados nas tabelas abaixo. 
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A base da PINTEC apresentou para o ano de 2011 o total de 14.063 empresas, sendo 

que 12.708 delas são empresas de capital nacional (v1 = 1), 1.201 delas são empresas de 

capital estrangeiro (v1 = 2) e 334 delas são empresas de capital nacional e estrangeiro (v1 = 

3). Percebe-se através da tabela 12 que 90% das empresas que estão na PINTEC são de capital 

nacional e apenas 7% delas são de capital estrangeiro e pouco mais de 2% são de capital 

misto.  

 

Tabela 12: Origem do capital controlador da empresa (v1). 

v1 Frequência Porcentagem Acumulado 

1 12.708 90,36 90,36 

2 1.021 7,26 97,62 

3 334 2,38 100 

Total 14.063 100   

 
 

A tabela 13 apresenta a quantidade de empresas por região. Do universo de 14.063 

empresas que fazem parte da PINTEC 2011, 709 delas estão localizadas na região Centro 

Oeste, 544 delas na região Norte, 1.397 empresas na região Nordeste, 4.003 empresas na 

região Sul e 7.410 empresas na região Sudeste. Ao verificar a tabela 12, percebe-se que mais 

de 50% das empresas está localizado na região Sudeste. 

 
Tabela 13: Região onde se localiza a empresa (po). 

região Frequência Porcentagem Acumulado 

CO 709 5,04 5,04 

N 544 3,87 8,91 

NE 1397 9,94 18,85 

S 4003 28,46 47,31 

SE 7410 52,69 100 

Total 14.063 100   

 
 

Em relação à faixa de pessoal ocupado nas empresas, verifica-se através da tabela 14 

que 2.037 empresas encontram-se na faixa de 10 a 29 pessoas ocupadas (faixa 1), 1.632 

empresas encontram-se na faixa de 30 a 49 pessoas ocupadas (faixa 2), 3.218 empresas 

encontram-se na faixa de 50 a 99 pessoas ocupadas (faixa 3), 3.789 empresas encontram-se na 

faixa de 100 a 249 pessoas ocupadas (faixa 4), 1.563 empresas encontram-se na faixa de 250 a 

499 pessoas ocupadas (faixa 5) e 1.824 empresas apresentam 500 ou mais pessoas ocupadas 
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(faixa 6). Com esses dados é possível verificar que a faixa de 100 a 249 pessoas é a faixa que 

apresenta a maior porcentagem de empresas, representando quase 27% da base. 

 

Tabela 14: Faixa de pessoal ocupado na empresa (faixa_po). 

faixa_po Frequência Porcentagem Acumulado 

1 2.037 14,48 14,48 

2 1.632 11,60 26,09 

3 3218 22,88 48,97 

4 3789 26,94 75,92 

5 1563 11,11 87,03 

6 1824 12,97 100,00 

Total 14.063 100,00   

 

 

 A tabela 15 apresenta as respostas referentes às questões 10 (v10), 11 (v11), 16 (v16) 

e 17 (v17) da PINTEC 2011. As questões 10 e 11 referem-se à inovação de produto e 

perguntam se a empresa introduziu produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 

aperfeiçoado para a empresa, porém existente no mercado nacional (v10) e se a empresa 

introduziu produto (bem ou serviço) novo ou significativamente aperfeiçoado para o mercado 

nacional (v11). Já as questões 16 e 17 referem-se à inovação de processo e perguntam se pelo 

menos uma inovação de processo introduzida pela empresa já existia no Brasil (v16) e se pelo 

menos uma inovação de processo introduzida era nova para o setor no Brasil (v17). As 

possíveis respostas eram sim (1) ou não (2). Nesse sentido, podemos analisar através da tabela 

15 que 3.910 empresas responderam as questões 10 e 11 e, 5.633 empresas responderam as 

questões 16 e 17. Do universo de 3.910 empresas que responderam a questão 10, o número de 

2.766 empresas respondeu que introduziram produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente aperfeiçoado para a empresa, porém existente no mercado nacional e, o 

número de 1.144 empresas respondeu que não introduziram produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente aperfeiçoado para a empresa, porém existente no mercado nacional. Do 

mesmo universo de 3.910 empresas, o total de 1.442 empresas respondeu que introduziu 

produto (bem ou serviço) novo ou significativamente aperfeiçoado para o mercado nacional e 

2.468 empresas responderam que não introduziram produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente aperfeiçoado para o mercado nacional (questão 11). No mesmo sentido, 

das 5.633 empresas que responderam à questão 16, 4.881 empresas responderam que pelo 

menos uma inovação de processo introduzida na empresa era existente no Brasil, enquanto 
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que apenas 987 empresas (questão 17), afirmaram que pelo menos uma inovação de processo 

introduzida era nova para o setor no Brasil. 

 
 
Tabela 15: Inovação de produto (v10 e v11) e de processo (v16 e v17). 

v10 Frequência Porcentagem Acumulado   v11 Frequência Porcentagem Acumulado 

1 2.766 70,74 70,74   1 1.442 36,88 36,88 

2 1.144 29,26 100   2 2.468 63,12 100 

Total 3.910 100     Total 3.910 100   

                  

v16 Frequência Porcentagem Acumulado   v17 Frequência Porcentagem Acumulado 

1 4.881 86,65 86,65   1 987 17,52 17,52 

2 752 13,35 100   2 4.646 82,48 100 

Total 5.633 100     Total 5.633 100   

 

 

4.2.2. PINTEC 2011 e PIA 2011 

 

Neste tópico são apresentadas as características da base das empresas inovadoras 

resultante do cruzamento (merge) através do CNPJ, entre as bases da PINTEC do ano de 2011 

e da PIA do ano de 2011. Segundo os critérios do IBGE uma empresa é dita inovadora se 

inovou em produto e/ou processo e respondeu sim em ao menos uma das seguintes questões: 

v10, v11, v16_17_1, v16_17_2 ou v16_17_3. Assim, é apresentada na sequência informações 

relacionada à quantidade de empresas por origem do capital controlador, a quantidade de 

empresas por região, a quantidade de empresas por faixa de empregados e a quantidade de 

empresas que realizaram inovação de produto e de processo segundo o questionário do IBGE. 

Tais dados são apresentados nas tabelas abaixo. 

Sendo assim, do universo de 14.063 (tabela 11) empresas da PINTEC 2011, apenas 

5.025 empresas foram classificadas como inovadoras, segundo os critérios do IBGE. Através 

da tabela 16, pode-se observar que 4.316 empresas são de capital nacional, 551 empresas de 

capital estrangeiro e 158 empresas de capital misto. Das empresas classificadas como 

inovadoras quase 86% são empresas com capital controlador nacional. 

 

Tabela 16: Origem do capital controlador da empresa (v1) das empresas inovadoras. 

v1 Frequência Porcentagem Acumulado 

1 4.316 85,89 85,89 

2 551 10,97 96,86 

3 158 3,14 100 

Total 5.025 100   
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Do universo de 5.025 empresas inovadoras, 198 delas estão localizadas na região 

Centro Oeste, 156 delas na região Norte, 431 delas na região Nordeste, 1.595 delas na região 

Sul e 2.645 delas na região Sudeste. Ao verificar a tabela 17, percebe-se que mais de 50% das 

empresas inovadoras está localizado na região Sudeste, demonstrando que a região Sudeste 

concentra o maior número de empresas inovadoras no país. 

 

Tabela 17: Região onde se localiza a empresa (po) das empresas inovadoras. 

região Frequência Porcentagem Acumulado 

CO 198 3,94 3,94 

N 156 3,1 7,04 

NE 431 8,58 15,62 

S 1595 31,74 47,36 

SE 2645 52,64 100 

Total 5.025 100   

 

 

Em relação à faixa de pessoal ocupado na empresa, verifica-se através da tabela 18 

que 40 empresas encontram-se na faixa de 10 a 29 pessoas ocupadas (faixa 1), 478 empresas 

encontram-se na faixa de 30 a 49 pessoas ocupadas (faixa 2), 1.260 empresas encontram-se na 

faixa de 50 a 99 pessoas ocupadas (faixa 3), 1.600 empresas encontram-se na faixa de 100 a 

249 pessoas ocupadas (faixa 4), 745 empresas encontram-se na faixa de 250 a 499 pessoas 

ocupadas (faixa 5) e 902 empresas apresentam 500 ou mais pessoas ocupadas (faixa 6). O 

maior percentual de pessoal ocupado das empresas inovadoras encontra-se na faixa 4, de 100 

a 249 pessoas, representando 31% da base. 

 

Tabela 18: Faixa de pessoal ocupado na empresa (faixa_po) das empresas inovadoras. 

faixa_po Frequência Porcentagem Acumulado 

1 40 0,80 0,80 

2 478 9,51 10,31 

3 1.260 25,07 35,38 

4 1600 31,84 67,22 

5 745 14,83 82,05 

6 902 17,95 100,00 

Total 5.025 100   
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A tabela 19 apresenta as respostas referentes às questões 10 (v10), 11 (v11), 16 (v16) e 

17(v17) do cruzamento da PINTEC 2011 e PIA 2011. As questões 10 e 11 referem-se à 

inovação de produto e perguntam se a empresa introduziu produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente aperfeiçoado para a empresa, porém existente no mercado nacional (v10) e 

se a empresa introduziu produto (bem ou serviço) novo ou significativamente aperfeiçoado 

para o mercado nacional (v11). Já as questões 16 e 17 referem-se à inovação de processo e 

perguntam se pelo menos uma inovação de processo introduzida pela empresa já existia no 

Brasil (v16) e se pelo menos uma inovação de processo introduzida era nova para o setor no 

Brasil (v17). As possíveis respostam eram sim (1) ou não (2). Nesse sentido, podemos 

analisar através da tabela 19 que 3.030 empresas responderam as questões 10 e 11 e, 4.389 

empresas responderam as questões 16 e 17. Do universo de 3.030 empresas que responderam 

a questão 10, o número de 2.116 empresas respondeu que introduziram produto (bem ou 

serviço) novo ou significativamente aperfeiçoado para a empresa, porém existente no 

mercado nacional e, o número de 914 empresas respondeu que não introduziram produto 

(bem ou serviço) novo ou significativamente aperfeiçoado para a empresa, porém existente no 

mercado nacional. Do mesmo universo de 3.030 empresas (questão 11), o total de 1.444 

empresas respondeu que introduziu produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 

aperfeiçoado para o mercado nacional e 1.886 empresas responderam que não introduziram 

produto (bem ou serviço) novo ou significativamente aperfeiçoado para o mercado nacional. 

No mesmo sentido, das 4.389 empresas que responderam a questão 16, 3.787 empresas 

responderam que pelo menos uma inovação de processo foi introduzida na empresa e já era 

existente no Brasil, enquanto que apenas 782 empresas (questão 17), afirmaram que pelo 

menos uma inovação de processo introduzida era nova para o setor no Brasil. 

 
Tabela 19: Inovação de produto (v10 e v11) e de processo (v16 e v17) após o cruzamento entre as bases. 

v10 Frequência Porcentagem Acumulado   v11 Frequência Porcentagem Acumulado 

1 2.116 69,83 69,83   1 1.144 37,76 37,76 

2 914 30,17 100   2 1.886 62,24 100 

Total 3.030 100     Total 3.030 100   

                  
v16 Frequência Porcentagem Acumulado   v17 Frequência Porcentagem Acumulado 

1 3.787 86,28 86,28   1 782 17,82 17,82 

2 602 13,72 100   2 3.607 82,18 100 

Total 4.389 100     Total 4.389 100   
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4.2.3. PINTEC 2011 e PIA 2012 

 

Neste tópico são apresentadas as características da base das empresas inovadoras 

resultante do cruzamento (merge) através do CNPJ, entre as bases da PINTEC do ano de 2011 

e da PIA do ano de 2012. Segundo os critérios do IBGE uma empresa é dita inovadora se 

inovou em produto e/ou processo e respondeu sim em ao menos uma das seguintes questões: 

v10, v11, v16_17_1, v16_17_2 ou v16_17_3. Assim, é apresentada na sequência informações 

relacionada à quantidade de empresas por origem do capital controlador, a quantidade de 

empresas por região, a quantidade de empresas por faixa de empregados e a quantidade de 

empresas que realizaram inovação de produto e de processo segundo o questionário do IBGE. 

Tais dados são apresentados nas tabelas abaixo. 

A base resultante do cruzamento (merge) entre PINTEC 2011 e PIA 2012 apresentou 

um universo de 4.949 empresas, sendo que 4.243 delas são empresas de capital nacional (v1 = 

1), 549 delas são empresas de capital estrangeiro (v1 = 2) e 157 delas são empresas de capital 

nacional e estrangeiro (v1 = 3). Percebe-se através da tabela 20 que quase 86% das empresas 

resultante do cruzamento (merge) são de capital nacional e pouco mais de 11% delas são de 

capital estrangeiro e pouco mais de 3% são de capital misto. 

 

Tabela 20: Origem do capital controlador da empresa (v1) após o cruzamento entre as bases. 

v1 Frequência Porcentagem Acumulado 

1 4.243 85,73 85,73 

2 549 11,09 96,83 

3 157 3,17 100 

Total 4.949 100   

 

 
Tabela 21: Região onde se localiza a empresa (po) após o cruzamento entre as bases. 

região Frequência Porcentagem Acumulado 

CO 193 3,90 3,90 

N 155 3,13 7,03 

NE 422 8,53 15,56 

S 1.571 31,74 47,3 

SE 2.608 52,7 100 

Total 4.949 100   

 

 

 
Do universo de 4.949 empresas que fazem parte cruzamento (merge) entre as bases, 

193 delas estão localizadas na região Centro Oeste, 155 delas na região Norte, 422 delas na 
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região Nordeste, 1.571 delas na região Sul e 2.608 delas na região Sudeste. Ao verificar a 

tabela 21, percebe-se que mais de 50% das empresas está localizado na região Sudeste. 

Em relação à faixa de pessoal ocupado na empresa, verifica-se através da tabela 22 

que 42 empresas encontram-se na faixa de 10 a 29 pessoas ocupadas (faixa 1), 439 empresas 

encontram-se na faixa de 30 a 49 pessoas ocupadas (faixa 2), 1.230 empresas encontram-se na 

faixa de 50 a 99 pessoas ocupadas (faixa 3), 1.597 empresas encontram-se na faixa de 100 a 

249 pessoas ocupadas (faixa 4), 741 empresas encontram-se na faixa de 250 a 499 pessoas 

ocupadas (faixa 5) e 900 empresas apresentam 500 ou mais pessoas ocupadas (faixa 6). O 

maior percentual de pessoal ocupado encontra-se na faixa de 100 a 249 pessoas, 

representando 32,57% da base. 

 

Tabela 22: Faixa de pessoal ocupado na empresa (faixa_po) após o cruzamento entre as bases. 

faixa_po Frequência Porcentagem Acumulado 

1 42 0,85 0,85 

2 439 8,87 9,72 

3 1.230 24,85 34,57 

4 1.597 32,57 66,84 

5 741 14,97 81,81 

6 900 18,19 100,00 

Total 4.949 100   

 

 

A tabela 23 apresenta as respostas referentes às questões 10 (v10), 11 (v11), 16 (v16) e 

17(v17) da PINTEC 2011. As questões 10 e 11 referem-se à inovação de produto e perguntam 

se a empresa introduziu produto (bem ou serviço) novo ou significativamente aperfeiçoado 

para a empresa, porém existente no mercado nacional (v10) e se a empresa introduziu produto 

(bem ou serviço) novo ou significativamente aperfeiçoado para o mercado nacional (v11). Já 

as questões 16 e 17 referem-se à inovação de processo e perguntam se pelo menos uma 

inovação de processo introduzida pela empresa já existia no Brasil (v16) e se pelo menos uma 

inovação de processo introduzida era nova para o setor no Brasil (v17). As possíveis 

respostam eram sim (1) ou não (2). Nesse sentido, podemos analisar através da tabela 23 que 

2.989 empresas responderam as questões 10 e 11 e, 4.322 empresas responderam as questões 

16 e 17. Do universo de 2.989 empresas que responderam a questão 10, o número de 2.087 

empresas respondeu que introduziram produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 

aperfeiçoado para a empresa, porém existente no mercado nacional e, o número de 902 

empresas respondeu que não introduziram produto (bem ou serviço) novo ou 
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significativamente aperfeiçoado para a empresa, porém existente no mercado nacional. Do 

mesmo universo de 2.989 empresas (questão 11), o total de 1.131 empresas respondeu que 

introduziu produto (bem ou serviço) novo ou significativamente aperfeiçoado para o mercado 

nacional e 1.858 empresas responderam que não introduziram produto (bem ou serviço) novo 

ou significativamente aperfeiçoado para o mercado nacional. No mesmo sentido, das 4.322 

empresas que responderam a questão 16, 3.725 empresas responderam que pelo menos uma 

inovação de processo foi introduzida na empresa e já era existente no Brasil, enquanto que 

apenas 777 empresas (questão 17), afirmaram que pelo menos uma inovação de processo 

introduzida era nova para o setor no Brasil. 

 
Tabela 23: Inovação de produto (v10 e v11) e de processo (v16 e v17) após o cruzamento entre as bases. 

v10 Frequência Porcentagem Acumulado   v11 Frequência Porcentagem Acumulado 

1 2.087 69,82 69,82   1 1.131 37,84 37,84 

2 902 30,18 100   2 1.858 62,16 100 

Total 2.989 100     Total 2.989 100   

                  
v16 Frequência Porcentagem Acumulado   v17 Frequência Porcentagem Acumulado 

1 3.725 86,19 86,19   1 777 17,98 17,98 

2 597 13,81 100   2 3.545 82,02 100 

Total 4.322 100     Total 4.322 100   

 

 

 

4.2.4. PINTEC 2011 e média PIA 2011 e PIA 2012 

 

Neste tópico são apresentadas as características da base das empresas inovadoras 

resultantes do cruzamento (merge) através do CNPJ, entre as bases da PINTEC do ano de 

2011 e da média da PIA do ano de 2011 e 2012. Segundo os critérios do IBGE uma empresa é 

dita inovadora se inovou em produto e/ou processo e respondeu sim em ao menos uma das 

seguintes questões: v10, v11, v16_17_1, v16_17_2 ou v16_17_3. Assim, é apresentada na 

sequência informações relacionada à quantidade de empresas por origem do capital 

controlador, a quantidade de empresas por região, a quantidade de empresas por faixa de 

empregados e a quantidade de empresas que realizaram inovação de produto e de processo 

segundo o questionário do IBGE. Tais dados são apresentados nas tabelas abaixo. 

A base resultante do cruzamento (merge) entre PINTEC 2011 e PIA 2012 apresentou 

um universo de 5.025 empresas, sendo que 4.316 delas são empresas de capital nacional (v1 = 

1), 551 delas são empresas de capital estrangeiro (v1 = 2) e 158 delas são empresas de capital 
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nacional e estrangeiro (v1 = 3). Percebe-se através da tabela 24 que quase 86% das empresas 

resultante do cruzamento (merge) são de capital nacional e quase 11% delas são de capital 

estrangeiro e pouco mais de 3% são de capital misto. 

 

Tabela 24: Origem do capital controlador da empresa (v1) após o cruzamento entre as bases. 

v1 Frequência Porcentagem Acumulado 

1 4.316 85,89 85,89 

2 551 10,97 96,8 

3 158 3,14 100 

Total 5.025 100   

 

 

Do universo de 5.025 empresas que fazem parte cruzamento (merge) entre as bases, 

156 delas estão localizadas na região Centro Oeste, 156 delas na região Norte, 431 delas na 

região Nordeste, 1.595 delas na região Sul e 2.645 delas na região Sudeste. Ao verificar a 

tabela 25, percebe-se que mais de 50% das empresas está localizado na região Sudeste. 

 
Tabela 25: Região onde se localiza a empresa (po) após o cruzamento entre as bases. 

região Frequência Porcentagem Acumulado 

CO 198 3,94 3,94 

N 156 3,1 7,04 

NE 431 8,58 15,62 

S 1.595 31,74 47,36 

SE 2.645 52,64 100 

Total 5.025 100   

 

 

 
Em relação à faixa de pessoal ocupado na empresa, verifica-se através da tabela 26 

que 40 empresas encontram-se na faixa de 10 a 29 pessoas ocupadas (faixa 1), 478 empresas 

encontram-se na faixa de 30 a 49 pessoas ocupadas (faixa 2), 1.260 empresas encontram-se na 

faixa de 50 a 99 pessoas ocupadas (faixa 3), 1.600 empresas encontram-se na faixa de 100 a 

249 pessoas ocupadas (faixa 4), 745 empresas encontram-se na faixa de 250 a 499 pessoas 

ocupadas (faixa 5) e 902 empresas apresentam 500 ou mais pessoas ocupadas (faixa 6). O 

maior percentual de pessoal ocupado encontra-se na faixa de 100 a 249 pessoas, 

representando 31,84% da base. 
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Tabela 26: Faixa de pessoal ocupado na empresa (faixa_po) após o cruzamento entre as bases. 

faixa_po Frequência Porcentagem Acumulado 

1 40 0,80 0,80 

2 478 9,51 10,31 

3 1.260 25,07 35,38 

4 1.600 31,84 67,22 

5 745 14,83 82,05 

6 902 17,95 100,00 

Total 5.025 100   

 

 

A tabela 27 apresenta as respostas referentes às questões 10 (v10), 11 (v11), 16 (v16) e 

17(v17) da PINTEC 2011. As questões 10 e 11 referem-se à inovação de produto e perguntam 

se a empresa introduziu produto (bem ou serviço) novo ou significativamente aperfeiçoado 

para a empresa, porém existente no mercado nacional (v10) e se a empresa introduziu produto 

(bem ou serviço) novo ou significativamente aperfeiçoado para o mercado nacional (v11). Já 

as questões 16 e 17 referem-se à inovação de processo e perguntam se pelo menos uma 

inovação de processo introduzida pela empresa já existia no Brasil (v16) e se pelo menos uma 

inovação de processo introduzida era nova para o setor no Brasil (v17). As possíveis 

respostam eram sim (1) ou não (2). Nesse sentido, podemos analisar através da tabela 27 que 

3.030 empresas responderam as questões 10 e 11 e, 4.389 empresas responderam as questões 

16 e 17. Do universo de 3.030 empresas que responderam a questão 10, o número de 2.116 

empresas respondeu que introduziram produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 

aperfeiçoado para a empresa, porém existente no mercado nacional e, o número de 914 

empresas respondeu que não introduziram produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente aperfeiçoado para a empresa, porém existente no mercado nacional. Do 

mesmo universo de 3.030 empresas (questão 11), o total de 1.144 empresas respondeu que 

introduziu produto (bem ou serviço) novo ou significativamente aperfeiçoado para o mercado 

nacional e 1.886 empresas responderam que não introduziram produto (bem ou serviço) novo 

ou significativamente aperfeiçoado para o mercado nacional. No mesmo sentido, das 4.389 

empresas que responderam a questão 16, 3.787 empresas responderam que pelo menos uma 

inovação de processo foi introduzida na empresa e já era existente no Brasil, enquanto que 

apenas 602 empresas (questão 17), afirmaram que pelo menos uma inovação de processo 

introduzida era nova para o setor no Brasil. 
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Tabela 27: Inovação de produto (v10 e v11) e de processo (v16 e v17) após o cruzamento entre as bases. 

v10 Frequência Porcentagem Acumulado   v11 Frequência Porcentagem Acumulado 

1 2.116 69,83 69,83   1 1.144 37,76 37,76 

2 914 30,17 100   2 1.886 62,24 100 

Total 3.030 100     Total 3.030 100   

                  
v16 Frequência Porcentagem Acumulado   v17 Frequência Porcentagem Acumulado 

1 3.787 86,28 86,28   1 782 17,82 17,82 

2 602 13,72 100   2 3.607 82,18 100 

Total 4.389 100     Total 4.389 100   

 

 

4.3. Estatísticas Descritivas 

 
 

Nessa seção são apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis criadas para essa 

pesquisa. Para preservar a confidencialidade dos dados, não foi possível extrair os valores 

máximos e mínimos das variáveis. Assim, a tabela 28 apresenta as médias e os desvios 

padrões das variáveis numéricas referentes aos construtos de atividade inovativa interna, 

atividade inovativa externa, capital humano, impacto das inovações, apoio do governo e 

atividades organizacionais e de marketing (PDIPIA, TREPIA, IITPIA, PPDPIA, PDEPIA, 

ACEPIA, ASFPIA, AMEPIA, IIVLI, IIEXP, TFP, POPD, DOUT, MEST, GRAD E TECN) 

que foram construídos através dos dados extraídos da PINTEC 2011. Já as tabelas 29 e 30, 

apresentam as médias e os desvios padrões das variáveis de desempenho (ROAPIA, 

ROA1PIA, ROA2PIA, ROSPIA, ROS1PIA, ROS2PIA, MOPPIA) que são referentes a PIA 

para o ano de 2011 e da PIA para o ano de 2012.  

 

Tabela 28: Média e desvio padrão das variáveis numéricas da PINTEC 2011. 

Variável Média Desvio Padrão 

PDIPIA 11,73 1,02 

TREPIA 1,34 1,08 

IITPIA 3,09 4,70 

PPDPIA 5,59 6,70 

PDEPIA 1,17 9,19 

ACEPIA 1,07 14,00 

ASFPIA 2,95 4,19 

AMEPIA 70,05 13,70 

IIVLI 17,43 2,70 

IIEXP 4,23 1,60 

TFP 15,74 2,90 
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POPD 0,012 0,08 

DOUT 0,001 0,006 

MEST 0,001 0,017 

GRAD 0,007 0,055 

TECN 0,003 0,019 

 

Tabela 29: Média e desvio padrão das variáveis numéricas da PIA 2011. 

Variável Média Desvio Padrão 

ROAPIA 0,45 7,65 

ROA1PIA 0,26 3,60 

ROA2PIA 0,23 3,60 

ROSPIA 0,14 0,40 

ROS1PIA 0,18 1,32 

ROS2PIA 0,23 3,61 

MOPPIA 0,15 0,43 

 

Tabela 30: Média e desvio padrão das variáveis numéricas da PIA 2012. 

Variável Média Desvio Padrão 

ROAPIA 0,58 12,65 

ROA1PIA 0,39 9,51 

ROA2PIA 0,36 9,48 

ROSPIA 0,14 0,42 

ROS1PIA 0,16 0,52 

ROS2PIA 0,35 9,49 

MOPPIA 0,13 0,44 

 

 

4.4. Análise Fatorial Exploratória 

 
 

Neste passo da pesquisa será verificada a análise fatorial exploratória (AFE). De 

acordo com Hair Jr et al. (2005), a análise fatorial vai analisar as correlações entre diversas 

variáveis definindo um conjunto de dimensões comuns que são conhecidos como fatores. 

Como a pesquisa se propõe a medir as entradas e os resultados do processo de 

inovação, foram feitas análises fatoriais separadamente para cada construto. Portanto, o 

objetivo foi o de diminuir o número de variáveis e agrupá-las em fatores comuns para uma 

melhor compreensão do processo de inovação.  

Para Hair Jr. et al. (2005) o pesquisador precisa definir quantos fatores serão extraídos 

durante a análise de componente principal. De acordo com os autores, o critério da raiz latente 

é a técnica mais comumente usada. Com a análise de componentes, cada variável contribui 
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com um valor 1 do autovalor. Ou seja, apenas os fatores que têm raízes latentes ou 

eigenvalues ou autovalores maiores que 1 são considerados significantes. 

De acordo com Hair Jr. et al. (2009) uma ferramenta importante na interpretação de 

fatores é a rotação fatorial. Diversos são os métodos de rotação apresenta na literatura. De 

acordo com os autores os métodos de rotação são os mais empregados quando o objetivo da 

pesquisa é reduzir os dados. Em relação à seleção dos métodos rotacionais, os autores 

comentam que não há uma regra específica para guiar o pesquisador. Os autores comentam 

que na maioria dos casos o pesquisador utiliza a técnica rotacional dada pelo programa de 

computador e que a maioria dos programas tem como padrão de rotação o critério 

VARIMAX. Hair Jr. et al. (2009) apresentam como interpretar as cargas fatoriais após a 

rotação dos dados. Os autores comentam que a carga fatorial é a correlação da variável e do 

fator e a carga ao quadrado é a quantia de variância total da variável explicada pelo fator. 

Assim, de acordo com os autores uma carga de 0,30 reflete aproximadamente 10% de 

explicação e, uma carga de 0,50 apresenta 25% da variância explicada pelo fator. Dessa 

forma, para explicar 50% da variância de uma variável a carga deve ser maior ou igual a 0,70. 

Hair Jr. et al. (2009) recomendam os seguintes critérios para analisar as cargas fatoriais: 

cargas fatorias na faixa de ±0,30 a ±0,40 são consideradas como atendendo o nível mínimo 

para interpretação de estrutura; cargas de ±0,50 ou maiores são tidas como praticamente 

significantes e; cargas excedendo ±,70 são consideradas indicativas de estrutura bem definida 

e são a meta de qualquer análise fatorial (Hair Jr. et al, 2009, p. 119). 

Para avaliar o grau de ajuste dos dados, Hair Jr. et al. (2005) apresentam o teste de 

Kaiser Meyer Olkin (KMO). De acordo com os autores valores entre 0,50 e 1,0 indicam que o 

método da análise fatorial é mais adequado para tratamento dos dados. 

Para checar a confiabilidade dos dados Hair Jr. et al. (2009) apresentam a medida 

diagnóstica conhecida como alfa de Cronbach. Segundo os autores, confiabilidade é avaliação 

do grau de consistência entre múltiplas medidas de uma variável. Ou seja, uma medida de 

confiabilidade é avaliar a consistência interna entre as variáveis em uma escala múltipla. Nas 

palavras dos autores a consistência interna significa que os itens ou indicadores individuais da 

escala devem medir o mesmo construto. De acordo com Hair Jr. et al. (2005) o valor de alfa 

de Cronbach varia de 0 a 1 e os pesquisadores costumam usar uma regra prática considerando 

como um bom valor de alfa valores acima de 0,70. Os autores classificam os valores de alfa 

de Cronbach e sua intensidade da seguinte maneira: valores abaixo de 0,60 = intensidade 
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baixa; entre 0,60 e 0,70 = intensidade moderada, entre 0,70 e 0,80 = intensidade boa; entre 

0,80 e 0,90 = intensidade muito boa e valores acima de 0,90 = intensidade excelente.  

Assim, para cada construto foi realizado os testes apresentados acima. Primeiramente 

foi realizada a análise de componente principal (principal component factors) cujo objetivo é 

verificar o número de fatores a serem extraídos (eigenvalues superior a 1). Posteriormente 

foram obtidas as cargas das variáveis de cada fator e também a unicidade (uniqueness) da 

variância de cada uma que compõe o fator. Para verificar a capacidade explicativa por meio 

da variância, foi realizada a rotação pelo método Varimax e, por fim foi realizado o teste de 

estatística de Kaiser Meyer Olkin (KMO) para medir a adequação da amostra e alfa de 

Cronbach para avaliar a confiablidade. 

A tabela 31 apresenta o resumo do resultado da análise fatorial exploratória e as 

tabelas 32 a 67 apresentam as análises fatoriais referentes a cada construto.  

 

Tabela 31: Resumo da análise fatorial exploratória. 

Construto Nº de variáveis Fatores retidos Estatística KMO Alfa de Cronbach 

 

 

Atividade Inovativa Interna 

 

4 

 

1 

 

0,719 

 

0,709 

 

Atividade Inovativa Externa 

 

4 

 

2 

 

0,50 

 

0,0008 

 

Impacto das Inovações 

 

6 

 

2 

 

0,67 

 

0,257 

 

Apoio do Governo 

 

2 

 

1 

 

0,50 

 

0,036 

 

Atividade Organizacional e 

de Marketing 

 

4 

 

1 

 

0,65 

 

0,6497 

 

Capital Humano 

 

5 

 

1 

 

0,55 

 

0,744 

 

Desempenho (PIA 2011) 

 

7 

 

2 

 

0,705 

 

0,733 

 

Desempenho (PIA 2012) 

 

7 

 

2 

 

0,602 

 

0,838 

 

Desempenho (média PIA 

2011 e 2012) 

 

7 

 

2 

 

0,705 

 

0,733 
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4.4.1. Atividade Inovativa Interna (AII) 

 
 

A análise fatorial para o construto atividade inovativa interna (AII) apontou a extração 

de 1 fator (tabela 32) e este fator explica 65,34% da variância dos dados. Segundo Hair Jr et 

al. (2005) apenas autovalores (eigenvalue) ou raízes latentes com valores maiores ou iguais a 

1 são considerados significantes.  

A tabela 33 apresenta a carga dos fatores rotacionados pelo método Varimax, e é 

possível verificar que o fator 1 é composto pelos itens PDIPIA, TREPIA, IITPIA, PPDPIA. 

Assim, o fator extraído agrupa as variáveis de atividades inovativas interna, como pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), treinamento, introdução das inovações tecnológicas no mercado e 

outras preparações para a produção e distribuição. Pode-se verificar através da tabela 33 que a 

variável pesquisa e desenvolvimento interno (PDIPIA) e introdução de inovação tecnológicas 

no mercado (IITPIA) são as variáveis que apresentam as maiores cargas fatoriais dentro do 

construto. Era de esperar que a maior carga fatorial fosse os dispêndios em P&D. A menor 

carga fatorial, porém ainda alta, é da variável treinamento (TREPIA), o que pode levar a ideia 

neste caso, de que os dispêndios em P&D e outras atividades internas vêm à frente dos 

dispêndios em treinamento, no caso dos respondentes dessa pesquisa. 

 

Tabela 32: Análise de componente principal do construto Atividade Inovativa Interna. 

Factor analysis/correlation Number of obs: 5025 

Method: principal-component fator Retained factors: 1 

Rotation: (unrotated) Number of params: 4 

Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 

Factor 1 2,6134 1,9263 0,6534 0,6534 

Factor 2 0,687 0,2404 0,1718 0,8251 

Factor 3 0,4466 0,1938 0,1117 0,9368 

Factor 4 0,2527 . 0,0632 1 

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances 

Variable Factor 1 Uniqueness     
PDIPIA 0,8439 0,2878     
TREPIA 0,7165 0,4866     
IITPIA 0,8671 0,2481     

PPDPIA 0,7974 0,3641     

(blanks represent abs(loading) <.3)     
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Tabela 33: Tabela de matriz de rotação (Varimax) do construto Atividade Inovativa Interna. 

Factor analysis/correlation Number of obs: 5025 

Method: principal-component fator Retained factors: 1 

Rotation: orthogonal varimax (Kaiser off)   Number of params: 4 

Factor Variance Difference Proportion Cumulative 

Factor 1 2,61348 . 0,6534 0,6534 

Rotated factor loadings (pattern matrix) and unique variances 

Variable Factor 1 Uniqueness     
PDIPIA 0,8439 0,2878     
TREPIA 0,7165 0,4866     
IITPIA 0,8671 0,2481     

PPDPIA 0,7974 0,3641     
 

 

Na tabela 34 pode-se observar o valor do teste de KMO de 0,719. De acordo com Hair 

Jr et al. (2005), valores próximos de 1 indicam que o método de análise fatorial é adequado 

para tratamento dos dados. Desta forma, no caso apresentado a análise fatorial é adequada 

para tratar os dados do modelo. 

 
Tabela 34: Estatística KMO para o construto Atividade Inovativa Interna. 

Variable KMO 

PDIPIA 0,7194 

TREPIA 0,7762 

IITPIA 0,6782 

PPDPIA 0,7336 

Overall 0,7192 

 
 

Tabela 35: Valor de α de Cronbach para o construto Atividade Inovativa interna. 

Test scale = mean (unstandardized items) 

Average interitem covariance : 1645,02 

Number of items in the scale: 4 

Scale reliability coefficient: 0,7094 

 
 

A tabela 35 apresenta o valor de alfa de Cronbach do construto atividade inovativa 

interna (AII) e, observa-se um valor de 0,709. Segundo Hair Jr. et al. (2009) o alfa de 

Cronbach permite checar a confiabilidade dos dados, ou seja, avalia a consistência interna. 

Para os autores a consistência interna significa que os itens ou indicadores individuais da 

escala devem medir o mesmo construto. O valor observado de 0,709 é considerado de 
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intensidade boa o que permite dizer que os itens ou indicadores individuais medem o mesmo 

construto. 

 

4.4.2. Atividade Inovativa Externa (AIE) 

 
 

A análise fatorial para o construto atividade inovativa externa (AIE) apontou a 

extração de 2 fatores (tabela 36) e este fator explica 53,91% da variância dos dados. Segundo 

Hair Jr et al. (2005) apenas autovalores (eigenvalue) ou raízes latentes com valores maiores 

ou iguais a 1 são considerados significantes.  

A tabela 37 apresenta a carga dos fatores rotacionados pelo método Varimax, e é 

possível verificar que o fator 1 é composto pelos itens ACEPIA E ASFPIA e o fator 2 é 

composto pelos itens PDEPIA E AMEPIA. Assim, o primeiro fator extraído agrupa as 

variáveis de aquisição de outros conhecimentos externos e aquisição de software e, o segundo 

fator extraído agrupa as variáveis de aquisição externa de pesquisa e desenvolvimento e 

aquisição de máquinas e equipamentos.  

 
Tabela 36: Análise de componente principal do construto Atividade Inovativa Externa. 

Factor analysis/correlation Number of obs: 5025 

Method: principal-component fator Retained factors: 2 

Rotation: (unrotated) Number of params: 6 

Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 

Factor 1 1,1455 0,1346 0,2864 0,2864 

Factor 2 1,01089 0,02249 0,2527 0,5391 

Factor 3 0,9884 0,13327 0,2471 0,7862 

Factor 4 0,8551 . 0,2138 1 

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances   
Variable Factor 1 Factor 2 Uniqueness   
PDEPIA  - 0,7041 0,5001   
ACEPIA 0,7547 -  0,4275   
ASFPIA 0,755 -  0,4278   
AMEPIA  - 0,7142 0,4881   

(blanks represent abs(loading) <.3)     
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Tabela 37: Tabela de matriz de rotação (Varimax) do construto Atividade Inovativa Externa. 

Factor analysis/correlation Number of obs: 5025 

Method: principal-component fator Retained factors: 2 

Rotation: orthogonal varimax (Kaiser off)   Number of params: 6 

Factor Variance Difference Proportion Cumulative 

Factor 1 1,14491 0,13334 0,2862 0,2862 

Factor 2 1,01157 . 0,2529 0,5391 

Rotated factor loadings (pattern matrix) and unique variances 

Variable Factor 1 Factor 2 Uniqueness   
PDEPIA 0,0146 0,7069 0,5001   
ACEPIA 0,7566 -0,0002 0,4275   
ASFPIA 0,7564 0,0063 0,4278   
AMEPIA -0,0076 0,7155 0,4881   

 
 

Na tabela 38 pode-se observar o valor do teste de KMO de 0,50. De acordo com Hair 

Jr et al. (2005), valores próximos de 1 indicam que o método de análise fatorial é adequado 

para tratamento dos dados. Desta forma, no caso apresentado a análise fatorial é adequada 

para tratar os dados do modelo. 

 

Tabela 38: Estatística KMO para o construto Atividade Inovativa Externa. 

Variable KMO 

PDEPIA 0,5247 

ACEPIA 0,5003 

ASFPIA 0,5003 

AMEPIA 0,5131 

Overall 0,5005 

 
 
 
Tabela 39: Valor de α de Cronbach para o construto Atividade Inovativa Externa. 

Test scale = mean(unstandardized items) 

Average interitem covariance : 89,0975 

Number of items in the scale: 4 

Scale reliability coefficient: 0,0008 

 
 

A tabela 39 apresenta o valor de alfa de Cronbach do construto atividade inovativa 

externa (AIE) e, observa-se um valor muito baixo de 0,0008. Segundo Hair Jr. et al. (2009) o 

alfa de Cronbach permite checar a confiabilidade dos dados, ou seja, avalia a consistência 

interna. Para os autores a consistência interna significa que os itens ou indicadores individuais 

da escala devem medir o mesmo construto. O valor observado de 0,0008 é considerado de 
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intensidade baixa o que permite dizer que os itens ou indicadores individuais não medem o 

mesmo construto.  

 
 

4.4.3. Impacto das Inovações 

 
 

A análise fatorial para o construto impacto das inovações apontou a extração de 2 

fatores (tabela 40) e estes fatores explicam 55,33% da variância dos dados. Segundo Hair Jr et 

al. (2005) apenas autovalores (eigenvalue) ou raízes latentes com valores maiores ou iguais a 

1 são considerados significantes.  

A tabela 41 apresenta a carga dos fatores rotacionados pelo método Varimax, e é 

possível verificar que o fator 1 é composto pelos itens IIPROD, IIMER, IIPROC e IIOUTR e 

o fator 2 é composto pelos itens IIVLI e IIEXP. Podemos destacar no fator 1 as variáveis 

IIPROD (impacto das inovações de produto) e IIMER (impacto das inovações de mercado), 

cujas cargas fatoriais são as mais altas do fator (0,7241 e 0,7382, respectivamente), indicando 

que essas variáveis são importantes para os respondentes. Já no fator 2 podemos verificar que 

as duas variáveis se destacam pelo baixo valor de variância não explicada dentro da seção, 

IIVLI (participação das vendas líquidas interna de novos produtos) e IIEXP (participação das 

exportações de novos produtos). Cabe destacar também que as variáveis do fator 1 são 

qualitativas e do fator 2 quantitativas.  

Esses resultados indicam que as empresas se preocupam com o impacto das inovações 

em produto e processo e dão menos importância para o impacto das inovações em processos e 

outros impactos como meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. 

 
Tabela 40: Análise de componente principal do construto Impacto das Inovações. 

Factor analysis/correlation Number of obs: 5025 

Method: principal-component fator Retained factors: 2 

Rotation: (unrotated) Number of params: 11 

Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 

Factor 1 2,0304 0,7418 0,3384 0,3384 

Factor 2 1,28917 0,5034 0,2149 0,5533 

Factor 3 0,7857 0,08508 0,1309 0,6842 

Factor 4 0,70062 0,004405 0,1168 0,801 

Factor 5 0,6565 0,11907 0,1094 0,9104 

Factor 6 0,5374 . 0,0896 1 

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances   
Variable Factor 1 Factor 2 Uniqueness   
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IIVLI - 0,7636 0,3591   
IIEXP - 0,7817 0,364   

IIPROD 0,7338 - 0,4606   
IIMERC 0,7528 - 0,4333   
IIPROC 0,6712 - 0,4892   
IIOUTR 0,6261 - 0,5741   

(blanks represent abs(loading) <.3)     
 

 
Tabela 41: Tabela de matriz de rotação (Varimax) do construto Impacto das Inovações. 

Factor analysis/correlation Number of obs: 5025 

Method: principal-component fator Retained factors: 2 

Rotation: orthogonal varimax (Kaiser off)   Number of params: 11 

Factor Variance Difference Proportion Cumulative 

Factor 1 1,9903 0,6784 0,3332 0,3332 

Factor 2 1,3205 . 0,2201 0,5533 

Rotated factor loadings (pattern matrix) and unique variances 

Variable Factor 1 Factor 2 Uniqueness   
IIVLI 0,078 0,7967 0,3591   
IIEXP -0,0062 0,7975 0,364   

IIPROD 0,7241 0,1225 0,4606   
IIMERC 0,7382 0,1477 0,4333   
IIPROC 0,7074 -0,1023 0,4892   
IIOUTR 0,6506 -0,0511 0,5741   

 
 

Na tabela 42 pode-se observar o valor do teste de KMO de 0,6786. De acordo com 

Hair Jr et al. (2005), valores próximos de 1 indicam que o método de análise fatorial é 

adequado para tratamento dos dados. Desta forma, no caso apresentado a análise fatorial é 

adequada para tratar os dados do modelo. 

 

Tabela 42: Estatística KMO para o construto Impacto das Inovações. 

Variable 
KMO 

 

IIVLI 0,5453 

IIEXP 0,5258 

IIPROD 0,6948 

IIMERC 0,6826 

IIPROC 0,7254 

IIOUTR 0,748 

Overall 0,6786 
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Tabela 43: Valor de α de Cronbach para o construto Impacto das Inovações. 

Test scale = mean(unstandardized items) 

Average interitem covariance : 9,4996 

Number of items in the scale: 6 

Scale reliability coefficient: 0,2571 

 

A tabela 43 apresenta o valor de α de Cronbach do construto impacto das inovações e, 

observa-se um valor baixo de 0,2571. Segundo Hair Jr. et al. (2009) o alfa de Cronbach 

permite checar a confiabilidade dos dados, ou seja, avalia a consistência interna. Para os 

autores a consistência interna significa que os itens ou indicadores individuais da escala 

devem medir o mesmo construto. O valor observado de 0,2571 é considerado de intensidade 

baixa o que permite dizer que os itens ou indicadores individuais não medem o mesmo 

construto.  

 

4.4.4. Apoio do Governo 

 
 

A análise fatorial para o construto apoio do governo apontou a extração de 1 fator 

(tabela 44) e este fator explica 75,08% da variância dos dados. Segundo Hair Jr et al. (2005) 

apenas autovalores (eigenvalue) ou raízes latentes com valores maiores ou iguais a 1 são 

considerados significantes.  

A tabela 45 apresenta a carga dos fatores rotacionados pelo método Varimax, e é 

possível verificar que o fator 1 é composto pelos itens EAG e TFP. Este fator agrupa as 

empresas que tem apoio do governo e empresas com pesquisas financiadas pelo governo. O 

apoio do governo para a realização de atividades inovativas pode vir de incentivos fiscais a 

P&D, incentivos fiscais a lei da informática, a financiamento de projetos de P&D, 

financiamento para compras de máquinas e equipamentos e bolsas de estudos oferecidas para 

pesquisadores em empresas. 

 
 
Tabela 44: Análise de componente principal do construto Apoio do Governo. 

Factor analysis/correlation Number of obs: 4160 

Method: principal-component fator Retained factors: 1 

Rotation: (unrotated) Number of params: 1 

Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 

Factor 1 1,50169 1,00339 0,7508 0,7508 

Factor 2 0,49831 . 0,2492 1 

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances   
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Variable Factor 1 Uniqueness     
EAG 0,8665 0,2492     
TFP 0,8665 0,2492     

(blanks represent abs(loading) <.3)     
 

 
Tabela 45: Tabela de matriz de rotação (Varimax) do construto Apoio do Governo. 

Factor analysis/correlation Number of obs: 4160 

Method: principal-component fator Retained factors: 1 

Rotation: orthogonal varimax (Kaiser off)   Number of params: 1 

Factor Variance Difference Proportion Cumulative 

Factor 1 1,5016 . 0,7508 0,7508 

Rotated factor loadings (pattern matrix) and unique variances 

Variable Factor 1 Uniqueness     
EAG 0,8665 0,2492     
TFP 0,8665 0,2492     

 
 

Na tabela 46 pode-se observar o valor do teste de KMO de 0,50. De acordo com Hair 

Jr et al. (2005), valores próximos de 1 indicam que o método de análise fatorial é adequado 

para tratamento dos dados. Desta forma, no caso apresentado a análise fatorial é adequada 

para tratar os dados do modelo. 

 
 
Tabela 46: Estatística KMO para o construto Impacto das Inovações. 

Variable KMO 

EAG 0,5 

TFP 0,5 

Overall 0,5 

 
 
 
Tabela 47: Valor de α de Cronbach para o construto Impacto das Inovações. 

Test scale = mean (unstandardized items) 

Average interitem covariance : 9,4996 

Number of items in the scale: 2 

Scale reliability coefficient: 0,0363 

 
 

A tabela 47 apresenta o valor de α de Cronbach do construto apoio do governo e, 

observa-se um valor muito baixo de 0,0363. Segundo Hair Jr. et al. (2009) o alfa de Cronbach 

permite checar a confiabilidade dos dados, ou seja, avalia a consistência interna. Para os 
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autores a consistência interna significa que os itens ou indicadores individuais da escala 

devem medir o mesmo construto. O valor observado de 0,0363 é considerado de intensidade 

baixa o que permite dizer que os itens ou indicadores individuais não medem o mesmo 

construto.  

 
 

4.4.5. Atividade Organizacional e de Marketing 

 
 

A análise fatorial para o construto atividade organizacional e de marketing (AIOM) 

apontou a extração de 1 fator (tabela 48) e este fator explica 53,02% da variância dos dados. 

Segundo Hair Jr et al. (2005) apenas autovalores (eigenvalue) ou raízes latentes com valores 

maiores ou iguais a 1 são considerados significantes.  

A tabela 49 apresenta a carga dos fatores rotacionados pelo método Varimax, e é 

possível verificar que o fator 1 é composto pelos itens MEO, MEE, MTG e MEM. É possível 

destacar a variável MEO (realização de mudanças estratégicas e organizacionais) cuja carga 

fatorial foi a maior desta seção. Esse destaque permite concluir que as empresas realizaram 

mudanças organizacionais e estratégicas, não se limitando apenas as inovações de produto e 

de processo. 

 
Tabela 48: Análise de componente principal do construto Atividade Organizacional e de Marketing. 

Factor analysis/correlation Number of obs: 5025 

Method: principal-component fator Retained factors: 1 

Rotation: (unrotated) Number of params: 4 

Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 

Factor 1 2,1209 1,2865 0,5302 0,5302 

Factor 2 0,8343 0,1377 0,2086 0,7388 

Factor 3 0,6966 0,3485 0,1742 0,913 

Factor 4 0,3481 . 0,087 1 

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances   
Variable Factor 1 Uniqueness     

MEO 0,8694 0,2441     
MEE 0,7799 0,3918     
MTG 0,6365 0,5949     
MEM 0,593 0,6483     

 (blanks represent abs(loading) <.3)     
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Tabela 49: Tabela de matriz de rotação (Varimax) do construto Atividade Organizacional e de Marketing. 

Factor analysis/correlation Number of obs: 5025 

Method: principal-component fator Retained factors: 1 

Rotation: orthogonal varimax (Kaiser off)   Number of params: 4 

Factor Variance Difference Proportion Cumulative 

Factor 1 2,1209 . 0,5302 0,5302 

Rotated factor loadings (pattern matrix) and unique variances 

Variable Factor 1 Uniqueness     
MEO 0,8694 0,2441     
MEE 0,7799 0,3918     
MTG 0,6365 0,5949     
MEM 0,593 0,6483     

 
 

Na tabela 50 pode-se observar o valor do teste de KMO de 0,6529. De acordo com 

Hair Jr et al. (2005), valores próximos de 1 indicam que o método de análise fatorial é 

adequado para tratamento dos dados. Desta forma, no caso apresentado a análise fatorial é 

adequada para tratar os dados do modelo. 

 
 
Tabela 50: Estatística KMO para o construto Atividade Organizacional e de Marketing. 

Variable KMO 

MEO 0,6057 

MEE 0,6378 

MTG 0,8137 

MEM 0,6729 

Overall 0,6529 

 
 
 
Tabela 51: Valor de α de Cronbach para o construto Atividade Organizacional e de Marketing. 

Test scale = mean(unstandardized items) 

Average interitem covariance : 0,0577 

Number of items in the scale: 4 

Scale reliability coefficient: 0,6497 

 
 

A tabela 51 apresenta o valor de α de Cronbach do construto atividade organizacional 

e de marketing e, observa-se um valor de 0,6497. Segundo Hair Jr. et al. (2009) o alfa de 

Cronbach permite checar a confiabilidade dos dados, ou seja, avalia a consistência interna. 

Para os autores a consistência interna significa que os itens ou indicadores individuais da 



92 
 

escala devem medir o mesmo construto. O valor observado de 0,6497 é considerado de 

intensidade moderada.  

 

4.4.6. Atividade Interna de P&D (Capital Humano - CH) 

 
 

A análise fatorial para o construto capital humano (CH) apontou a extração de 1 fator 

(tabela 52) e este fator explica 62,11% da variância dos dados. Segundo Hair Jr et al. (2005) 

apenas autovalores (eigenvalue) ou raízes latentes com valores maiores ou iguais a 1 são 

considerados significantes.  

A tabela 53 apresenta a carga dos fatores rotacionados pelo método Varimax, e é 

possível verificar que o fator 1 é composto pelos itens POPD, DOUT, MEST, GRAD e 

TECN. Podemos observar que a variável que tem a maior carga fatorial é a variável POPD 

(pessoal ocupado com pesquisa e desenvolvimento) no valor de 0,989, seguido das variáveis 

GRAD (graduados) com 0,9482 e MEST (mestre) com 0,9071 de carga fatorial. Nota-se que a 

unicidade (uniqueness), que é o percentual de variância da variável não explicada pelos 

fatores, é pequena, o que pode levar a conclusão de que os mestres e graduados desempenham 

um papel importante para as empresas respondentes. No mesmo sentido, a variável DOUT 

(doutores) apresenta uma baixa carga fatorial e uma unicidade de 0,88, o que representa que 

os doutores não desempenham um papel importante para as empresas respondentes.   

 
Tabela 52: Análise de componente principal do construto Capital Humano. 

Factor analysis/correlation Number of obs: 5025 

Method: principal-component factor Retained factors: 1 

Rotation: (unrotated) Number of params: 5 

Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 

Factor 1 3,1055 2,1449 0,6211 0,6211 

Factor 2 0,9606 0,1399 0,1921 0,8132 

Factor 3 0,8206 0,7261 0,1641 0,9774 

Factor 4 0,0945 0,0759 0,0189 0,9963 

Factor 5 0,0185 . 0,0037 1 

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances   
Variable Factor 1 Uniqueness     

POPD 0,989 0,0219     
DOUT 0,3459 0,8804     
MEST 0,9071 0,1771     
GRAD 0,9482 0,101     
TECN 0,5347 0,7141     

(blanks represent abs(loading) <.3)     
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Tabela 53: Tabela de matriz de rotação (Varimax) do construto Capital Humano. 

Factor analysis/correlation Number of obs: 5025 

Method: principal-component factor Retained factors: 1 

Rotation: orthogonal varimax (Kaiser off)   Number of params: 5 

Factor Variance Difference Proportion Cumulative 

Factor 1 3,1055 . 0,6211 0,6211 

Rotated factor loadings (pattern matrix) and unique variances 

Variable Factor 1 Uniqueness     

POPD 0,989 0,0219     

DOUT 0,3459 0,8804     

MEST 0,9071 0,1771     

GRAD 0,9482 0,101     

TECN 0,5347 0,7141     

 
 

Na tabela 54 pode-se observar o valor do teste de KMO de 0,5509. De acordo com 

Hair Jr et al. (2005), valores próximos de 1 indicam que o método de análise fatorial é 

adequado para tratamento dos dados. Desta forma, no caso apresentado a análise fatorial é 

adequada para tratar os dados do modelo. 

 

Tabela 54: Estatística KMO para o construto Capital Humano. 

Variable KMO 

POPD 0,5384 

DOUT 0,3135 

MEST 0,8056 

GRAD 0,6052 

TECN 0,2724 

Overall 0,5509 

 
 
 
Tabela 55: Valor de α de Cronbach para o construto Capital Humano. 

Test scale = mean(unstandardized items) 

Average interitem covariance : 0,0008078 

Number of items in the scale: 5 

Scale reliability coefficient: 0,7447 

 
 

A tabela 55 apresenta o valor de α de Cronbach do construto capital humano (CH) e, 

observa-se um valor de 0,7447. Segundo Hair Jr. et al. (2009) o alfa de Cronbach permite 

checar a confiabilidade dos dados, ou seja, avalia a consistência interna. Para os autores a 

consistência interna significa que os itens ou indicadores individuais da escala devem medir o 
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mesmo construto. O valor observado de 0,7447 é considerado de intensidade boa o que 

permite dizer que os itens ou indicadores individuais medem o mesmo construto.  

 

4.4.7. Desempenho 

 

4.4.7.1. Desempenho – PIA 2011 

 

A tabela 56 apresenta a extração dos fatores do construto desempenho. Observa-se na 

tabela a extração de 2 fatores, os quais explicam 91,25% da variância dos dados. Segundo 

Hair Jr et al. (2005) apenas autovalores (eigenvalue) ou raízes latentes com valores maiores 

ou iguais a 1 são considerados significantes.  

A tabela 57 apresenta a carga dos fatores rotacionados pelo método Varimax, e é 

possível verificar que o fator 1 é composto pelos itens ROAPIA, ROA1PIA, ROA2PIA e 

ROS2PIA, enquanto que o fator 2 é composto pelos itens ROSPIA, ROS1PIA e MOPPIA. O 

primeiro fator extraído agrupa as variáveis de rentabilidade (lucro sobre ativo) e o segundo 

fator agrega as variáveis de lucratividade (lucro sobre receita líquida) e margem.  

 

Tabela 56: Análise de componente principal do construto Desempenho (PIA 211). 

Factor analysis/correlation Number of obs: 4683 

Method: principal-component factor Retained factors: 2 

Rotation: (unrotated) Number of params: 13 

Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 

Factor 1 3,5305 0,6736 0,5044 0,5044 

Factor 2 2,8568 2,3205 0,4081 0,9125 

Factor 3 0,5362 0,4725 0,0766 0,9891 

Factor 4 0,0637 0,0516 0,0091 0,9982 

Factor 5 0,012 0,01153 0,0017 0,9999 

Factor 6 0,00049 0,00035 0,0001 1 

Factor 7 0,00014 . 0 1 

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances   
Variable Factor 1 Factor 2 Uniqueness   
ROAPIA 0,739 -  0,4532   

ROA1PIA 0,7746 -0,62 0,0155   
ROA2PIA 0,7736 -0,6208 0,0161   
ROSPIA 0,6344 0,7573 0,024   

ROS1PIA 0,6201 0,7495 0,0538   
ROS2PIA 0,7753 -0,6192 0,0156   
MOPPIA 0,6307 0,7535 0,0346   

(blanks represent abs(loading)<.3)     
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 Tabela 57: Tabela de matriz de rotação (Varimax) para o construto Desempenho (PIA 2011). 

Factor analysis/correlation Number of obs: 4683 

Method: principal-component factor Retained factors: 2 

Rotation: orthogonal varimax (Kaiser off)   Number of params: 13 

Factor Variance Difference Proportion Cumulative 

Factor 1 3,2624 0,1374 0,4661 0,4661 

Factor 2 3,1249 . 0,4464 0,9125 

Rotated factor loadings (pattern matrix) and unique variances 

Variable Factor 1 Factor 2 Uniqueness   
ROAPIA 0,5562 0,4874 0,4532   

ROA1PIA 0,9922 0,0076 0,0155   
ROA2PIA 0,9919 0,0064 0,0161   
ROSPIA 0,0145 0,9878 0,024   

ROS1PIA 0,0084 0,9727 0,0538   
ROS2PIA 0,9921 0,0087 0,0156   
MOPPIA 0,014 0,9825 0,0346   

 

 

Na tabela 58 pode-se observar o valor do teste de KMO de 0,705. De acordo com Hair 

Jr et al. (2005), valores próximos de 1 indicam que o método de análise fatorial é adequado 

para tratamento dos dados. Desta forma, no caso apresentado a análise fatorial é adequada 

para tratos os dados do modelo. 

 
Tabela 58: Estatística KMO para o construto Desempenho (PIA 2011). 

Variable KMO 

ROAPIA 0,8885 

ROA1PIA 0,8507 

ROA2PIA 0,626 

ROSPIA 0,6073 

ROS1PIA 0,9184 

ROS2PIA 0,6524 

MOPPIA 0,6174 

Overall 0,705 

 

Tabela 59: Valor de α de Cronbach para o construto Desempenho (PIA 2011). 

Test scale = mean(unstandardized items) 

Average interitem covariance : 3,9074 

Number of items in the scale: 7 

Scale reliability coefficient: 0,733 
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A tabela 59 apresenta o valor de α de Cronbach do construto desempenho e, observa-

se um valor de 0,733. Segundo Hair Jr. et al. (2009) o alfa de Cronbach permite checar a 

confiabilidade dos dados, ou seja, avalia a consistência interna. Para os autores a consistência 

interna significa que os itens ou indicadores individuais da escala devem medir o mesmo 

construto. O valor observado de 0,733 é considerado de intensidade boa o que permite dizer 

que os itens ou indicadores individuais medem o mesmo construto.  

 

4.4.7.2. Desempenho – PIA 2012 

 

 

A tabela 60 apresenta a extração dos fatores do construto desempenho. Observa-se na 

tabela a extração de 2 fatores, os quais explicam 93,75% da variância dos dados. Segundo 

Hair Jr et al. (2005) apenas autovalores (eigenvalue) ou raízes latentes com valores maiores 

ou iguais a 1 são considerados significantes.  

A tabela 61 apresenta a carga dos fatores rotacionados pelo método Varimax, e é 

possível verificar que o fator 1 é composto pelos itens ROAPIA, ROA1PIA, ROA2PIA e 

ROS2PIA, enquanto que o fator 2 é composto pelos itens ROSPIA, ROS1PIA e MOPPIA. O 

primeiro fator extraído agrupa as variáveis de rentabilidade (lucro sobre ativo) e o segundo 

fator agrega as variáveis de lucratividade (lucro sobre receita líquida) e margem.  

 

Tabela 60: Análise de componente principal do construto Desempenho (PIA 2012). 

Factor analysis/correlation Number of obs: 4582 

Method: principal-component factor Retained factors: 2 

Rotation: (unrotated) Number of params: 13 

Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 

Factor 1 3,6345 0,7068 0,5192 0,5192 

Factor 2 2,9277 2,5651 0,4182 0,9375 

Factor 3 0,3626 0,30855 0,0518 0,9893 

Factor 4 0,05406 0,03694 0,0077 0,997 

Factor 5 0,01711 0,01318 0,0024 0,9994 

Factor 6 0,00393 0,00390 0,0006 1,00 

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances   
Variable Factor 1 Factor 2 Uniqueness   
ROAPIA 0,8395 - 0,2919   

ROA1PIA 0,9817 - 0,0282   
ROA2PIA 0,9842 - 0,0237   
ROSPIA - 0,9894 0,0099   

ROS1PIA - 0,9814 0,065   
ROS2PIA 0,9824 - 0,0278   
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MOPPIA - 0,9795 0,0298   

(blanks represent abs(loading)<.3)     
 

 

 Tabela 61: Tabela de matriz de rotação (Varimax) para o construto Desempenho (PIA 2012). 

Factor analysis/correlation Number of obs: 4582 

Method: principal-component factor Retained factors: 2 

Rotation: orthogonal varimax (Kaiser off)   Number of params: 13 

Factor Variance Difference Proportion Cumulative 

Factor 1 3,62811 0,69396 0,5183 0,5183 

Factor 2 2,9341 - 0,4192 0,9375 

Rotated factor loadings (pattern matrix) and unique variances 

Variable Factor 1 Factor 2 Uniqueness   
ROAPIA 0,8412 0,022 0,2919   

ROA1PIA 0,9858 0,0041 0,0282   
ROA2PIA 0,9881 0,0069 0,0237   
ROSPIA 0,0106 0,995 0,0099   

ROS1PIA 0,0076 0,9866 0,0265   
ROS2PIA 0,9859 0,0105 0,0278   
MOPPIA 0,0097 0,9849 0,0298   

 
 
 

Na tabela 62 pode-se observar o valor do teste de KMO de 0,6025. De acordo com 

Hair Jr et al. (2005), valores próximos de 1 indicam que o método de análise fatorial é 

adequado para tratamento dos dados. Desta forma, no caso apresentado a análise fatorial é 

adequada para tratos os dados do modelo. 

 

Tabela 62: Estatística KMO para o construto Desempenho (PIA 2012). 

Variable kmo 

ROAPIA 0,9998 

ROA1PIA 0,5485 

ROA2PIA 0,5291 

ROSPIA 0,5691 

ROS1PIA 0,8096 

ROS2PIA 0,5206 

MOPPIA 0,5937 

Overall 0,6025 
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Tabela 63: Valor de α de Cronbach para o construto Desempenho (PIA 2012). 

Test scale = mean(unstandardized items) 

Average interitem covariance : 25,478 

Number of items in the scale: 7 

Scale reliability coefficient: 0,8386 

 
 

A tabela 63 apresenta o valor de α de Cronbach do construto desempenho e, observa-

se um valor de 0,8386. Segundo Hair Jr. et al. (2009) o alfa de Cronbach permite checar a 

confiabilidade dos dados, ou seja, avalia a consistência interna. Para os autores a consistência 

interna significa que os itens ou indicadores individuais da escala devem medir o mesmo 

construto. O valor observado de 0,8386 é considerado de intensidade boa o que permite dizer 

que os itens ou indicadores individuais medem o mesmo construto.  

 

4.4.7.3. Desempenho – média PIA 2011 e 2012 

 
 

A tabela 64 apresenta a extração dos fatores do construto desempenho. Observa-se na 

tabela a extração de 2 fatores, os quais explicam 91,25% da variância dos dados. Segundo 

Hair Jr et al. (2005) apenas autovalores (eigenvalue) ou raízes latentes com valores maiores 

ou iguais a 1 são considerados significantes.  

A tabela 65 apresenta a carga dos fatores rotacionados pelo método Varimax, e é 

possível verificar que o fator 1 é composto pelos itens ROAPIA, ROA1PIA, ROA2PIA e 

ROS2PIA, enquanto que o fator 2 é composto pelos itens ROSPIA, ROS1PIA e MOPPIA. O 

primeiro fator extraído agrupa as variáveis de rentabilidade (lucro sobre ativo) e o segundo 

fator agrega as variáveis de lucratividade (lucro sobre receita líquida) e margem.  

 

Tabela 64: Análise de componente principal do construto Desempenho (média PIA 2011 e 2012). 

Factor analysis/correlation Number of obs: 4683 

Method: principal-component factor Retained factors: 2 

Rotation: (unrotated) Number of params: 13 

Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 

Factor 1 3,5305 0,6736 0,5044 0,5044 

Factor 2 2,8568 2,3205 0,4081 0,9125 

Factor 3 0,5362 0,4725 0,0766 0,9891 

Factor 4 0,0637 0,05168 0,0091 0,9982 

Factor 5 0,012 0,01153 0,0017 0,9999 

Factor 6 0,00049 0,00035 0,0001 1 

Factor 7 0,00014 - 0,000 1 
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Factor loadings (pattern matrix) and unique variances   
Variable Factor 1 Factor 2 Uniqueness   
ROAPIA 0,739 - 0,4532   

ROA1PIA 0,7746 -0,62 0,0155   
ROA2PIA 0,7736 -0,6208 0,0161   
ROSPIA 0,6344 0,7573 0,024   

ROS1PIA 0,6201 0,7495 0,0538   
ROS2PIA 0,7753 -0,6192 0,0156   
MOPPIA 0,6307 0,7535 0,0346   

 (blanks represent abs(loading)<.3)     
 
 
 

 Tabela 65: Tabela de matriz de rotação (Varimax) para o construto Desempenho (média PIA 2011 e 2012). 

Factor analysis/correlation Number of obs: 4683 

Method: principal-component factor Retained factors: 2 

Rotation: orthogonal varimax (Kaiser off)   Number of params: 13 

Factor Variance Difference Proportion Cumulative 

Factor 1 3,2624 0,13749 0,4661 0,4661 

Factor 2 3,1249 - 0,4464 0,9125 

Rotated factor loadings (pattern matrix) and unique variances 

Variable Factor 1 Factor 2 Uniqueness   
ROAPIA 0,5562 0,4874 0,4532   

ROA1PIA 0,9922 0,0076 0,0155   
ROA2PIA 0,9919 0,0064 0,0161   
ROSPIA 0,0145 0,9878 0,024   

ROS1PIA 0,0084 0,9727 0,0538   
ROS2PIA 0,9921 0,0087 0,0156   
MOPPIA 0,014 0,9825 0,0346   

 
 
 

Na tabela 66 pode-se observar o valor do teste de KMO de 0,705. De acordo com Hair 

Jr et al. (2005), valores próximos de 1 indicam que o método de análise fatorial é adequado 

para tratamento dos dados. Desta forma, no caso apresentado a análise fatorial é adequada 

para tratos os dados do modelo. 

 

 
Tabela 66: Estatística KMO para o construto Desempenho (média PIA 2011 e 2012). 

Variable Kmo 

ROAPIA 0,8885 

ROA1PIA 0,8507 

ROA2PIA 0,626 

ROSPIA 0,6073 

ROS1PIA 0,9184 
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ROS2PIA 0,6524 

MOPPIA 0,6174 

Overall 0,705 

 
 

Tabela 67: Valor de α de Cronbach para o construto Desempenho (média PIA 2011 e 2012). 

Test scale = mean(unstandardized items) 

Average interitem covariance : 3,9074 

Number of items in the scale: 7 

Scale reliability coefficient: 0,733 

 

 
A tabela 67 apresenta o valor de α de Cronbach do construto desempenho e, observa-

se um valor de 0,733. Segundo Hair Jr. et al. (2009) o alfa de Cronbach permite checar a 

confiabilidade dos dados, ou seja, avalia a consistência interna. Para os autores a consistência 

interna significa que os itens ou indicadores individuais da escala devem medir o mesmo 

construto. O valor observado de 0,733 é considerado de intensidade boa o que permite dizer 

que os itens ou indicadores individuais medem o mesmo construto.  

 

 

4.5. Modelagem de Equação Estrutural 

 

Neste tópico são apresentadas as análises dos modelos de mensuração e dos modelos 

estruturais. Segundo Hair Jr. et al. (2009) um modelo de mensuração representa como as 

variáveis medidas se unem para representar os construtos latentes. Já o modelo estrutural 

mostra a associação de dependência ou correlação (covariância) entre os construtos latentes. 

Assim, são apresentadas na sequência as análises dos modelos de mensuração de inovação, 

impacto das inovações e de desempenho e, posteriormente são realizadas as análises dos 

modelos estruturais das hipóteses do trabalho. 

 

4.5.1. Modelo de Mensuração 

 
 

Este passo da pesquisa apresenta as análises dos modelos de mensuração propostos 

neste trabalho: inovação, impacto das inovações e desempenho para os anos de 2011, 2012 e 

média de 2011 e 2012.  
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O início do processo para a análise do modelo de mensuração é desenhar o digrama de 

caminhos no Stata 12. De acordo com Hair Jr. et al. (2009) o diagrama apresenta relações 

específicas para a representação dos construtos, das variáveis medidas e das relações entre 

elas. Realizado o desenho do diagrama de caminhos, o próximo processo é definir a estimação 

do modelo que no caso foi de máxima verossimilhança (maximum likehood). Para Hair Jr. et 

al (2005), este método de estimação melhora as estimativas por meio de iterações para 

minimizar uma função de ajuste especificada. 

Como resultados da estimação 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, teste Z e seu p-valor 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 nenhuma mensagem explícita dizendo que a convergência foi 

atingida. 

Após a estimação do modelo o último passo é analisar quão bem o modelo se ajusta 

aos dados. Assim, Hair Jr. et al. (2009) comentam que o pesquisador precisa avaliar se o 

modelo de mensuração é válido. Para medir quão bem o modelo se ajusta aos dados foi 

utilizado o índice de qualidade de ajuste (GFI) ou Goodness of Fit Index (GFI). Segundo Hair 

Jr. et al. (2009), o índice de qualidade do ajuste (GFI) pode variar entre 0 (ajuste pobre) e 1 

(ajuste perfeito) e valores maiores indicam melhor ajuste.  

 

4.5.1.1. Modelo de Mensuração de Inovação 

 
 

O modelo de mensuração de inovação é composto pelas variáveis de atividade 

inovativa interna (AII), atividade inovativa externa 1 (AIE1), atividade inovativa externa 2 

(AIE2), apoio do governo (APOIO_GOV), atividade organizacional e de marketing (AIOM) e 

atividade interna de P&D (CH). Asssim, o primeiro passo foi à construção do diagrama de 

caminhos no Stata 12 e a estimação foi a de máxima verossimilhança. A figura 4 apresenta o 

diagrama de caminhos do modelo de mensuração inovação. 

A tabela 68 apresenta os resultados do modelo de mensuração de inovação tais como 

os coeficientes, o erro padrão, teste z e o p-valor e o intervalo de confiabilidade. Para verificar 

se as relações entre as variáveis do modelo são significativas, Kelloway (1998) indica que o 

teste z precisa ter um valor acima de 1,96 (z > 1,96) ou um p-valor abaixo de 0,05 (p < 0,05) 
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para que as relações sejam significativas. Para o caso do modelo de mensuração de inovação é 

possível verificar que as variáveis atendem este critério. O menor valor encontrado para o 

teste z foi de 2,18. Assim todas as variáveis do modelo apresentam relações significativas 

(tabela 68). 

 

Após a estimação do modelo o último passo é analisar quão bem o modelo se ajusta 

aos dados. Assim, Hair Jr. et al. (2009) comentam que o pesquisador precisa avaliar se o 

modelo de mensuração é válido. Para medir quão bem o modelo se ajusta aos dados foi 

utilizado o índice de qualidade de ajuste (GFI) ou Goodness of Fit Index (GFI). Segundo Hair 

Jr. et al. (2009), o índice de qualidade do ajuste (GFI) pode variar entre 0 (ajuste pobre) e 1 

(ajuste perfeito) e valores maiores indicam melhor ajuste. Como podemos observar na tabela 

69, o modelo de mensuração de inovação obteve um ajuste de 0,4376. Neste caso nota-se que 

o ajuste é baixo. 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 os valores do coeficiente de determinação (R
2
) na tabela 69, no intuito de 

verificar as razões deste baixo valor, percebe-se que as variáveis atividade inovativa externa 

1, apoio do governo e atividade organizacional e de marketing são as variáveis que 

contribuem para esse baixo valor e que menos contribuem para o construto. Uma possível 

solução seria a retirada destas variáveis do modelo, porém a decisão foi de continuar com 

essas variáveis no modelo já que representam importantes variáveis para o processo de 

inovação das empresas.  

 

 

 
Figura 4: Modelo de Mensuração de Inovação. 
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Tabela 68: Modelo de Mensuração de Inovação. 

    Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Measurement             

AII <- INOVAÇÃO 1 (constrained)         

_const 0,0245 0,0170 1,4400 0,1500 -0,0089 0,0578 

AIE1 <- INOVAÇÃO 0,1340 0,0616 2,1800 0,0290 0,0134 0,2547 

_const 0,0202 0,0170 1,1900 0,2350 -0,0132 0,0536 

AIE2 <- INOVAÇÃO 0,7988 0,0865 9,2400 0,0000 0,6292 0,9683 

_const 0,0260 0,0170 1,5300 0,1270 -0,0074 0,0593 

APOIO_GOV <- 

INOVAÇÃO 
0,1938 0,0571 3,3900 0,0010 0,0819 0,3056 

_const 0,0000 0,0155 0,0000 1,0000 -0,0304 0,0304 

AIOM <- INOVAÇÃO 0,1567 0,0554 2,8300 0,0050 0,0482 0,2652 

_const 0,0211 0,0152 1,3900 0,1640 -0,0086 0,0508 

CH <- INOVAÇÃO 1,4765 0,1961 7,5300 0,0000 1,0921 1,8609 

_const 0,2952 0,0170 1,7400 0,0830 -0,0038 0,0628 

Variance             

e.AII 1,0245 0,0334     0,9611 1,0920 

e.AIE1 1,2021 0,0265     1,1513 1,2551 

e.AIE2 1,0891 0,0284     1,0348 1,1462 

e.APOIO_GOV 0,9930 0,0220     0,9508 1,0370 

e.AIOM 0,9505 0,0210     0,9102 0,9925 

e.CH 0,8108 0,0562     0,7078 0,9287 

INOVAÇÂO 0,1797 0,0283     0,1320 0,2447 

 
 

Tabela 69: Índice de qualidade do ajuste (GFI) do modelo de Inovação. 

depvars fitted predicted residual R-squared mc mc2 

observed             

AII 1,2042 0,1797 1,0245 0,1493 0,3863 0,1493 

AIE1 1,2053 0,0032 1,2021 0,0027 0,0517 0,0027 

AIE2 1,2038 0,1147 1,0891 0,0953 0,3087 0,0953 

APOIO_GOV 0,9998 0,0067 0,9930 0,0067 0,0822 0,0067 

AIOM 0,9549 0,0044 0,9505 0,0046 0,0680 0,0046 

CH 1,2026 0,3919 0,8108 0,3258 0,5708 0,3258 

overall           0,4376 

mc  = correlation between depvar and its prediction       

mc2 = mc^2 is the Bentler-Raykov squared multiple correlation coefficient   
 

 

 

 

 



104 
 

4.5.1.2. Modelo de Mensuração de Impacto das Inovações 

 
 

O modelo de mensuração de impacto das inovações é composto pelas variáveis de 

participação das vendas líquidas interna de novos produtos (IIVLI) e da participação das 

exportações de novos produtos (IIEXP). Asssim, o primeiro passo foi à construção do 

diagrama de caminhos no Stata 12 e a estimação foi a de máxima verossimilhança. A figura 5 

apresenta o diagrama de caminhos do modelo de mensuração impacto das inovações. 

Assim a tabela 70 apresenta os resultados do modelo de mensuração de impacto das 

inovações tais como os coeficientes, o erro padrão, teste z e o p-valor e o intervalo de 

confiabilidade. Para verificar se as relações entre as variáveis do modelo são significativas, 

Kelloway (1998) indica que o teste z precisa ter um valor acima de 1,96 (z > 1,96) ou um p-

valor abaixo de 0,05 (p < 0,05) para que as relações sejam significativas. Para o caso do 

modelo de mensuração de impacto das inovações é possível verificar que as variáveis não 

atendem a este critério, pois o valor do teste z é muito baixo e o p-valor é maior que 0,05 

(tabela 70).  

Após a estimação do modelo o último passo é analisar quão bem o modelo se ajusta 

aos dados. Assim, Hair Jr. et al. (2009) comentam que o pesquisador precisa avaliar se o 

modelo de mensuração é válido. Para medir quão bem o modelo se ajusta aos dados foi 

utilizado o índice de qualidade de ajuste (GFI) ou Goodness of Fit Index (GFI). Segundo Hair 

Jr. et al. (2009), o índice de qualidade do ajuste (GFI) pode variar entre 0 (ajuste pobre) e 1 

(ajuste perfeito) e valores maiores indicam melhor ajuste. Como podemos observar na tabela 

71, o modelo de mensuração de inovação obteve um ajuste de 0,5513. Neste caso nota-se que 

o ajuste é baixo. 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. Apesar dos resultados decidiu-se aceitar o construto de impacto das 

inovações e continuar com as análises. 
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Figura 5: Modelo de Mensuração de Impacto das Inovações. 

 
 
Tabela 70: Modelo de Impacto das Inovações. 

    Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Measurement             

IIVLI <- IMPACTO 1,02 54,50 0,02 0,99 -105,81 107,84 

_const 17,43 0,39 44,50 0,00 16,66 18,20 

IIEXP <- IMPACTO 1,02 54,50 0,02 0,99 -105,81 107,84 

_const   4,23 0,23 18,14 0,00 3,77 4,69 

Variance             

e.IIVLI 633,63 14,07     306,65 661,82 

e.IIEXP 135,78 6,75     123,18 149,66 

IMPACTO 133,35 14320,97     5,17E-90 3,44E+93 

 

 
 
Tabela 71: Índice de qualidade do ajuste (GFI) do modelo de Impacto das Inovações. 

depvars fitted predicted residual R-squared mc mc2 

observed             
IIVLI 771,0322 137,3989 633,6333 0,1782 0,4221 0,1782 

IIEXP 273,1747 137,3989 135,7759 0,5030 0,7092 0,5030 

overall           0,5513 

mc  = correlation between depvar and its prediction       

mc2 = mc^2 is the Bentler-Raykov squared multiple correlation coefficient   
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4.5.1.3. Modelo de Mensuração de Desempenho 

 

4.5.1.3.1. Desempenho (PIA 2011) 

 

O modelo de mensuração de desempenho é composto pelas variáveis de Return on 

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

entre lucros e total de vendas e da Margem Operacional (MOP) que é a razão entre o lucro 

operacional e a receita bruta. A figura 6 apresenta o diagrama de caminhos do modelo de 

mensuração de desempenho. 

Assim a tabela 72 apresenta os resultados do modelo de mensuração de desempenho 

para o ano de 2011, tais como os coeficientes, o erro padrão, teste z e o p-valor e o intervalo 

de confiabilidade. Para verificar se as relações entre as variáveis do modelo são significativas, 

Kelloway (1998) indica que o teste z precisa ter um valor acima de 1,96 (z > 1,96) ou um p-

valor abaixo de 0,05 (p < 0,05) para que as relações sejam significativas. Para o caso do 

modelo de mensuração de desempenho é possível verificar que as variáveis atendem este 

critério. O menor valor encontrado para o teste z foi de 5,91. Assim todas as variáveis do 

modelo apresentam relações significativas (tabela 71). 

Após a estimação do modelo o último passo é analisar quão bem o modelo se ajusta 

aos dados. Assim, Hair Jr. et al. (2009) comentam que o pesquisador precisa avaliar se o 

modelo de mensuração é válido. Para medir quão bem o modelo se ajusta aos dados foi 

utilizado o índice de qualidade de ajuste (GFI) ou Goodness of Fit Index (GFI). Segundo Hair 

Jr. et al. (2009), o índice de qualidade do ajuste (GFI) pode variar entre 0 (ajuste pobre) e 1 

(ajuste perfeito) e valores maiores indicam melhor ajuste. Como podemos observar na tabela 

73, o modelo de mensuração de inovação obteve um ajuste de 0,7384. Neste caso nota-se que 

o ajuste é bom e que o modelo se ajusta bem aos dados. Ao verificar os valores do coeficiente 

de determinação (R
2
) na tabela 73, podemos observar que a variável que mais contribui com o 

construto de desempenho é a variável Return on Assets (ROA) com R
2 

de 0,61.  
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Figura 6: Modelo de Mensuração de Desempenho (PIA 2011). 

 

Tabela 72: Modelo de Desempenho (PIA 2011). 

    Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Measurement             

ROAPIA <- DESEMPENHO 1 (constrained)         

_const 0,5696 0,1242 4,5800 0,0000 0,3261 0,8131 

ROS1PIA <- 

DESEMPENHO 
0,1357 0,0054 24,9300 0,0000 0,1250 0,1463 

_const   0,1859 0,0187 9,9200 0,0000 0,1492 0,2227 

MOPPIA <- DESEMPENHO 0,0331 0,0056 5,9100 0,0000 0,0221 0,0440 

_const 0,1453 0,0061 23,9700 0,0000 0,1334 0,1572 

Variance             

e.ROAPIA 28,5729 2,2411     24,5015 33,3209 

e.ROS1PIA 0,9264 0,1430     0,6845 1,2537 

e.MOPPIA 0,1343 0,0088     0,1180 0,1528 

DESEMPENHO 44,8084 7,5681     32,1805 62,3917 

 

Tabela 73: Índice de qualidade do ajuste (GFI) do modelo de Desempenho (PIA 2011). 

depvars fitted predicted residual R-squared mc mc2 

observed             
ROAPIA 73,3814 44,8084 28,5729 0,6106 0,7814 0,6106 

ROS1PIA 1,7511 0,8248 0,9264 0,4710 0,6863 0,4710 

MOPPIA 0,1832 0,0490 0,1343 0,2672 0,5170 0,2672 

overall           0,7384 

mc  = correlation between depvar and its prediction       

mc2 = mc^2 is the Bentler-Raykov squared multiple correlation coefficient   
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4.5.1.3.2. Desempenho (PIA 2012) 

 

O modelo de mensuração de desempenho é composto pelas variáveis de Return on 

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

entre lucros e total de vendas e da Margem Operacional (MOP) que é a razão entre o lucro 

operacional e a receita bruta. A figura 7 apresenta o diagrama de caminhos do modelo de 

mensuração de desempenho. 

Assim a tabela 74 apresenta os resultados do modelo de mensuração de desempenho 

para o ano de 2012, tais como os coeficientes, o erro padrão, teste z e o p-valor e o intervalo 

de confiabilidade. Para verificar se as relações entre as variáveis do modelo são significativas, 

Kelloway (1998) indica que o teste z precisa ter um valor acima de 1,96 (z > 1,96) ou um p-

valor abaixo de 0,05 (p < 0,05) para que as relações sejam significativas. Para o caso do 

modelo de mensuração de desempenho é possível verificar que as variáveis não atendem a 

este critério, pois o valor do teste z é muito baixo e o p-valor é maior que 0,05 (tabela 74).  

Após a estimação do modelo o último passo é analisar quão bem o modelo se ajusta 

aos dados. Assim, Hair Jr. et al. (2009) comentam que o pesquisador precisa avaliar se o 

modelo de mensuração é válido. Para medir quão bem o modelo se ajusta aos dados foi 

utilizado o índice de qualidade de ajuste (GFI) ou Goodness of Fit Index (GFI). Segundo Hair 

Jr. et al. (2009), o índice de qualidade do ajuste (GFI) pode variar entre 0 (ajuste pobre) e 1 

(ajuste perfeito) e valores maiores indicam melhor ajuste. Como podemos observar na tabela 

75, o modelo de mensuração de inovação obteve um ajuste de 1. Neste caso nota-se que o 

ajuste é bom e que o modelo se ajusta bem aos dados. Ao verificar os valores do coeficiente 

de determinação (R
2
) na tabela 75, podemos observar que as variáveis que mais contribuíram 

com o construto de desempenho foram as variáveis Return on Sales (ROS) com R
2 

de 0,99 e 

Margem Operacional (MOP) com 0,95. 
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  Figura 7: Modelo de Mensuração de Desempenho (PIA 2012). 

 

Tabela 74: Modelo de Mensuração de Desempenho (PIA 2012). 

    Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Measurement             

ROAPIA <- DESEMPENHO 1 (constrained)         

_const 0,5906 0,187 3,16 0,002 0,224 0,9572 

ROSPIA <-DESEMPENHO 1,0352 36,6774 0,03 0,977 -70,8512 72,9216 

_const   0,1413 0,0061 23,13 0 0,1293 0,1533 

MOPPIA <- DESEMPENHO 1,0398 36,8426 0,03 0,977 -71,1703 73,2501 

_const 0,1376 0,0062 21,88 0 0,1252 0,1499 

Variance             

e.ROAPIA 160,0674 6,9211     147,0611 174,224 

e.ROS1PIA 0,00001 6,4937     - - 

e.MOPPIA 0,0092 6,5524     - - 

DESEMPENHO 0,1709 6,0564     1,20E-31 2,43E+29 

 

 

Tabela 75: Índice de qualidade do ajuste (GFI) do Modelo de Mensuração de Desempenho (PIA 2012). 

depvars fitted predicted residual R-squared mc mc2 

observed             
ROAPIA 160,2384 0,1709 160,0674 0,001 0,0326 0,0010 

ROSPIA 0,1832 0,1832 0,0000 0,9999 0,9999 0,9999 

MOPPIA 0,1940 0,1848 0,0092 0,9525 0,9759 0,9525 

overall           1 

mc  = correlation between depvar and its prediction       

mc2 = mc^2 is the Bentler-Raykov squared multiple correlation coefficient   
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4.5.1.3.3. Desempenho (média PIA 2011 e 2012) 

 

O modelo de mensuração de desempenho é composto pelas variáveis de Return on 

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

entre lucros e total de vendas e da Margem Operacional (MOP) que é a razão entre o lucro 

operacional e a receita bruta. A figura 8 apresenta o diagrama de caminhos do modelo de 

mensuração de desempenho para os dados da PIA para a média dos anos de 2011 e 2012 

Assim a tabela 76 apresenta os resultados do modelo de mensuração de desempenho 

para a média dos anos de 2011 e 2012, tais como os coeficientes, o erro padrão, teste z e o p-

valor e o intervalo de confiabilidade. Para verificar se as relações entre as variáveis do modelo 

são significativas, Kelloway (1998) indica que o teste z precisa ter um valor acima de 1,96 (z 

> 1,96) ou um p-valor abaixo de 0,05 (p < 0,05) para que as relações sejam significativas. 

Para o caso do modelo de mensuração de desempenho é possível verificar que as variáveis 

atendem este critério. O menor valor encontrado para o teste z foi de 5,91. Assim todas as 

variáveis do modelo apresentam relações significativas (tabela 76). 

Após a estimação do modelo o último passo é analisar quão bem o modelo se ajusta 

aos dados. Assim, Hair Jr. et al. (2009) comentam que o pesquisador precisa avaliar se o 

modelo de mensuração é válido. Para medir quão bem o modelo se ajusta aos dados foi 

utilizado o índice de qualidade de ajuste (GFI) ou Goodness of Fit Index (GFI). Segundo Hair 

Jr. et al. (2009), o índice de qualidade do ajuste (GFI) pode variar entre 0 (ajuste pobre) e 1 

(ajuste perfeito) e valores maiores indicam melhor ajuste. Como podemos observar na tabela 

77, o modelo de mensuração de inovação obteve um ajuste de 0,7384. Neste caso nota-se que 

o ajuste é bom e que o modelo se ajusta bem aos dados. Ao verificar os valores do coeficiente 

de determinação (R
2
) na tabela 77, podemos observar que a variável que mais contribui com o 

construto de desempenho é a variável Return on Assets (ROA) com R
2 

de 0,61.  

 

 

 

 

 



111 
 

 

         Figura 8: Modelo de Mensuração de Desempenho (média PIA 2011 e 2012). 

 

 

Tabela 76: Modelo de Desempenho (média PIA 2011 e 2012). 

    Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Measurement             

ROAPIA <- DESEMPENHO 1 (constrained)         

_const 0,5695 0,1242 4,58 0,0000 0,326 0,813 

ROS1PIA <-DESEMPENHO 0,1356 0,0054 24,93 0,0000 0,1250 0,1463 

_const   0,1859 0,0187 9,92 0,0000 0,1492 0,2226 

MOPPIA <- DESEMPENHO 0,033 0,0055 5,91 0,0000 0,022 0,044 

_const 0,1452 0,006 23,97 0,0000 0,1334 0,1571 

Variance             

e.ROAPIA 28,5729 2,2410     24,5015 33,3209 

e.ROS1PIA 0,9263 0,143     0,6844 1,2536 

e.MOPPIA 0,1342 0,0088     0,118 0,1527 

DESEMPENHO 44,8084 7,568     32,18 62,39 

 

 

Tabela 77: Índice de qualidade do ajuste (GFI) do modelo de Desempenho (média PIA 2011 e 2012). 

depvars fitted predicted residual 
R-

squared 
mc mc2 

observed             
ROAPIA 73,3813 44,8084 28,5729 0,6106 0,7814 0,6106 

ROS1PIA 1,7511 0,8247 0,9263 0,4709 0,6862 0,4709 

MOPPIA 0,1832 0,0489 0,1342 0,2672 0,5169 0,2672 

overall           0,7384 

mc  = correlation between depvar and its prediction       

mc2 = mc^2 is the Bentler-Raykov squared multiple correlation coefficient   
 

 



112 
 

4.5.2. Modelo Estrutural – PINTEC 2011 e PIA 2011 

 

Neste tópico são apresentadas as análises dos modelos estruturais contendo as 

hipóteses do trabalho para a base resultante do cruzamento da PINTEC do ano de 2011 e PIA 

para o ano de 2011. Segundo Hair Jr. et al. (2009) o modelo estrutural mostra a associação de 

dependência ou correlação (covariância) entre os construtos latentes. No caso deste trabalho 

as relações entre os construtos assume uma relação de dependência.  

 

4.5.2.1. Hipótese Geral 

 

A hipótese geral do trabalho buscou analisar empiricamente se os esforços para inovar 

(atividades inovativas, apoio do governo, atividades organizacionais e de marketing e capital 

humano) têm influência positiva no impacto das inovações (impacto das vendas líquidas e das 

exportações) e os impactos das inovações têm influência positiva no desempenho 

(lucratividade e rentabilidade) das empresas instaladas no Brasil. Assim, a figura 9 apresenta 

o diagrama de caminhos do modelo estrutural da hipótese geral da base resultante do 

cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 e da PIA para o ano de 2011. 

 

 

Figura 9: Hipótese Geral da Pesquisa – PINTEC 2011 e PIA 2011. 
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Na tabela 78, são apresentados os resultados da hipótese geral da base resultante do 

cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 e da PIA para o ano de 2011. A tabela de 

saída do software Stata 12 apresenta informações tais como o coeficiente, o erro padrão, o 

teste Z, o p-valor e o intervalo de confiança para o modelo estrutural, que é apresentado no 

início da tabela, bem como para o modelo de mensuração que é apresentado logo abaixo.  

Pode-se observar através da tabela 78 que o construto inovação apresenta um 

coeficiente de 10,95 e um p-valor de 0,00 e, portanto tem relação significativa, ao nível de 1% 

com o construto impacto das inovações, porém, a relação entre impacto das inovações e 

desempenho apresenta um coeficiente negativo no valor de -0,0019 e um p-valor de 0,81 e, 

portanto, não apresenta significância estatística. Neste caso, concluí-se que a hipótese geral 

foi parcialmente corroborada. 

Após a estimação da hipótese o próximo passo é avaliar se o modelo estrutural é 

válido. Para medir quão bem o modelo se ajusta aos dados foram calculadas as medidas de 

índice de ajuste comparativo (CFI), estatística χ², índice de Tucker Lewis (TLI) e raiz do erro 

quadrático médio de aproximação (RMSEA) que estão disponíveis no software Stata 12 

utilizado nessa pesquisa. Hair Jr. et al. (2009) comentam que as medidas de índices de ajustes 

são utilizadas para estabelecer se o modelo estrutural será ou não aceito. Contudo, os autores 

comentam que o tópico mais discutido em modelagem de equação estrutural são os índices de 

qualidade de ajuste, já que não tem uma medida estatística que seja melhor que a outra. 

Assim, o objetivo de qualquer índice é auxilar o pesquisador na escolha entre modelos 

aceitáveis e não aceitáveis. Hair Jr. et al. (2009) comentam que os periódicos especializados 

em SEM citam o valor de 0,90 para índices como o CFI e TLI, valores baixos de estatística χ² 

e valores abaixo de 0,10 para a medida RMSEA, como indicadores de modelos aceitáveis. 

Dessa forma podemos observar na tabela 79 as medidas de ajuste apresentadas acima. 

A estatística χ² apresenta um valor baixo, o teste RMSEA apresenta um valor de 0,025, valor 

esse abaixo do ajuste aceitável de 0,07, os testes CFI e TLI  apresentam valores de 0,95 e 

0,93, valores esses acima do valor aceitável de 0,90. Portanto, segundo os critérios 

apresentados o modelo SEM é aceito, embora a hipótese seja parcialmente corroborada. 
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Tabela 78: Modelo Estrutural da Hipótese Geral – PINTEC 2011 e PIA 2011. 

    Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Structural             

IMPACTO <- INOVAÇÃO 10,9587 1,6589 6,6100 0,0000 7,7073 14,2101 

DESEMPENHO <IMPACTO -0,0019 0,0084 -0,2300 0,8180 -0,0184 0,0145 

Measurement             

AII <- INOVAÇÃO 1  (constrained)          

_const -5,68E-10 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

AIE1 <- INOVAÇÃO 0,1448 0,0543 2,67 0,008 0,0385 0,2512 

_const -6,29E-10 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

AIE2 <- INOVAÇÃO 0,8147 0,0783 10,4 0 0,6612 0,9683 

_const 5,74E-10 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

APOIO_GOV <- INOVAÇÃO 0,1959 0,0556 3,52 0 0,0869 0,3049 

_const -2,22E-03 0,0155 -0,14 0,886 -0,0326 0,0282 

AIOM <- INOVAÇÃO 0,2235 0,0566 3,95 0 0,1127 0,3344 

_const -9,62E-09 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

CH <- INOVAÇÃO 1,3839 0,1433 9,66 0 1,1030 1,6648 

_const 2,94E-09 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

ROAPIA <- DESEMPENHO 1  (constrained)         

_const 0,5697 0,1243 4,58 0 0,3261 0,8134 

ROS1PIA <- DESEMPENHO 0,1357 0,0055 24,95 0 0,1250 0,1463 

_const   0,1859 0,0187 9,92 0 0,1492 0,2227 

MOPPIA <- DESEMPENHO 0,0330 0,0056 5,93 0 0,0221 0,0439 

_const 0,1453 0,0061 23,97 0 0,1334 0,1517 

IIVLI <- IMPACTO 1  (constrained)          

_const   17,4314 0,3917 44,5 0 16,6637 18,1992 

IIEXP <- IMPACTO 0,3972 0,0867 4,58 0 0,2272 0,5672 

_const 4,2304 0,2332 18,14 0 3,7735 4,6874 

Variance             

e.AII 0,8425 0,0240     0,7968 0,8909 

e.AIE1 0,9965 0,0200     0,9581 1,0364 

e.AIE2 0,8954 0,0214     0,8544 0,9384 

e.APOIO_GOV 0,9932 0,0219     0,9511 1,0372 

e.AIOM 0,9919 0,0200     0,9535 1,0320 

e.CH   0,6986 0,0355     0,6324 0,7717 

e. ROAPIA   28,5487 2,2283     24,4989 1,2515 

e.ROS1PIA   0,9241 0,1430     0,6823 1,2515 

e.MOPPIA   0,1344 0,0088     0,1182 0,1528 

e. IIVLI   425,0904 75,9513     299,4997 603,3457 

e. IIEXP   218,5968 12,6850     195,0964 244,9279 

e. IMPACTO   327,0537 74,4432     209,3489 510,9373 

e. DESEMPENHO 44,9254 7,5658     32,2955 62,4945 

INOVAÇÃO   0,1573 0,0202     0,1223 0,2023 
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Tabela 79: Medidas de qualidade de ajuste do modelo da Hipótese Geral - PINTEC 2011 e PIA 2011. 

Fit statistic  Value Description 

Likelihood ratio           

chi2_ms(26) 172,012 model vs. Saturated     

p > chi2 0         

chi2_bs(36) 2739,652 baseline vs. Saturated     

p > chi2 0         
Population error           
RMSEA 0,025 Root mean squared error of approximation 

90% CI, lower bound 0,021         
upper bound 0,029         
Pclose 1 Probability RMSEA <=0,05   
Baseline comparison         
CFI 0,952 Comparative fir index   
TLI 0,937 Tucker-Lewis index   

  

4.5.2.2. Hipótese 1 

 
 

A hipótese 1 do trabalho buscou analisar empiricamente se os esforços para inovar 

(atividades inovativas, apoio do governo, atividades organizacionais e de marketing e capital 

humano) tem influência positiva no desempenho (lucratividade e rentabilidade) das empresas 

instaladas no Brasil. Assim, a figura 10 apresenta o diagrama de caminhos do modelo 

estrutural da hipótese 1 da base resultante do cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 

e da PIA para o ano de 2011. 

 

 

Figura 10: Hipótese 1 da Pesquisa – PINTEC 2011 e PIA 2011. 
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Na tabela 80, são apresentados os resultados da hipótese 1 da base resultante do 

cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 e da PIA para o ano de 2011. A tabela de 

saída do software Stata 12 apresenta informações tais como o coeficiente, o erro padrão, o 

teste Z, o p-valor e o intervalo de confiança para o modelo estrutural, que é apresentado no 

início da tabela, bem como para o modelo de mensuração que é apresentado logo abaixo.  

Pode-se observar através da tabela 80 que o construto inovação apresenta um 

coeficiente de 0,51 e um p-valor de 0,23 e, portanto não apresenta relação estatística 

significativa com o construto desempenho. Neste caso, concluí-se que a hipótese 1 não foi 

corroborada. 

Após a estimação da hipótese o próximo passo é avaliar se o modelo estrutural é 

válido. Para medir quão bem o modelo se ajusta aos dados foram calculadas as medidas de 

índice de ajuste comparativo (CFI), estatística χ², índice de Tucker Lewis (TLI) e raiz do erro 

quadrático médio de aproximação (RMSEA) que estão disponíveis no software Stata 12 

utilizado nessa pesquisa. Hair Jr. et al. (2009) comentam que as medidas de índices de ajustes 

são utilizadas para estabelecer se o modelo estrutural será ou não aceito. Contudo, os autores 

comentam que o tópico mais discutido em modelagem de equação estrutural são os índices de 

qualidade de ajuste, já que não tem uma medida estatística que seja melhor que a outra. 

Assim, o objetivo de qualquer índice é auxilar o pesquisador na escolha entre modelos 

aceitáveis e não aceitáveis. Hair Jr. et al. (2009) comentam que os periódicos especializados 

em SEM citam o valor de 0,90 para índices como o CFI e TLI, valores baixos de estatística χ² 

e valores abaixo de 0,10 para a medida RMSEA, como indicadores de modelos aceitáveis. 

Dessa forma podemos observar na tabela 81 as medidas de ajuste apresentadas acima. 

A estatística χ² apresenta um valor baixo, o teste RMSEA apresenta um valor de 0,023, valor 

esse abaixo do ajuste aceitável de 0,07, os testes CFI e TLI  apresentam valores de 0,96 e 

0,95, valores esses acima do valor aceitável de 0,90. Portanto, segundo os critérios 

apresentados o modelo SEM se ajusta bem aos dados, porém a hipótese não foi corroborada. 
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Tabela 80: Modelo Estrutural da Hipótese 1 – PINTEC 2011 e PIA 2011. 

    
Coef. Std. Err. z P>|z| 

[95% Conf. 

Interval] 

Structural             

DESEMPENHO< INOVAÇÃO 0,5135 0,4282 1,2 0,231 -0,3259 1,3529 

Measurement             

AII <- INOVAÇÃO 1 (constrained)         

_const -5,72E-10 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

AIE1 <- INOVAÇÃO 0,1471 0,0552 2,66 0,008 0,0389 0,2553 

_const -6,29E-10 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

AIE2 <- INOVAÇÃO 0,8003 0,0777 10,31 0 0,6481 0,9526 

_const 5,74E-10 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

APOIO_GOV <- INOVAÇÃO 0,1894 0,0560 3,38 0,001 0,0797 0,2991 

_const -1,99E-03 0,0155 -0,13 0,898 -0,3238 0,0284 

AIOM <- INOVAÇÃO 0,1666 0,0555 3 0,003 0,0578 0,2754 

_const -9,62E-09 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

CH <- INOVAÇÃO 1,46712 0,1747 8,4 0 1,1248 1,8094 

_const 2,94E-09 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

ROAPIA <- DESEMPENHO 1 (constrained)         

_const 0,5673 0,1231 4,61 0 0,3261 0,8086 

ROS1PIA <- DESEMPENHO 0,1358 0,0055 24,69 0 0,1250 0,1466 

_const   0,1860 0,0187 9,92 0 0,1493 0,2227 

MOPPIA <- DESEMPENHO 0,0346 0,0067 5,16 0 0,0215 0,0478 

_const 0,1453 0,0061 23,97 0 0,1334 0,1572 

Variance             

e.AII 0,8474 0,0252     0,7994 0,8983 

e.AIE1 0,9965 0,0200     0,9581 1,0364 

e.AIE2 0,9022 0,0214     0,9611 0,9452 

e.APOIO_GOV 0,9938 0,0219     0,9517 1,0378 

e.AIOM 0,9956 0,0200     0,9572 1,0355 

e.CH 0,6718 0,0421     0,5942 0,7595 

e. ROAPIA 29,0945 2,6083     24,4063 34,6832 

e.ROS1PIA 0,9619 0,1560     0,7000 1,3219 

e.MOPPIA 0,1319 0,0105     0,1129 0,1541 

e. DESEMPENHO 42,7650 8,2671     29,2778 62,4654 

INOVAÇÃO 0,1524 0,0215     0,1156 0,2010 
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Tabela 81: Medidas de qualidade de ajuste do modelo da Hipótese 1 - PINTEC 2011 e PIA 2011. 

Fit statistic  Value Description     

              
Likelihood ratio           

chi2_ms(26) 95,462 model vs. Saturated     

p > chi2 0         

chi2_bs(36) 2133,17 baseline vs. Saturated     

p > chi2 0         
Population error           
RMSEA 0,023 Root mean squared error of approximation 

90% CI, lower bound 0,018         
upper bound 0,028         
Pclose 1 Probability RMSEA <=0,05   
Baseline comparison           
CFI 0,967 Comparative fir index     
TLI 0,954 Tucker-Lewis index     

 

4.5.2.3. Hipótese 2 

 

A hipótese 2 visa entender se inovação, medido pelos construtos atividades inovativas 

internas, atividade inovativa externa 1 e 2, inovações organizacionais e de marketing, apoio 

do governo e capital humano, tem influência no impacto das inovações das empresas 

instaladas no Brasil. Assim, a figura 11 apresenta o diagrama de caminhos do modelo 

estrutural da hipótese 2 da base resultante do cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 

e da PIA para o ano de 2011. 

Figura 11: Hipótese 2 da Pesquisa – PINTEC 2011 e PIA 2011. 
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Na tabela 82, são apresentados os resultados da hipótese 2 da base resultante do 

cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 e da PIA para o ano de 2011. A tabela de 

saída do software Stata 12 apresenta informações tais como o coeficiente, o erro padrão, o 

teste Z, o p-valor e o intervalo de confiança para o modelo estrutural, que é apresentado no 

início da tabela, bem como para o modelo de mensuração que é apresentado logo abaixo.  

Pode-se observar através da tabela 82 que o construto inovação apresenta um 

coeficiente de 10,97 e um p-valor de 0,00 e, portanto apresenta relação estatística significativa 

com o construto impacto das inovações. Neste caso, concluí-se que a hipótese 2 foi 

corroborada. 

Após a estimação da hipótese o próximo passo é avaliar se o modelo estrutural é 

válido. Para medir quão bem o modelo se ajusta aos dados foram calculadas as medidas de 

índice de ajuste comparativo (CFI), estatística χ², índice de Tucker Lewis (TLI) e raiz do erro 

quadrático médio de aproximação (RMSEA) que estão disponíveis no software Stata 12 

utilizado nessa pesquisa. Hair Jr. et al. (2009) comentam que as medidas de índices de ajustes 

são utilizadas para estabelecer se o modelo estrutural será ou não aceito. Contudo, os autores 

comentam que o tópico mais discutido em modelagem de equação estrutural são os índices de 

qualidade de ajuste, já que não tem uma medida estatística que seja melhor que a outra. 

Assim, o objetivo de qualquer índice é auxilar o pesquisador na escolha entre modelos 

aceitáveis e não aceitáveis. Hair Jr. et al. (2009) comentam que os periódicos especializados 

em SEM citam o valor de 0,90 para índices como o CFI e TLI, valores baixos de estatística χ² 

e valores abaixo de 0,10 para a medida RMSEA, como indicadores de modelos aceitáveis. 

Dessa forma podemos observar na tabela 83 as medidas de ajuste apresentadas acima. A 

estatística χ² apresenta um valor baixo, o teste RMSEA apresenta um valor de 0,032, valor 

esse abaixo do ajuste aceitável de 0,07, os testes CFI e TLI  apresentam valores de 0,91 e 

0,86, o CFI está acima do valor aceitável e o TLI está um pouco abaixo do valor aceitável de 

0,90. Mesmo com o TLI um pouco abaixo do valor mínimo aceitável, pode-se conlcuir que o 

modelo é aceitável. 
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Tabela 82: Modelo Estrutural da Hipótese 2 – PINTEC 2011 e PIA 2011. 

    Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Structural             

IMPACTO<-  INOVAÇÃO 10,9743 1,6560 6,6300 0,0000 7,7287 14,2199 

Measurement             

AII <- INOVAÇÃO 1  (constrained)         

_const -5,68E-10 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

AIE1 <- INOVAÇÃO 0,1449 0,0542 2,67 0,008 0,0386 0,2512 

_const -6,29E-10 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

AIE2 <- INOVAÇÃO 0,8146307 0,0783 10,4 0 0,6611 0,9682 

_const 5,74E-10 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

APOIO_GOV <- INOVAÇÃO 0,1958 0,0556 3,52 0 0,0868 0,3048 

_const -2,22E-03 0,0155 -0,14 0,886 -0,0326 0,0282 

AIOM <- INOVAÇÃO 0,2236 0,0565 3,95 0 0,1127 0,3344 

_const -9,62E-09 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

CH <- INOVAÇÃO 1,3830 0,1431 9,67 0 1,1026 1,6634 

_const 2,94E-09 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

IIVLI <- IMPACTO 1  (constrained)         

_const 17,4314 0,3917 44,5 0 16,6637 18,1992 

IIEXP <- IMPACTO 0,3955 0,0861 4,59 0 0,2267 0,5642 

_const   4,2304 0,2332 18,14 0 3,7735 4,6874 

Variance             

e.AII 0,8424 0,0240     0,7967 0,8908 

e.AIE1 0,9965 0,0200     0,9581 1,0364 

e.AIE2 0,8954 0,0214     0,8543 0,9384 

e.APOIO_GOV 0,9932 0,0219     0,9511 1,0372 

e.AIOM 0,9919 0,0200     0,9535 1,0320 

e.CH 0,6988 0,0354     0,6327 0,7718 

e. IIVLI 423,5905 76,0713     297,9076 602,2972 

e.IIEXP 218,8392 12,6033     195,4803 244,9894 

e.IMPACTO 328,4888 74,6134     210,4638 512,7005 

INOVAÇÂO 0,1574 0,0202     0,1223 0,2024 

 
 
Tabela 83: Medidas de qualidade de ajuste do modelo da Hipótese 2 - PINTEC 2011 e PIA 2011. 

Fit statistic  Value Description 

Likelihood ratio           

chi2_ms(26) 119,36 model vs. Saturated     

p > chi2 0         

chi2_bs(36) 1137,435 baseline vs. Saturated     

p > chi2 0         
Population error           
RMSEA 0,032 Root mean squared error of approximation 

90% CI, lower bound 0,027         
upper bound 0,038         
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Pclose 1 Probability RMSEA <=0,05   
Baseline comparison           
CFI 0,91 Comparative fir index     
TLI 0,867 Tucker-Lewis index     
 

 

4.5.2.4. Hipótese 3 

 

A hipótese 3 visa entender se o impacto tem influência no desempenho das empresas 

instaladas no Brasil. Assim, a figura 12 apresenta o diagrama de caminhos do modelo 

estrutural da hipótese 3 da base resultante do cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 

e da PIA para o ano de 2011. 

 

 

Figura 12: Hipótese 3 da Pesquisa – PINTEC 2011 e PIA 2011. 

 

Na tabela 84, são apresentados os resultados da hipótese 3 da base resultante do 

cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 e da PIA para o ano de 2011. A tabela de 

saída do software Stata 12 apresenta informações tais como o coeficiente, o erro padrão, o 

teste Z, o p-valor e o intervalo de confiança para o modelo estrutural, que é apresentado no 

início da tabela, bem como para o modelo de mensuração que é apresentado logo abaixo.  

Pode-se observar através da tabela 84 que o construto impacto das inovações apresenta 

um coeficiente negativo de 0,0045 e um p-valor de 0,90 e, portanto não apresenta relação 

estatística significativa com o construto desempenho. Neste caso, concluí-se que a hipótese 3 

não foi corroborada. 

Após a estimação da hipótese o próximo passo é avaliar se o modelo estrutural é 

válido. Para medir quão bem o modelo se ajusta aos dados foram calculadas as medidas de 

índice de ajuste comparativo (CFI), estatística χ², índice de Tucker Lewis (TLI) e raiz do erro 

quadrático médio de aproximação (RMSEA) que estão disponíveis no software Stata 12 
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utilizado nessa pesquisa. Hair Jr. et al. (2009) comentam que as medidas de índices de ajustes 

são utilizadas para estabelecer se o modelo estrutural será ou não aceito. Contudo, os autores 

comentam que o tópico mais discutido em modelagem de equação estrutural são os índices de 

qualidade de ajuste, já que não tem uma medida estatística que seja melhor que a outra. 

Assim, o objetivo de qualquer índice é auxilar o pesquisador na escolha entre modelos 

aceitáveis e não aceitáveis. Hair Jr. et al. (2009) comentam que os periódicos especializados 

em SEM citam o valor de 0,90 para índices como o CFI e TLI, valores baixos de estatística χ² 

e valores abaixo de 0,10 para a medida RMSEA, como indicadores de modelos aceitáveis. 

Dessa forma podemos observar na tabela 85 as medidas de ajuste apresentadas acima. 

A estatística χ² apresenta um valor baixo, o teste RMSEA apresenta um valor de 0,0, valor 

esse abaixo do ajuste aceitável de 0,07, os testes CFI e TLI  apresentam valores de 1 e 1, 

valores acima do aceitável de 0,90. Portanto, segundo os critérios apresentados o modelo 

SEM se ajusta bem aos dados, porém a hipótese não foi corroborada. 

 

Tabela 84:Modelo Estrutural da Hipótese 3 – PINTEC 2011 e PIA 2011. 

    Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Structural             

DESEMPENHO<-  IMPACTO -0,00453 0,03715 -0,12000 0,90300 -0,07733 0,06828 

Measurement             

IIVLI <- IMPACTO 0,4430 3,5927 0,1200 0,9020 -6,5987 7,4846 

_const 17,4 0,3917287 44,5 0 16,6637 18,1992 

IIEXP <- IMPACTO 0,4430 3,5927 0,12 0,902 -6,5987 7,4846 

_const   4,23 0,2332 18,14 0 3,7735 4,6874 

ROAPIA <- DESEMPENHO 1  (constrained)          

_const 0,57 0,1242 4,59 0 0,3264 0,8134 

ROS1PIA <- DESEMPENHO 0,1357 0,0054 24,94 0 0,1250 0,1463 

_const 0,186 0,0187 9,92 0 0,1492 0,2227 

MOPPIA <- DESEMPENHO 0,0331 0,0056 5,94 0 0,0221 0,0440 

_const 0,145 0,0061 23,97 0 0,1334 0,1517 

Variance             

e. IIVLI 633,6701 14,0702     606,6844 661,8562 

e.IIEXP 135,7379 6,7446     123,1421 149,6221 

e. ROAPIA 28,5691 2,2368     24,5048 33,3074 

e. ROS1PIA 0,9264 0,1423     0,6856 1,2519 

e. MOPPIA 0,1343 0,0088     0,1181 0,1527 

e. DESEMPENHO 44,7984 7,5325     32,2211 62,2851 

IMPACTO 700,3007 11359,3300     1,09E-11 4,49E+16 

 

 

 



123 
 

Tabela 85: Medidas de qualidade de ajuste do modelo da Hipótese 3 - PINTEC 2011 e PIA 2011. 

 

Fit statistic Value Description   

Likelihood ratio           

chi2_ms(26) 0,93 model vs. Saturated     

p > chi2 0,92         

chi2_bs(36) 2022,956 baseline vs. Saturated     

p > chi2 0         
Population error           
RMSEA 0 Root mean squared error of approximation 

90% CI, lower bound 0         
upper bound 0,007         
Pclose 1 Probability RMSEA <=0,05   
Baseline comparison           
CFI 1 Comparative fir index     
TLI 1 Tucker-Lewis index     
 

 

 

4.5.3. Modelo Estrutural – PINTEC 2011 e PIA 2012 

 

Neste tópico são apresentadas as análises dos modelos estruturais contendo as 

hipóteses do trabalho para a base resultante do cruzamento da PINTEC do ano de 2011 e PIA 

para o ano de 2012. Segundo Hair Jr. et al. (2009) o modelo estrutural mostra a associação de 

dependência ou correlação (covariância) entre os construtos latentes. No caso deste trabalho 

as relações entre os construtos assume uma relação de dependência.  

 
 
 
4.5.3.1. Hipótese Geral 

 

A hipótese geral do trabalho buscou analisar empiricamente se os esforços para inovar 

(atividades inovativas, apoio do governo, atividades organizacionais e de marketing e capital 

humano) têm influência positiva no impacto das inovações (impacto das vendas líquidas e das 

exportações) e os impactos das inovações têm influência positiva no desempenho 

(lucratividade e rentabilidade) das empresas instaladas no Brasil. Assim, a figura 13 apresenta 

o diagrama de caminhos do modelo estrutural da hipótese geral da base resultante do 

cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 e da PIA para o ano de 2012. 
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                Figura 13: Hipótese Geral da Pesquisa – PINTEC 2011 e PIA 2012. 

 

Na tabela 86, são apresentados os resultados da hipótese geral da base resultante do 

cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 e da PIA para o ano de 2012. A tabela de 

saída do software Stata 12 apresenta informações tais como o coeficiente, o erro padrão, o 

teste Z, o p-valor e o intervalo de confiança para o modelo estrutural, que é apresentado no 

início da tabela, bem como para o modelo de mensuração que é apresentado logo abaixo.  

Pode-se observar através da tabela 86 que o construto inovação apresenta um 

coeficiente de 8,86 e um p-valor de 0,91 e, portanto não tem relação significativa com o 

construto impacto das inovações, o mesmo acontece com a relação entre impacto das 

inovações e desempenho. O coeficiente impacto das inovações apresenta um valor negativo 

de 0,0005 e um p-valor de 0,91 e, portanto, não apresenta significância estatística. Neste caso, 

a hipótese geral não foi corroborada. 

Após a estimação da hipótese o próximo passo é avaliar se o modelo estrutural é 

válido. Para medir quão bem o modelo se ajusta aos dados foram calculadas as medidas de 

índice de ajuste comparativo (CFI), estatística χ², índice de Tucker Lewis (TLI) e raiz do erro 

quadrático médio de aproximação (RMSEA) que estão disponíveis no software Stata 12 

utilizado nessa pesquisa. Hair Jr. et al. (2009) comentam que as medidas de índices de ajustes 

são utilizadas para estabelecer se o modelo estrutural será ou não aceito. Contudo, os autores 

comentam que o tópico mais discutido em modelagem de equação estrutural são os índices de 

qualidade de ajuste, já que não tem uma medida estatística que seja melhor que a outra. 
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Assim, o objetivo de qualquer índice é auxilar o pesquisador na escolha entre modelos 

aceitáveis e não aceitáveis. Hair Jr. et al. (2009) comentam que os periódicos especializados 

em SEM citam o valor de 0,90 para índices como o CFI e TLI, valores baixos de estatística χ² 

e valores abaixo de 0,10 para a medida RMSEA, como indicadores de modelos aceitáveis. 

Dessa forma podemos observar na tabela 87 as medidas de ajuste apresentadas acima. 

A estatística χ² apresenta um valor baixo, o teste RMSEA apresenta um valor de 0,023, valor 

esse abaixo do ajuste aceitável de 0,07, os testes CFI e TLI  apresentam valores de 0,99 e 

0,92, valores esses acima do valor aceitável de 0,90. Portanto, segundo os critérios 

apresentados o modelo SEM é aceito, embora a hipótese seja parcialmente corroborada. 

 

Tabela 86: Modelo Estrutural da Hipótese Geral – PINTEC 2011 e PIA 2012. 

    Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Structural             

IMPACTO <-  INOVAÇÃO 8,8675 86,4541 0,1 0,918 -160,5794 178,3146 

DESEMPENHO <IMPACTO -0,0005 0,0049 -0,1 0,919 -0,0101 0,0091 

Measurement             

AII <- INOVAÇÃO 1 (constrained)         

_const -1,47E-09 0,0142 0 1 -0,0278 0,0278 

AIE1 <- INOVAÇÃO 0,1804 0,057 3,16 0,002 0,0685 0,2922 

_const -1,87E-09 0,0142 0 1 -0,0278 0,0278 

AIE2 <- INOVAÇÃO 0,801 0,0776 10,32 0 0,6489 0,9531 

_const -4,22E-10 0,0142 0 1 -0,0278 0,0278 

APOIO_GOV <-INOVAÇÃO 0,2056 0,0582 3,53 0 0,0914 0,3198 

_const -2,20E-03 0,0156 -0,14 0,887 -0,032 0,0283 

AIOM <- INOVAÇÃO 0,2131 0,0587 3,63 0 0,098 0,3282 

_const -6,98E-10 0,0142 0 1 -0,02785 0,0278 

CH <- INOVAÇÃO 1,5145 0,1691 8,96 0 1,1831 1,846 

_const -4,70E-09 0,0142 0 1 -0,0278 0,02785 

IIVLI <- IMPACTO 0,6506 6,3429 0,1 0,918 11,7811 13,0825 

_const   17,4229 0,3935 44,27 0 16,6516 18,1942 

IIEXP<_IMPACTO 0,651 6,3429 0,1 0,918 -11,7811 13,0825 

_const   4,29 0,2369 18,11 0 3,8269 4,7558 

ROAPIA <- DESEMPENHO 1 (constrained)          

_const 0,5906 0,187 3,16 0,002 0,224 0,9572 

ROSPIA <- DESEMPENHO 1,0303 0,5189 1,99 0,047 0,0131 2,0474 

_const   0,14134 0,0061 23,13 0 0,1293 0,1533 

MOPPIA <- DESEMPENHO 1,06087 0,5482 1,94 0,053 -0,0136 2,1354 

_const 0,1376 0,0062 21,88 0 0,1252 0,1499 

Variance             

e.AII 0,8559 0,0239     0,8102 0,9042 

e.AIE1 0,9951 0,0201     0,9564 1,0353 
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e.AIE2 0,9074 0,0214     0,8663 0,9505 

e.APOIO_GOV 0,9931 0,022     0,9508 1,0373 

e.AIOM 0,9932 0,0201     0,9545 1,0335 

e.CH   0,6698 0,0402     0,5953 0,7536 

e. IIVLI   628,3385 14,0914     601,318 656,5731 

e. IIEXP   139,8102 6,8479     127,0126 153,8974 

e. ROAPIA   160,0682 3,3442     153,6459 166,7589 

e.ROS1PIA   0,0038 0,015     2,03E-06 7,4966 

e.MOPPIA   0,0039 0,0159     1,53E-06 10,3401 

e. IMPACTO   314,8008 6137,303     8,00E-15 1,24E+19 

e. DESEMPENHO 0,1688 0,1717     0,0229 1,2400 

INOVAÇÃO   0,1438 0,0196     0,1100 0,188 

 

 

Tabela 87: Medidas de qualidade de ajuste do modelo da Hipótese Geral - PINTEC 2011 e PIA 2012. 

Fit statistic  Value Description     

Likelihood ratio           

chi2_ms(26) 155,74 model vs. Saturated     

p > chi2 0         

chi2_bs(36) 16776,79 baseline vs. Saturated     

p > chi2 0         
Population error           
RMSEA 0,023 Root mean squared error of approximation 

90% CI, lower bound 0,019         
upper bound 0,027         
Pclose 1 Probability RMSEA <=0,05   
Baseline comparison           
CFI 0,993 Comparative fir index     
TLI 0,992 Tucker-Lewis index     

  

 

4.5.3.2. Hipótese 1 

 
 

A hipótese 1 do trabalho buscou analisar empiricamente se os esforços para inovar 

(atividades inovativas, apoio do governo, atividades organizacionais e de marketing e capital 

humano) tem influência positiva no desempenho (lucratividade e rentabilidade) das empresas 

instaladas no Brasil. Assim, a figura 14 apresenta o diagrama de caminhos do modelo 

estrutural da hipótese 1 da base resultante do cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 

e da PIA para o ano de 2012. Diferentemente da análise para a base resultante do cruzamento 

da PINTEC para o ano de 2011 e PIA para o ano de 2011, a hipótese 1 que analisa a relação 
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empírica entre esforços para inovar e desempenho não convergiu (tabela 88). Ou seja, quando 

o software Stata 12 não encontra a conversão do modelo, a saída final apresenta os dizeres de 

convergência não encontrada.  Neste caso, a não convergência pode estar associada ao baixo 

índice de qualidade do ajuste (GFI) para o construto inovação que foi de 0,4376. 

 

 

 

                  Figura 14: Hipótese 1 da Pesquisa – PINTEC 2011 e PIA 2012. 

 

Tabela 88: Modelo Estrutural da Hipótese 1 – PINTEC 2011 e PIA 2012. 

Latent:  INOVAÇÃO     

Fitting target model:       

Iteration 0:   log likelihood =  -47604.09  (not concave) 

Iteration 1:   log likelihood = -46491.252  (not concave) 

Iteration 2:   log likelihood = -46428.819  (not concave) 

Iteration 3:   log likelihood = -46420.295  (not concave) 

Iteration 4:   log likelihood = -46419.213  (not concave) 

Iteration 5:   log likelihood =   -46419.1  (not concave) 

Iteration 6:   log likelihood = -46419.071  (not concave) 

Iteration 7:   log likelihood = -46419.049  (not concave) 

Iteration 8:   log likelihood = -46419.031  (not concave) 

Iteration 9:   log likelihood = -46419.015     

Iteration 10:  log likelihood = -46418.962  (not concave) 

Iteration 11:  log likelihood = -46418.946  (not concave) 

Iteration 12:  log likelihood = -46418.938     

Iteration 13:  log likelihood = -46418.886  (not concave) 

Iteration 14:  log likelihood = -46418.871     

Iteration 15:  log likelihood = -46418.862  (not concave) 

Iteration 16:  log likelihood = -46418.862  (not concave) 



128 
 

 

4.5.3.3. Hipótese 2 
 

A hipótese 2 visa entender se inovação, medido pelos construtos atividades inovativas 

internas, atividade inovativa externa 1 e 2, inovações organizacionais e de marketing, apoio 

do governo e capital humano, tem influência no impacto das inovações das empresas 

instaladas no Brasil. Assim, a figura 15 apresenta o diagrama de caminhos do modelo 

estrutural da hipótese 2 da base resultante do cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 

e da PIA para o ano de 2012. 

 

 

 

Figura 15: Hipótese 2 da Pesquisa – PINTEC 2011 e PIA 2012. 

 

Na tabela 89, são apresentados os resultados da hipótese 2 da base resultante do 

cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 e da PIA para o ano de 2012. A tabela de 

saída do software Stata 12 apresenta informações tais como o coeficiente, o erro padrão, o 

teste Z, o p-valor e o intervalo de confiança para o modelo estrutural, que é apresentado no 

início da tabela, bem como para o modelo de mensuração que é apresentado logo abaixo.  

Pode-se observar através da tabela 89 que o construto inovação apresenta um 

coeficiente de 10,94 e um p-valor de 0,00 e, portanto apresenta relação estatística significativa 
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com o construto impacto das inovações. Neste caso, concluí-se que a hipótese 2 foi 

corroborada. 

Após a estimação da hipótese o próximo passo é avaliar se o modelo estrutural é 

válido. Para medir quão bem o modelo se ajusta aos dados foram calculadas as medidas de 

índice de ajuste comparativo (CFI), estatística χ², índice de Tucker Lewis (TLI) e raiz do erro 

quadrático médio de aproximação (RMSEA) que estão disponíveis no software Stata 12 

utilizado nessa pesquisa. Hair Jr. et al. (2009) comentam que as medidas de índices de ajustes 

são utilizadas para estabelecer se o modelo estrutural será ou não aceito. Contudo, os autores 

comentam que o tópico mais discutido em modelagem de equação estrutural são os índices de 

qualidade de ajuste, já que não tem uma medida estatística que seja melhor que a outra. 

Assim, o objetivo de qualquer índice é auxilar o pesquisador na escolha entre modelos 

aceitáveis e não aceitáveis. Hair Jr. et al. (2009) comentam que os periódicos especializados 

em SEM citam o valor de 0,90 para índices como o CFI e TLI, valores baixos de estatística χ² 

e valores abaixo de 0,10 para a medida RMSEA, como indicadores de modelos aceitáveis. 

Dessa forma podemos observar na tabela 90 as medidas de ajuste apresentadas acima. A 

estatística χ² apresenta um valor baixo, o teste RMSEA apresenta um valor de 0,032, valor 

esse abaixo do ajuste aceitável de 0,07, os testes CFI e TLI  apresentam valores de 0,91 e 

0,87, o CFI está acima do valor aceitável e o TLI está um pouco abaixo do valor aceitável de 

0,90. Mesmo com o TLI um pouco abaixo do valor mínimo aceitável, pode-se conlcuir que o 

modelo é aceitável. 

 

Tabela 89: Modelo Estrutural da Hipótese 2 – PINTEC 2011 e PIA 2012. 

    Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Structural             

IMPACTO<-  INOVAÇÃO 10,9427 1,6848 6,49 0 7,6404 14,2450 

Measurement             

AII <- INOVAÇÃO 1  (constrained)         

_const -1,48E-09 0,0142 0,000 1 -0,0278 0,0278 

AIE1 <- INOVAÇÃO 0,1759 0,0553 3,18 0,001 0,0675 0,2843 

_const 1,87E-09 0,0142 0 1 -0,0278 0,0278 

AIE2 <- INOVAÇÃO 0,7958 0,0785 10,14 0 0,642 0,9497 

_const -4,29E-10 0,0142 0 1 -0,0278 0,00278 

APOIO_GOV <-INOVAÇÃO 0,2013 0,0565 3,56 0 0,0904 0,3122 

_const -2,20E-03 0,0156 -0,15 0,884 -0,0328 0,0283 

AIOM <- INOVAÇÃO 0,2339 0,0576 4,06 0 0,1208 0,3470 

_const -7,00E-10 0,0142 0 1 -0,0278 0,0278 

CH <- INOVAÇÃO 1,3555 0,1415 9,58 0 1,0781 1,6329 
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_const -4,71E-09 0,0142 0 1 -0,0278 0,0278 

IIVLI <- IMPACTO 1  (constrained)         

_const 17,4229 0,3944 44,16 0 16,6497 18,1961 

IIEXP <- IMPACTO 0,4029 0,0883 4,56 0 0,2297 0,5762 

_const   4,2913 0,2366 18,14 0 3,8276 4,7551 

Variance             

e.AII 0,8418 0,0242     0,7956 0,8907 

e.AIE1 0,9949 0,0201     0,9562 1,0351 

e.AIE2 0,8997 0,0216     0,8583 0,9431 

e.APOIO_GOV 0,9928 0,0221     0,9504 1,0371 

e.AIOM 0,9911 0,0202     0,9523 1,0315 

e.CH 0,7095 0,0350     0,6441 0,7816 

e. IIVLI 423,951 76,3758     297,8307 603,4785 

e.IIEXP 220,8137 13,1001     196,5732 248,0435 

e.IMPACTO 327,337 74,8741     209,071 512,503 

INOVAÇÃO 0,1579 0,0204     0,1225 2,0363 

 
 

Tabela 90: Medidas de qualidade de ajuste do modelo da Hipótese 2 - PINTEC 2011 e PIA 2012. 

Fit statistic  Value Description     

Likelihood ratio           

chi2_ms(26) 112,35 model vs. Saturated     

p > chi2 0         

chi2_bs(36) 1107,08 baseline vs. Saturated     

p > chi2 0         
Population error           
RMSEA 0,032 Root mean squared error of approximation 

90% CI, lower bound 0,026         
upper bound 0,037         
pclose 1 Probability RMSEA <=0,05   
Baseline comparison           
CFI 0,913 Comparative fir index     
TLI 0,873 Tucker-Lewis index     
 

 

4.5.3.4. Hipótese 3 

 

A hipótese 3 visa entender se o impacto tem influência no desempenho das empresas 

instaladas no Brasil. Assim, a figura 16 apresenta o diagrama de caminhos do modelo 

estrutural da hipótese 3 da base resultante do cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 

e da PIA para o ano de 2012. 
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Figura 16: Hipótese 3 da Pesquisa – PINTEC 2011 e PIA 2012. 

 

Na tabela 91, são apresentados os resultados da hipótese 3 da base resultante do 

cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 e da PIA para o ano de 2011. A tabela de 

saída do software Stata 12 apresenta informações tais como o coeficiente, o erro padrão, o 

teste Z, o p-valor e o intervalo de confiança para o modelo estrutural, que é apresentado no 

início da tabela, bem como para o modelo de mensuração que é apresentado logo abaixo.  

Pode-se observar através da tabela 91 que o construto impacto das inovações apresenta 

um coeficiente negativo de 0,0004 e um p-valor de 0,96 e, portanto não apresenta relação 

estatística significativa com o construto desempenho. Neste caso, concluí-se que a hipótese 3 

não foi corroborada. 

Após a estimação da hipótese o próximo passo é avaliar se o modelo estrutural é 

válido. Para medir quão bem o modelo se ajusta aos dados foram calculadas as medidas de 

índice de ajuste comparativo (CFI), estatística χ², índice de Tucker Lewis (TLI) e raiz do erro 

quadrático médio de aproximação (RMSEA) que estão disponíveis no software Stata 12 

utilizado nessa pesquisa. Hair Jr. et al. (2009) comentam que as medidas de índices de ajustes 

são utilizadas para estabelecer se o modelo estrutural será ou não aceito. Contudo, os autores 

comentam que o tópico mais discutido em modelagem de equação estrutural são os índices de 

qualidade de ajuste, já que não tem uma medida estatística que seja melhor que a outra. 

Assim, o objetivo de qualquer índice é auxilar o pesquisador na escolha entre modelos 

aceitáveis e não aceitáveis. Hair Jr. et al. (2009) comentam que os periódicos especializados 

em SEM citam o valor de 0,90 para índices como o CFI e TLI, valores baixos de estatística χ² 

e valores abaixo de 0,10 para a medida RMSEA, como indicadores de modelos aceitáveis. 

Dessa forma podemos observar na tabela 92 as medidas de ajuste apresentadas acima. 

A estatística χ² apresenta um valor baixo, o teste RMSEA apresenta um valor de 0,002, valor 

esse abaixo do ajuste aceitável de 0,07, os testes CFI e TLI  apresentam valores de 1 e 1, 

-0,00040,56
17,4

432,5
0,56

4,3

1,02

1
0,59

0,41

1,05

0,41
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valores acima do aceitável de 0,90. Portanto, segundo os critérios apresentados o modelo 

SEM se ajusta bem aos dados, porém a hipótese não foi corroborada. 

 

Tabela 91: Modelo Estrutural da Hipótese 3 – PINTEC 2011 e PIA 2012. 

    Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Structural             

DESEMPENHO<IMPACTO -0,0004 0,0088 -0,05 0,96 -0,0177 0,0168 

Measurement             

IIVLI <- IMPACTO 0,5678 11,1972 0,05 0,96 -21,3782 22,5141 

_const 17,4 0,3944 44,17 0 16,6497 18,1960 

IIEXP <- IMPACTO 0,5678 11,1972 0,05 0,96 -21,3782 22,5141 

_const   4,2913 0,2366 18,14 0 3,8276 4,7551 

ROAPIA <- DESEMPENHO 1 (constrained)         

_const 0,591 0,1871 3,16 0,002 0,2240 0,9572 

ROSPIA <- DESEMPENHO 1,0289 0,5601 1,94 0,052 -0,01 2,0679 

_const 0,41 0,0061 23,13 0 0,1293 0,1533 

MOPPIA <- DESEMPENHO 1,0588 0,5585 1,9 0,058 -0,0359 2,1535 

_const 0,1376 0,0628 21,88 0 0,1252 0,1499 

Variance             

e. IIVLI 630,5796 14,1379     603,4698 658,9072 

e.IIEXP 137,5965 6,844     124,8156 151,6862 

e. ROAPIA 160,068 3,3442     153,6458 166,7588 

e. ROSPIA 0,0037 0,0148     1,76E-06 8,3714 

e. MOPPIA 0,0041 0,0157     2,16E-06 7,7423 

e. DESEMPENHO 0,1693 0,1761     0,0221 1,2999 

IMPACTO 432,506 17055,87     1,17E-31 1,60E+36 

 

 

Tabela 92: Medidas de qualidade de ajuste do modelo da Hipótese 3 - PINTEC 2011 e PIA 2012. 

Fit statistic  Value Description     

Likelihood ratio           

chi2_ms(26) 8,19 model vs. Saturated     

p > chi2 0,41         

chi2_bs(36) 16125,03 baseline vs. Saturated     

p > chi2 0         
Population error           
RMSEA 0,002 Root mean squared error of approximation 

90% CI, lower bound 0         
upper bound 0,017         
pclose 1 Probability RMSEA <=0,05   
Baseline comparison           
CFI 1 Comparative fir index     
TLI 1 Tucker-Lewis index     
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4.5.4. Modelo Estrutural – PINTEC 2011 e média PIA 2011 e PIA 2012 

 
Neste tópico são apresentadas as análises dos modelos estruturais contendo as 

hipóteses do trabalho para a base resultante do cruzamento da PINTEC do ano de 2011 e da 

média da PIA para o ano de 2011 e para o ano de 2012. Segundo Hair Jr. et al. (2009) o 

modelo estrutural mostra a associação de dependência ou correlação (covariância) entre os 

construtos latentes. No caso deste trabalho as relações entre os construtos assume uma relação 

de dependência.  

 
 
4.5.4.1. Hipótese Geral 

 

A hipótese geral do trabalho buscou analisar empiricamente se os esforços para inovar 

(atividades inovativas, apoio do governo, atividades organizacionais e de marketing e capital 

humano) têm influência positiva no impacto das inovações (impacto das vendas líquidas e das 

exportações) e os impactos das inovações têm influência positiva no desempenho 

(lucratividade e rentabilidade) das empresas instaladas no Brasil. Assim, a figura 17 apresenta 

o diagrama de caminhos do modelo estrutural da hipótese geral da base resultante do 

cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 e da média da PIA para o ano de 2011 e para 

o ano de 2012. 

 

                Figura 17: Hipótese Geral da Pesquisa – PINTEC 2011 e média PIA 2011 e 2012. 
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Na tabela 93, são apresentados os resultados da hipótese geral da base resultante do 

cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 e da média da PIA para o ano de 2011 e para 

o ano de 2012. A tabela de saída do software Stata 12 apresenta informações tais como o 

coeficiente, o erro padrão, o teste Z, o p-valor e o intervalo de confiança para o modelo 

estrutural, que é apresentado no início da tabela, bem como para o modelo de mensuração que 

é apresentado logo abaixo.  

Pode-se observar através da tabela 93 que o construto inovação apresenta um 

coeficiente de 10,958 e um p-valor de 0,00 e, portanto tem relação significativa, ao nível de 

1% com o construto impacto das inovações, porém, a relação entre impacto das inovações e 

desempenho apresenta um coeficiente negativo no valor de -0,0019 e um p-valor de 0,81 e, 

portanto, não apresenta significância estatística. Neste caso, concluí-se que a hipótese geral 

foi parcialmente corroborada. 

Após a estimação da hipótese o próximo passo é avaliar se o modelo estrutural é 

válido. Para medir quão bem o modelo se ajusta aos dados foram calculadas as medidas de 

índice de ajuste comparativo (CFI), estatística χ², índice de Tucker Lewis (TLI) e raiz do erro 

quadrático médio de aproximação (RMSEA) que estão disponíveis no software Stata 12 

utilizado nessa pesquisa. Hair Jr. et al. (2009) comentam que as medidas de índices de ajustes 

são utilizadas para estabelecer se o modelo estrutural será ou não aceito. Contudo, os autores 

comentam que o tópico mais discutido em modelagem de equação estrutural são os índices de 

qualidade de ajuste, já que não tem uma medida estatística que seja melhor que a outra. 

Assim, o objetivo de qualquer índice é auxilar o pesquisador na escolha entre modelos 

aceitáveis e não aceitáveis. Hair Jr. et al. (2009) comentam que os periódicos especializados 

em SEM citam o valor de 0,90 para índices como o CFI e TLI, valores baixos de estatística χ² 

e valores abaixo de 0,10 para a medida RMSEA, como indicadores de modelos aceitáveis. 

Dessa forma podemos observar na tabela 87 as medidas de ajuste apresentadas acima. 

A estatística χ² apresenta um valor baixo, o teste RMSEA apresenta um valor de 0,025, valor 

esse abaixo do ajuste aceitável de 0,07, os testes CFI e TLI  apresentam valores de 0,95 e 

0,93, valores esses acima do valor aceitável de 0,90. Portanto, segundo os critérios 

apresentados o modelo SEM é aceito, embora a hipótese seja parcialmente corroborada. 
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Tabela 93: Modelo Estrutural da Hipótese Geral – PINTEC 2011 e média PIA 2011 e 2012. 

    Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Structural             

IMPACTO <-  INOVAÇÃO 10,9587 1,6589 6,6100 0,0000 7,7073 14,2101 

DESEMPENHO <IMPACTO -0,0019 0,0084 -0,2300 0,8180 -0,0184 0,0145 

Measurement             

AII <- INOVAÇÃO 1 (constrained)          

_const -5,68E-10 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

AIE1 <- INOVAÇÃO 0,1448 0,0542 2,67 0,008 0,0384 0,2511 

_const -6,20E-10 0,0141 0 1 -0,0276 0,02764 

AIE2 <- INOVAÇÃO 0,8147 0,0783 10,4 0 0,6611 0,9682 

_const 5,74E-10 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

APOIO_GOV <-INOVAÇÃO 0,1958 0,0556 -0,14 0,886 -0,0326 0,0281 

_const -2,20E-03 0,0155 -0,14 0,886 -0,0326 0,0281 

AIOM <- INOVAÇÃO 0,2235 0,0565 3,95 0 0,1126 0,3343 

_const -9,62E-09 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

CH <- INOVAÇÃO 1,3839 0,1432 9,66 0 1,1030 1,6647 

_const 2,94E-09 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

IIVLI <- IMPACTO 1 (constrained)         

_const   17,4314 0,3917 44,5 0 16,6637 18,1991 

IIEXP <- IMPACTO 0,3971 0,0867 4,58 0 0,2272 0,5671 

_const 4,2304 0,2331 18,14 0 3,7734 4,6874 

ROAPIA <- DESEMPENHO 1 (constrained)          

_const 0,5697 0,1243 4,58 0 0,326 0,8133 

ROS1PIA <- DESEMPENHO 0,1356 0,0054 24,95 0 0,125 0,1463 

_const   0,1859 0,0184 9,92 0 0,1492 0,2226 

MOPPIA <- DESEMPENHO 0,0329 0,0055 5,93 0 0,022 0,0438 

_const 0,1452 0,0061 23,97 0 0,1334 0,1571 

Variance             

e.AII 0,8425 0,0239     0,7967 0,8908 

e.AIE1 0,9965 0,0199     0,9581 1,0364 

e.AIE2 0,8954 0,0214     0,8543 0,9384 

e.APOIO_GOV 0,9932 0,0219     0,9511 1,0371 

e.AIOM 0,9919 0,0200     0,9534 1,0319 

e.CH   0,6985 0,0354     0,6323 0,7717 

e. IIVLI   425,0904 75,9512     299,4997 603,3457 

e. IIEXP   218,5968 12,6849     195,0964 244,9279 

e. ROAPIA   28,5486 2,2283     24,4989 33,2678 

e.ROS1PIA   0,9241 0,143     0,6823 1,2515 

e.MOPPIA   0,1344 0,0087     0,1182 0,1527 

e. IMPACTO   327,0537 74,4432     209,3489 501,9373 

e. DESEMPENHO 44,9253 7,5658     32,2954 62,4944 

INOVAÇÃO   0,1572 0,0202     0,1222 0,2023 
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Tabela 94: Medidas de qualidade de ajuste do modelo da Hipótese Geral - PINTEC 2011 e média PIA 2011 e 

2012. 

Fit statistic  Value Description     

Likelihood ratio           

chi2_ms(26) 172,012 model vs. Saturated     

p > chi2 0         

chi2_bs(36) 2739,652 baseline vs. Saturated     

p > chi2 0         
Population error           
RMSEA 0,025 Root mean squared error of approximation 

90% CI, lower bound 0,021         
upper bound 0,029         
pclose 1 Probability RMSEA <=0,05   
Baseline comparison           
CFI 0,952 Comparative fir index     
TLI 0,937 Tucker-Lewis index     

  

4.5.4.2. Hipótese 1 

 
 

A hipótese 1 do trabalho buscou analisar empiricamente se os esforços para inovar 

(atividades inovativas, apoio do governo, atividades organizacionais e de marketing e capital 

humano) tem influência positiva no desempenho (lucratividade e rentabilidade) das empresas 

instaladas no Brasil. Assim, a figura 18 apresenta o diagrama de caminhos do modelo 

estrutural da hipótese 1 da base resultante do cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 

e da média da PIA para o ano de 2011 e para o ano de 2012. 

 

 

                  Figura 18: Hipótese 1 da Pesquisa – PINTEC 2011 e média PIA 2011 e 2012. 
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Na tabela 95, são apresentados os resultados da hipótese 1 da base resultante do 

cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 e da da média da PIA para o ano de 2011 e da 

média da PIA para o ano de 2011 e para o ano de 2012. A tabela de saída do software Stata 12 

apresenta informações tais como o coeficiente, o erro padrão, o teste Z, o p-valor e o intervalo 

de confiança para o modelo estrutural, que é apresentado no início da tabela, bem como para o 

modelo de mensuração que é apresentado logo abaixo.  

Pode-se observar através da tabela 95 que o construto inovação apresenta um 

coeficiente de 0,513 e um p-valor de 0,23 e, portanto não apresenta relação estatística 

significativa com o construto desempenho. Neste caso, concluí-se que a hipótese 1 não foi 

corroborada. 

Após a estimação da hipótese o próximo passo é avaliar se o modelo estrutural é 

válido. Para medir quão bem o modelo se ajusta aos dados foram calculadas as medidas de 

índice de ajuste comparativo (CFI), estatística χ², índice de Tucker Lewis (TLI) e raiz do erro 

quadrático médio de aproximação (RMSEA) que estão disponíveis no software Stata 12 

utilizado nessa pesquisa. Hair Jr. et al. (2009) comentam que as medidas de índices de ajustes 

são utilizadas para estabelecer se o modelo estrutural será ou não aceito. Contudo, os autores 

comentam que o tópico mais discutido em modelagem de equação estrutural são os índices de 

qualidade de ajuste, já que não tem uma medida estatística que seja melhor que a outra. 

Assim, o objetivo de qualquer índice é auxilar o pesquisador na escolha entre modelos 

aceitáveis e não aceitáveis. Hair Jr. et al. (2009) comentam que os periódicos especializados 

em SEM citam o valor de 0,90 para índices como o CFI e TLI, valores baixos de estatística χ² 

e valores abaixo de 0,10 para a medida RMSEA, como indicadores de modelos aceitáveis. 

Dessa forma podemos observar na tabela 81 as medidas de ajuste apresentadas acima. 

A estatística χ² apresenta um valor baixo, o teste RMSEA apresenta um valor de 0,023, valor 

esse abaixo do ajuste aceitável de 0,07, os testes CFI e TLI  apresentam valores de 0,96 e 

0,95, valores esses acima do valor aceitável de 0,90. Portanto, segundo os critérios 

apresentados o modelo SEM se ajusta bem aos dados, porém a hipótese não foi corroborada. 
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Tabela 95: Modelo Estrutural da Hipótese 1 – PINTEC 2011 e média PIA 2011 e 2012. 

    Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Structural             

DESEMPENHO<INOVAÇÃO 0,5135 0,4282 1,2 0,231 -0,3259 1,3529 

Measurement             

AII <- INOVAÇÃO 1 (constrained)         

_const -5,72E-10 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

AIE1 <- INOVAÇÃO 0,1471 0,0552 2,66 0,008 0,0388 0,2553 

_const -6,29E-10 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

AIE2 <- INOVAÇÃO 0,8003 0,0776 10,31 0 0,6481 0,9525 

_const 5,74E-10 0,0141 0 1 -0,02764 0,02764 

APOIO_GOV <- INOVAÇÃO 0,1894 0,0559 3,38 0,001 0,0797 0,2991 

_const -1,90E-03 0,0155 -0,13 0,898 -0,0323 0,0284 

AIOM <- INOVAÇÃO 0,1665 0,0555 3 0,003 0,0577 0,2754 

_const -9,62E-09 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

CH <- INOVAÇÃO 1,4671 0,1746 8,4 0 1,1247 1,8094 

_const 2,94E-09 0,0141 0 1 -0,0276 0,0276 

ROAPIA <- DESEMPENHO 1 (constrained)         

_const 0,5673 0,1231 4,61 0 0,326 0,8086 

ROS1PIA <- DESEMPENHO 0,1357 0,0054 24,69 0 0,1251 0,1465 

_const   0,1859 0,0187 9,92 0 0,1492 0,2227 

MOPPIA <- DESEMPENHO 0,0346 0,0067 5,16 0 0,0214 0,0477 

_const 0,1453 0,0061 23,97 0 0,1334 0,1571 

Variance             

e.AII 0,8474 0,0252     0,7993 0,8983 

e.AIE1 0,9965 0,0199     0,9581 1,0364 

e.AIE2 0,9021 0,0214     0,8611 0,9451 

e.APOIO_GOV 0,9938 0,0219     0,9517 1,0377 

e.AIOM 0,9955 0,0199     0,9571 1,0355 

e.CH 0,6717 0,0421     0,5941 0,7595 

e. ROAPIA 29,0944 2,6082     24,4062 34,6832 

e.ROS1PIA 0,9619 0,156     0,6999 1,3218 

e.MOPPIA 0,1319 0,0104     0,1129 0,1541 

e. DESEMPENHO 42,765 8,2671     29,2777 62,4653 

INOVAÇÃO 0,1523 0,0215     0,1155 0,2009 

 
 

 

Tabela 96: Medidas de qualidade de ajuste do modelo da Hipótese 1 - PINTEC 2011 e média PIA 2011 e 2012. 

Fit statistic  Value Description     

              
Likelihood ratio           

chi2_ms(26) 95,46 model vs. Saturated     

p > chi2 0         
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chi2_bs(36) 2133,17 baseline vs. Saturated     

p > chi2 0         
Population error           
RMSEA 0,023 Root mean squared error of approximation 

90% CI, lower bound 0,018         
upper bound 0,028         
pclose 1 Probability RMSEA <=0,05   
Baseline comparison           
CFI 0,96 Comparative fir index     
TLI 0,95 Tucker-Lewis index     

 

 

4.5.4.3. Hipótese 2 

 

 

A hipótese 2 visa entender se inovação, medido pelos construtos atividades inovativas 

internas, atividade inovativa externa 1 e 2, inovações organizacionais e de marketing, apoio 

do governo e capital humano, tem influência no impacto das inovações das empresas 

instaladas no Brasil. Assim, a figura 19 apresenta o diagrama de caminhos do modelo 

estrutural da hipótese 2 da base resultante do cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 

e da média da PIA para o ano de 2011 e para o ano de 2012. 

 

 

Figura 19: Hipótese 2 da Pesquisa – PINTEC 2011 e média PIA 2011 e 2012. 
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Na tabela 97, são apresentados os resultados da hipótese 2 da base resultante do 

cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 e da média da PIA para o ano de 2011 e para 

o ano de 2012. A tabela de saída do software Stata 12 apresenta informações tais como o 

coeficiente, o erro padrão, o teste Z, o p-valor e o intervalo de confiança para o modelo 

estrutural, que é apresentado no início da tabela, bem como para o modelo de mensuração que 

é apresentado logo abaixo.  

Pode-se observar através da tabela 97 que o construto inovação apresenta um 

coeficiente de 10,97 e um p-valor de 0,00 e, portanto apresenta relação estatística significativa 

com o construto impacto das inovações. Neste caso, concluí-se que a hipótese 2 foi 

corroborada. 

Após a estimação da hipótese o próximo passo é avaliar se o modelo estrutural é 

válido. Para medir quão bem o modelo se ajusta aos dados foram calculadas as medidas de 

índice de ajuste comparativo (CFI), estatística χ², índice de Tucker Lewis (TLI) e raiz do erro 

quadrático médio de aproximação (RMSEA) que estão disponíveis no software Stata 12 

utilizado nessa pesquisa. Hair Jr. et al. (2009) comentam que as medidas de índices de ajustes 

são utilizadas para estabelecer se o modelo estrutural será ou não aceito. Contudo, os autores 

comentam que o tópico mais discutido em modelagem de equação estrutural são os índices de 

qualidade de ajuste, já que não tem uma medida estatística que seja melhor que a outra. 

Assim, o objetivo de qualquer índice é auxilar o pesquisador na escolha entre modelos 

aceitáveis e não aceitáveis. Hair Jr. et al. (2009) comentam que os periódicos especializados 

em SEM citam o valor de 0,90 para índices como o CFI e TLI, valores baixos de estatística χ² 

e valores abaixo de 0,10 para a medida RMSEA, como indicadores de modelos aceitáveis. 

Dessa forma podemos observar na tabela 98 as medidas de ajuste apresentadas acima. A 

estatística χ² apresenta um valor baixo, o teste RMSEA apresenta um valor de 0,032, valor 

esse abaixo do ajuste aceitável de 0,07, os testes CFI e TLI  apresentam valores de 0,91 e 

0,86, o CFI está acima do valor aceitável e o TLI está um pouco abaixo do valor aceitável de 

0,90. Mesmo com o TLI um pouco abaixo do valor mínimo aceitável, pode-se conlcuir que o 

modelo é aceitável. 
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Tabela 97: Modelo Estrutural da Hipótese 2 – PINTEC 2011 e média PIA 2011 e 2012. 

    Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Structural             

IMPACTO<-  INOVAÇÃO 10,97432 1,65595 6,63 0 7,728714 14,21992 

Measurement             

AII <- INOVAÇÃO 1  (constrained)         

_const -5,68E-10 0,0141055 0 1 -0,0276463 0,0276463 

AIE1 <- INOVAÇÃO 0,1448906 0,0542436 2,67 0,008 0,038575 0,2512062 

_const -6,29E-10 0,0141055 0 1 -0,0276463 0,0276463 

AIE2 <- INOVAÇÃO 0,8146307 0,0783368 10,4 0 0,6610935 0,9681679 

_const 5,74E-10 0,0141055 0 1 -0,0276463 0,0276463 

APOIO_GOV <- 

INOVAÇÃO 
0,1958384 0,0556103 3,52 0 0,0868442 0,3048325 

_const -2,22E-03 0,0155076 -0,14 0,886 -0,0326162 0,0281725 

AIOM <- INOVAÇÃO 0,2235707 0,0565425 3,95 0 0,1127493 0,3343921 

_const -9,62E-09 0,0141055 0 1 -0,0276463 0,0276463 

CH <- INOVAÇÃO 1,382998 0,143068 9,67 0 1,102589 1,663406 

_const 2,94E-09 0,0141055 0 1 -0,0276463 0,0276463 

IIVLI <- IMPACTO 1  (constrained)         

_const 17,43144 0,3917132 44,5 0 16,6637 18,19919 

IIEXP <- IMPACTO 0,3954586 0,0861093 4,59 0 0,2266874 0,5642298 

_const   4,230448 0,233159 18,14 0 3,773464 4,687431 

Variance             

e.AII 0,8424313 0,0239937     0,796693 0,8907955 

e.AIE1 0,9964972 0,019972     0,9581118 1,036421 

e.AIE2 0,8953669 0,0214294     0,8543359 0,9383684 

e.APOIO_GOV 0,9932186 0,0219407     0,9511333 1,037166 

e.AIOM 0,9919351 0,0200022     0,9534581 1,031965 

e.CH 0,6988029 0,0354399     0,6326826 0,7718332 

e. IIVLI 423,5905 76,07131     297,9076 602,2972 

e.IIEXP 218,8392 12,60332     195,4803 244,9894 

e.IMPACTO 328,4888 74,61343     210,4638 512,7005 

INOVAÇÃO 0,1573696 0,0202144     0,122344 0,2024228 

 
 
 
Tabela 98: Medidas de qualidade de ajuste do modelo da Hipótese 2 - PINTEC 2011 e média PIA 2011 e 2012. 

Fit statistic  Value Description     

Likelihood ratio           

chi2_ms(26) 119,36 model vs. Saturated     

p > chi2 0         

chi2_bs(36) 1137,435 baseline vs. Saturated     

p > chi2 0         
Population error           
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RMSEA 0,032 Root mean squared error of approximation 

90% CI, lower bound 0,027         
upper bound 0,038         
pclose 1 Probability RMSEA <=0,05   
Baseline comparison           
CFI 0,91 Comparative fir index     
TLI 0,867 Tucker-Lewis index     
 

 

4.5.4.4. Hipótese 3 

 

 

A hipótese 3 visa entender se o impacto tem influência no desempenho das empresas 

instaladas no Brasil. Assim, a figura 20 apresenta o diagrama de caminhos do modelo 

estrutural da hipótese 3 da base resultante do cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 

e da da média da PIA para o ano de 2011 e para o ano de 2012. 

 

 

Figura 20: Hipótese 3 da Pesquisa – PINTEC 2011 e média PIA 2011 e 2012. 

 

 

Na tabela 99, são apresentados os resultados da hipótese 3 da base resultante do 

cruzamento entre a PINTEC para o ano de 2011 e da média da PIA para o ano de 2011 e para 

o ano de 2012. A tabela de saída do software Stata 12 apresenta informações tais como o 

coeficiente, o erro padrão, o teste Z, o p-valor e o intervalo de confiança para o modelo 

estrutural, que é apresentado no início da tabela, bem como para o modelo de mensuração que 

é apresentado logo abaixo.  
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Pode-se observar através da tabela 99 que o construto impacto das inovações apresenta 

um coeficiente negativo de 0,0045 e um p-valor de 0,903 e, portanto não apresenta relação 

estatística significativa com o construto desempenho. Neste caso, concluí-se que a hipótese 3 

não foi corroborada. 

Após a estimação da hipótese o próximo passo é avaliar se o modelo estrutural é 

válido. Para medir quão bem o modelo se ajusta aos dados foram calculadas as medidas de 

índice de ajuste comparativo (CFI), estatística χ², índice de Tucker Lewis (TLI) e raiz do erro 

quadrático médio de aproximação (RMSEA) que estão disponíveis no software Stata 12 

utilizado nessa pesquisa. Hair Jr. et al. (2009) comentam que as medidas de índices de ajustes 

são utilizadas para estabelecer se o modelo estrutural será ou não aceito. Contudo, os autores 

comentam que o tópico mais discutido em modelagem de equação estrutural são os índices de 

qualidade de ajuste, já que não tem uma medida estatística que seja melhor que a outra. 

Assim, o objetivo de qualquer índice é auxilar o pesquisador na escolha entre modelos 

aceitáveis e não aceitáveis. Hair Jr. et al. (2009) comentam que os periódicos especializados 

em SEM citam o valor de 0,90 para índices como o CFI e TLI, valores baixos de estatística χ² 

e valores abaixo de 0,10 para a medida RMSEA, como indicadores de modelos aceitáveis. 

Dessa forma podemos observar na tabela 100 as medidas de ajuste apresentadas 

acima. A estatística χ² apresenta um valor baixo, o teste RMSEA apresenta um valor de 0,0, 

valor esse abaixo do ajuste aceitável de 0,07, os testes CFI e TLI  apresentam valores de 1 e 1, 

valores acima do aceitável de 0,90. Portanto, segundo os critérios apresentados o modelo 

SEM se ajusta bem aos dados, porém a hipótese não foi corroborada. 

 

 

Tabela 99: Modelo Estrutural da Hipótese 3 – PINTEC 2011 e média PIA 2011 e 2012. 

    Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Structural             

DESEMPENHO<-  IMPACTO -0,0045 0,0371 -0,12 0,903 -0,0773 0,0682 

Measurement             

IIVLI <- IMPACTO 0,4429 3,5927 0,12 0,902 -6,5986 7,4846 

_const 17,4314 0,3917 44,5 0 16,6636 18,1992 

IIEXP <- IMPACTO 0,4429 3,5927 0,12 0,902 -6,5986 7,4846 

_const   4,2304 0,2331 18,14 0 3,7734 4,6874 

ROAPIA <- DESEMPENHO 1 (constrained)         

_const 0,5699 0,1242 4,59 0 0,3264 0,8134 

ROS1PIA <- DESEMPENHO 0,1356 0,0054 24,94 0 0,1249 0,1463 

_const 0,1859 0,01874 9,92 0 0,1492 0,2226 
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MOPPIA <- DESEMPENHO 0,0331 0,0055 5,94 0 0,0221 0,0439 

_const 0,1452 0,0061 23,97 0 0,1334 0,1571 

Variance             

e. IIVLI 633,6701 14,0702     606,6844 661,8562 

e.IIEXP 135,7379 6,7445     123,1421 149,6221 

e. ROAPIA 28,5691 2,2368     24,5048 33,3074 

e. ROS1PIA 0,9264 0,1423     0,6855 1,2519 

e. MOPPIA 0,1342 0,0087     0,1181 0,1526 

e. DESEMPENHO 44,7983 7,5324     32,2211 62,2851 

IMPACTO 700,3011 11359,32     1,09E-11 4,49E+16 

 

 

Tabela 100: Medidas de qualidade de ajuste do modelo da Hipótese 3 - PINTEC 2011e média PIA 2011 e 2012. 

Fit statistic  Value Description     

Likelihood ratio           

chi2_ms(26) 0,93 model vs. Saturated     

p > chi2 0,92         

chi2_bs(36) 2022,95 baseline vs. Saturated     

p > chi2           
Population error           
RMSEA 0 Root mean squared error of approximation 

90% CI, lower bound 0         
upper bound 0,007         
pclose 1 Probability RMSEA <=0,05   
Baseline comparison           
CFI 1 Comparative fir index     
TLI 1,004 Tucker-Lewis index     
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar se os esforços para inovar tem influência 

positiva no desempenho das empresas instaladas no brasil. Para tal estudo foi utilizada a base 

de dados resultante da Pesquisa de Inovação (PINTEC) para o ano de 2011 e a base de dados 

resultante da Pesquisa Industrial Anual (PIA – empresa) para os anos de 2011 e 2012. 

Pretendia-se utilizar os resultados da PIA para os anos de 2013 e 2014, porém essas bases não 

estavam disponíveis no IBGE e caracteriza uma limitação da pesquisa.  

A construção das bases de dados utilizadas neste trabalho se deu através do 

cruzamento da base da PINTEC 2011 com a PIA 2011, da PINTEC 2011 com a PIA 2012 e 

da PINTEC 2011 com a média da PIA 2011 e 2012. Do cruzamento das bases foram 

selecionadas apenas as empresas consideradas inovadoras, segunda a classificação do IBGE. 

Dos dados extraídos, foram construídas variáveis que formaram os construtos latentes que 

formaram os modelos de mensuração de Inovação, Impacto as Inovações e Desempenho. Os 

modelos de mensuração foram convergentes e se mostraram aptos a medir os construtos 

latentes propostos. No entanto, verificamos que no modelo de mensuração para Inovação as 

variáveis atividade inovativa externa, apoio do governo e atividade organizacional e de 

marketing apresentaram baixo R², indicando que essas variáveis poderiam ser retiradas do 

modelo ou que as variáveis não foram bem especificadas. Mesmo com um baixo índice de 

qualidade do ajuste (GFI), optou-se por continuar as análises com o modelo proposto, pois se 

entende ser um modelo interessante.  

Após as análises dos modelos propostos, foram analisadas as hipóteses do trabalho 

através da modelagem de equação estrutural. A hipótese geral buscou analisar se os esforços 

para inovar têm influência positiva no impacto das inovações e se o impacto das inovações 

tem influência positiva no desempenho das empresas instaladas no Brasil. Para a base 

PINTEC 2011/PIA 2011 foi encontrado que os esforços para inovar apresentam relação 

positiva e significativa com o impacto das inovações, porém não foi encontrada relação 

significativa entre os construtos impacto das inovações e desempenho. Para a base PINTEC 

2011/PIA 2012 não foram encontradas relações significativas entre os construtos da hipótese 

geral. As hipóteses alternativas buscavam analisar as relações entre os construtos esforços 

para inovar e desempenho, esforços para inovar e impacto das inovações e impacto das 

inovações e desempenho. Para a base PINTEC 2011/PIA 2011, os resultados mostraram 

relação positiva e significativa entre os construtos esforços para inovar e impacto das 
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inovações e, não encontrou relação significativa entre os outros construtos. Para a base 

PINTEC 2011/PIA 2012 não foram encontradas relações significativas entre os construtos. 

Através dos resultados apresentados pode-se verificar que os esforços para inovar que 

compreendem as atividades inovativas, as inovações organizacionais e de marketing, o apoio 

do governo e o capital humano apresentaram uma relação positiva e significativa com os 

impactos das inovações que compreendem os resultados das vendas líquidas e das 

exportações.  

Este estudo apresenta algumas limitações. Uma das limitações é que os resultados 

dessa pesquisa são específicos do contexto brasileiro e não permite fazer generalizações. Uma 

contribuição deste trabalho se refere à utilização dos dados da pesquisa PINTEC, dados esses 

abrangentes para empresas de capital aberto e capital fechado e que permite uma melhor 

compreensão da inovação no Brasil. Ao mesmo tempo em que a utilização da PINTEC é uma 

contribuição para o trabalho, ela também representa uma limitação em virtude de sua coleta 

ser limitada por questões de confidencialidade dos dados e pelo fato de que o pesquisador não 

tem livre acesso as análises realizadas no IBGE (o IBGE limita a quantidade de informações 

retiradas, ou seja, só é possível solicitar duas saídas de dados). Outra limitação foi a não 

realização de análises entre empresas de capital nacional e empresas de capital estrangeiro, 

segmentadas por setores e por tamanhos de empresas. Apesar das limitações apresentadas 

pelo trabalho, pode-se verificar que os modelos propostos podem ser melhorados e uma 

análise longitudinal seria interessante para a compreensão dos efeitos em longo prazo dos 

esforços para inovar. Outra contribuição interessante seria uma análise mais aprofundada dos 

setores industriais em comparação com empresas de capital nacional e estrangeiro, por 

exemplo. Uma análise qualitativa com algumas empresas inovadoras seria interessante, pois 

permitiriam verificar, através de perguntadas estruturadas, questões que não se tem acesso em 

pesquisas qualitativas como, por exemplo, os obstáculos às inovações. 
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Apêndice 1: Definições das variáveis e objetivos dos blocos da PINTEC (2011).  

 
 Características das empresas: algumas características das empresas exercem influências 

na escolha da estratégia e no desempenho inovativo, segundo a teoria econômica. Assim, 

o IBGE precisou incluir variáveis específicas com o objetivo de identificar: a origem do 

capital controlador da empresa e sua localização, se a empresa é independente ou parte de 

um grupo e a abrangência geográfica do principal mercado. 

 Produtos e processos novos ou substancialmente aprimorados: a PINTEC segue as 

recomendações do Manual de Oslo onde a inovação de produto e processo são definidos 

pela implementação de produtos e processos novos ou substancialmente aprimorados. 

Assim, é considerado um produto novo aquele cujas características principais são 

diferentes dos produtos já produzidos pela empresa anteriormente. Um serviço também 

pode ser considerado novo ou substancialmente aperfeiçoado quando é adicionada uma 

nova função ou mudança na forma que ele é oferecido. São considerada inovação de 

processo a introdução de métodos de produção novos ou substancialmente aprimorados. 

 Atividades inovativas: as atividades inovativas levantadas pela PINTEC 2011 levam em 

consideração as atividades internas de P&D, aquisição externa de P&D, aquisição de 

outros conhecimentos externos, aquisição de software, aquisição de máquinas e 

equipamentos, treinamento, introdução das inovações tecnológicas no mercado e projeto 

industrial e outras preparações técnicas para a produção e distribuição.  De acordo com o 

IBGE (2011) conhecer e mensurar esses recursos permite conhecer o quanto a empresa se 

esforça para a inovação de produto e processo. 

 Fontes de Financiamento: diferentemente da edição de 2008, a PINTEC (2011) 

estruturou as fontes de financiamento de forma diferente. As fontes relativas ao 

financiamento de P&D interno foram isoladas e desagregadas com o objetivo de avaliar se 

o financiamento vem da própria empresa ou se o financiamento é de terceiros (privado ou 

público). 

 Compra de serviços de P&D: a PINTEC (2011) apresenta um novo bloco de 

informações que se referem ao percentual de compra realizada pelas empresas brasileiras 

em relação aos serviços de P&D. 

 Atividades internas de P&D: além dos gastos realizados com as atividades inovativas, a 

PINTEC busca outras informações referentes às atividades de P&D como, por exemplo, 

se as atividades que ocorreram no período de 2009 a 2011 foram contínuas ou ocasionais e 
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onde se concentram as atividades de P&D da empresa. São levantadas também, 

informações sobre o número de pessoas ocupadas com atividades de P&D. 

 Impacto das inovações: o objetivo deste tema é identificar os impactos associados ao 

produto, ao mercado, ao processo, ao meio ambiente e a saúde e segurança. Outra medida 

é o impacto das inovações nas vendas internas e das exportações. 

 Fontes de informação: as empresas utilizam informações vindas de uma variedade de 

fontes e a habilidade para inovar é influenciada pela habilidade de absorver e combinar 

informações. Essas informações podem ser obtidas através das universidades, institutos de 

pesquisa, instituições de teste, ensaios e certificações e etc. A PINTEC também busca 

identificar se essas fontes são nacionais ou do exterior. 

 Relação de cooperação para inovação: a cooperação para inovação é definida pela 

PINTEC como a participação da empresa em projetos conjuntos de P&D e outros projetos 

de inovação com outras empresas ou instituições. É identificada também a localização 

desses participantes (nacional, Mercosul, Estados Unidos, etc). 

 Apoio do governo: englobam os financiamentos, incentivos fiscais, subvenções, 

participação em programas públicos, entre outras. Este bloco contém questões qualitativas 

referentes à empresa (tamanho e setor de atuação) e frequência do uso de incentivos 

públicos e questões quantitativas referentes ao percentual de financiamento dado pelo 

governo para as atividades de P&D. 

 Problemas e obstáculos à inovação: o objetivo deste bloco é identificar porque as 

empresas não desenvolveram atividades inovativas ou porque não obteve os resultados 

esperados.  

 Inovações organizacionais e de marketing: neste bloco a PINTEC, seguindo a terceira 

edição do Manual de Oslo, utiliza a inovação organizacional como sendo a implementação 

de um novo método organizacional. A PINTEC busca saber se a empresa implementou 

novas técnicas de gestão de práticas de trabalho, novas técnicas de gestão ambiental, 

novos métodos de organização do trabalho e mudanças significativas nas relações com 

outras empresas. Já a inovação de marketing considera a implementação de novo método 

de marketing com mudanças no produto ou embalagem, na promoção, no posicionamento 

do produto e etc.  

 Uso de biotecnologia e nanotecnologia: a PINTEC busca identificar as atividades de 

produção, pesquisa e desenvolvimento da biotecnologia das empresas selecionadas de 

serviços.  
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Apêndice 2: Questionário de Pesquisa de Inovação 2011. 
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Apêndice 3: Questionário da Pesquisa Industrial Anual 2011. 
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Apêndice 4: Questionário da Pesquisa Industrial Anual 2012. 
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