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RESUMO 
 
No campo da estratégia, a inovação é reconhecida como uma possível fonte de vantagem 
competitiva a médio e longo prazo. No Brasil, onde ações visando a melhoria de 
competitividade internacional tem sido empreendidas, a inovação torno-se um assunto de 
grande interesse entre aqueles que buscam uma melhoria no desempenho de seus produtos e 
processos, além da conquista de novos mercados. Não temos conhecimento, no entanto, de 
trabalhos que analisem os resultados efetivos de inovação da cooperação e do acesso a fontes 
de informação. Assim, este trabalho visa contribuir com a análise do impacto percebido pelos 
gestores com relação aos efeitos da cooperação e das fontes de informação  sobre a inovação 
em produtos, processos e mercado, considerando as empresas com sede no Estado de São 
Paulo.  Utilizou-se a base de dados da PINTEC - Pesquisa de Inovação Tecnológica, 
publicada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referente ao triênio 
2006-2008. Foram estimados 32 modelos de regressão categórica múltipla, a fim de averiguar 
o quanto as variáveis cooperação e fontes de informação  explicam o impacto percebido em 
produtos, processos e mercado. Nos resultados das regressões para 1413 empresas que 
apresentaram uma alta cooperação com universidades ou institutos de pesquisa foi possível 
observar um impacto altamente significante no aumento da capacidade de produção ou de 
prestação de serviços e significante na abertura de novos mercados. Para todas as variáveis 
dependentes do estudo, indicadoras de inovação em produto, processo e mercado – foram 
observados efeitos altamente significantes sobre as variáveis dependentes de impacto 
inovativo quando consideradas as variáveis independentes indicadoras de fontes de 
informação com clientes, consumidores e fornecedores,  em quaisquer níveis de intensidade 
(alto, médio e baixo) atribuídos pelo respondente. Já o acesso a fontes de informação advindo 
das universidades e instituições de ensino superior mostrou-se significante  para as seguintes 
variáveis dependentes de resultados de inovação a) melhoria na qualidade dos bens ou 
serviços, b) na ampliação da gama de bens ou serviços ofertados, c) na redução dos custos de 
produção ou dos serviços prestados e d) na abertura de novos mercados. Entre as principais 
contribuições acadêmicas deste trabalho estão o melhor entendimento sobre a percepção dos 
efeitos em inovação e suas origens sob a perspectiva do gestor. Espera-se que os resultados 
desse trabalho possam embasar decisões de gestores e formadores de políticas de inovação. 
 
Palavra-chave: inovação tecnológica, fontes de informação, cooperação, impacto inovativo 
 



 

 
ABSTRACT 
 
In the strategy area, innovation is recognized as a possible source of competitive advantage in 
the medium and long term. In Brazil, where actions to improve the companies 
competitiveness have been taken, innovation is reflected as a matter of great interest among 
those who seek for an improvement in performance of its products and processes, and the 
conquest of new markets. We are not aware, however, of documents that present actual results 
in innovation coming from the adoption of strategic tools such as cooperation and access to 
sources of information. This work aims to contribute to the analysis of the impact noticed by 
the executives about the effects of cooperation and information sources on product 
innovation, process and market, considering companies based in São Paulo. We have used the 
database of PINTEC - Research on Technological Innovation, published by IBGE - Brazilian 
Institute of Geography and Statistics, for the triennium 2006-2008. We estimated 32 
categorical multiple regression models in order to check how the variables cooperation and 
information sources explain the perceived impact on products, processes and markets. The 
regression results for 1413 companies indicate that, to a high cooperation with universities or 
research institutes it is possible to observe a highly significant impact on production capacity 
or the provision of services increasing and a significant impact in opening new markets. For 
all variables - product, process and market - highly significant results were observed of 
innovative impact when access to sources of information with clients, customers and suppliers 
at all levels of importance (high, medium and low)  assigned by the respondent was obtained. 
Access to sources of information with universities and higher education institutions showed 
significance to: a) improvement in quality of goods or services, b) to expand the range of 
goods or services offered, c) reduction of production costs or services provided and d) the 
opening of new markets. For these same sources, very significant innovative impacts have 
been reported, as they allowed companies to maintain and / or expand the company's 
participation in the market. Among the main contributions of this work are academic 
knowledge and practical of innovative impacts through the executives’ perspective. It is 
expected that the results of this study to can base decisions of managers and policy makers to 
innovate. 
 
  
 
Keyword: technological innovation, sources of information, cooperation, innovative impact 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A inovação é uma estratégia fundamental para as empresas manterem-se competitivas 

no mercado (PORTER, 1999). As empresas que não forem rápidas o suficiente para 

absorverem as tecnologias disponíveis ou não se adaptarem de maneira apropriada para a 

adoção de novas tecnologias, correm o risco de serem superadas por outras que o façam 

(BESSANT e TIDD, 2009).   

 

 A inovação é tida como uma das formas mais eficazes das empresas agirem 

estrategicamente em direção à adoção de novas tecnologias. Uma das principais característica 

da inovação ocorre com  mudanças em produtos (bens ou serviços) ou na forma como esses 

são criados e oferecidos (inovação em processo)  (PLONSKI, 2005).   

 

 O Manual Oslo (Brasil, 2005) admite como uma inovação de produto “a introdução de 

um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no que se refere a suas 

características ou a seus usos previstos” e para inovação em processo a “implementação de 

métodos de produção ou distribuição novos ou significativamente melhorado.” 

 

  As empresas, em geral, possuem um estoque limitado de conhecimento, que 

está incorporado em suas rotinas operacionais e organizacionais e em suas habilidades 

(conhecimento tácito, qualificações e experiência) (SILVA, 2000). Elas podem inovar 

isoladamente fazendo recombinações de seus próprios recursos ou inovar de modo 

cooperativo (colaboração vertical e/ou horizontal), permitindo às empresas acessar 

conhecimentos e tecnologias e desenvolver  novos produtos, processos ou outras 

inovações por meio da participação ativa em projetos de inovação com outras 

organizações (outras empresas ou instituições não comerciais e envolvendo 

consumidores e fornecedores) (OECD, 2005). 

 

  Visando estimular a inovação no país, o Governo Federal estabeleceu, em 

dezembro de 2004,  a Lei de Inovação (nº 10.973)  que  estabelece medidas de incentivo à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à 

capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País. 

Com isto, criou condições para a constituição de parcerias estratégicas e a cooperação entre 
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universidades, institutos de pesquisa públicos e as empresas com vistas à intensificação de 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e geração de inovações (MC&T, 2007). 

 

 A cooperação difere das fontes de informação abertas e da aquisição de 

conhecimentos e de tecnologia no sentido de que todos os intervenientes assumem um 

papel ativo no trabalho.  

 

 De acordo com o Manual Oslo (Brasil, 2005) “as atividades inovadoras de uma 

empresa dependem em parte da variedade e da estrutura de suas interações com as 

fontes de informação, conhecimentos, tecnologias, práticas e recursos humanos e 

financeiros.”  

 

 Faz parte também do esforço inovador das empresas a capacidade de as firmas 

estabelecerem alianças cooperativas e parcerias que atuam como fontes de 

conhecimento e tecnologia para a atividade de inovação da empresa. (DE NEGRI, 

SALERNO e CASTRO, 2005) 

 

 Embora as empresas estejam estabelecendo ambientes internos propícios à inovação, 

elas também começaram a identificar, cultivar e tirar proveito de uma ampla variedade de 

fontes externas para inovação. Dentre essas fontes estão desde universidades e centros de 

pesquisa até outras empresas fornecedoras ou concorrentes. Essas fontes de informação 

podem ser tanto pesquisas científicas que subsidiem o processo inovativo quanto a 

informações referentes ao mercado, às preferências dos consumidores etc. (NEGRI, 2005, p. 

93)  

 

 Este trabalho está composto das seguintes etapas: a primeira parte refere-se à revisão 

bibliográfica sobre os temas inovação, cooperação e fontes de informação a fim de 

contextualizar as variáveis a serem utilizadas no modelo proposto de estudo. A segunda etapa 

apresenta-se o modelo de pesquisa com seus relacionamentos e hipóteses.   Em seguida, na 

seção metodológica, indica-se qual a abordagem de pesquisa, como serão levantados os dados 

e a metodologia de análise desses dados. 

  



17 
 

2. OBJETIVO 
 
 Com base na revisão de literatura, antecipamos os objetivos deste trabalho como segue: 

 

2.1. OBJETIVO GERAL DA PESQUISA 

 

 Analisar a influência das origens de fontes de informação e da cooperação na inovação 

de produtos, processos e mercado, com base na percepção dos gestores das empresas 

paulistas. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Além do objetivo geral da pesquisa, os seguintes objetivos específicos são indicados: 

 

a) Identificar, na base de dados PINTEC o conjunto de variáveis que possa operacionalizar 

o modelo de pesquisa.  

 

b) Verificar se o porte da empresa (número de funcionários e receita líquida de vendas), 

posição regional (município onde está inserida) e principal mercado (estadual, regional, 

nacional, Mercosul, Europa, Ásia e EUA) tem influência sobre as possíveis relações que 

existam entre origens de fontes de informações e cooperação em relação aos impactos em 

produtos, processos e mercado; 

 

c) Verificar se as empresas que possuem ou possuíram vínculo com incubadoras ou parques 

tecnológicos apresentam, na opinião de seus gestores, maior percepção de resultados do que 

as que não têm ou tiveram  esse vínculo. 
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3. HIPÓTESES 
 
Em função dos aspectos levantados pela referencial teórico, apresentamos as seguintes 

hipóteses: 

 

H1: Fontes de informação externa, oriundas de fornecedores ou clientes, estão 

positivamente associadas a inovações em produtos; 

H2: Fontes de informação externa, oriundas de fornecedores ou clientes,  estão 

positivamente associadas a inovações em processos; 

H3: Fontes de informação externa, oriundas de fornecedores ou clientes,  estão 

positivamente associadas a inovações de mercado; 

H4: Fontes de informação externa, oriundas de Universidades ou Institutos de Pesquisa, 

estão positivamente associadas a inovações em produtos; 

H5: Fontes de informação externa, oriundas de Universidades ou Institutos de Pesquisa, 

estão positivamente associadas a inovações em processos; 

H6: Fontes de informação externa, oriundas de Universidades ou Institutos de Pesquisa, 

estão positivamente associadas a inovações de mercado; 

H7: Cooperação, oriunda de fornecedores ou clientes,  está positivamente associada a 

novações em produtos; 

H8: Cooperação, oriunda de fornecedores ou clientes,  está positivamente associada a 

inovações em processos; 

H9: Cooperação, oriunda de fornecedores ou clientes,  está positivamente associada a 

inovações de mercado; 

H10: Cooperação, oriunda de Universidades ou Institutos de Pesquisa, está positivamente 

associada a inovações em produtos; 

H11: Cooperação, oriunda de Universidades ou Institutos de Pesquisa, está positivamente 

associada a inovações em processos; 

H12: Cooperação, oriunda de Universidades ou Institutos de Pesquisa, está positivamente 

associada a inovações de mercado; 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Ao discutir os antecedentes da inovação em produtos e processos e os efeitos da 

colaboração inter-organizacional e da origem da informação, este trabalho apresenta o 

referencial teórico sobre inovação (incluindo tipos e níveis), os conceitos de cooperação e 

origens da informação adotados para o presente estudo.  

 

4.1.  INOVAÇÃO 

 

 O estímulo estratégico para o desenvolvimento econômico, na análise de Schumpeter, é 

a inovação - definida como a aplicação comercial ou industrial de algo novo - um novo 

produto, processo ou método de produção, um novo mercado ou fonte de suprimento 

(SCHUMPETER, 1934). Para romper o que  chama de fluxo circular, ou seja, a constante 

repetição de um ciclo sempre idêntico a si mesmo, por exemplo, as empresas produzindo 

sempre os mesmos tipos e quantidades de bens, Schumpeter  propõe a destruição criativa: a 

destruição do antigo e a  criação do novo como forma de alterar antigos  sistemas de produção 

ou processos. Desse modo, as empresas estimulam, por meio da inovação, uma revolução na 

estrutura econômica. 

 

 Agindo de uma maneira explicável pela visão shumpeteriana, organizações e governos 

têm procurado estimular a inovação. No Brasil, uma das primeiras iniciativas para o fomento 

da inovação ocorreu em 1975, quando o Governo Federal instituiu o Sistema Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Seguiram-se os Planos Básicos de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, administrados pelo CNPq.  Dez anos depois, 

criou-se o Ministério da Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2005). Nesta mesma década 

profissionais envolvidos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) representavam, nas décadas 

de 80 e 90, apenas 1% da população mundial.  

 

 Pode-se atribuir o progresso econômico da sociedade contemporânea  às pesquisas em 

P&D e  ao crescimento da produtividade pelas novas tecnologias, pois de ambos se originam 

as descobertas de novos materiais, melhorias no processo, no produto e nos sistemas, que são 

a melhor fonte do progresso econômico. A conquista de novos conhecimentos é a base da 

civilização humana e o crescimento  na área de P&D foi a mais importante mudança social e 

econômica na indústria do século (FREEMAN e SOETE, 1997). 
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A inovação envolve muito mais que simples mudanças em tecnologia. Envolve 

conexões, interações e influências de muitos e variados graus, incluindo relacionamentos 

entre empresas e empresas, entre empresas e centros de pesquisa, e entre empresas e o 

governo (CALDAS, 2001). 

  

Usando a terminologia schumpeteriana, define-se que a inovação ocorre quando uma 

empresa comercializa  um novo produto ou introduz um novo processo. Ao inovar, a empresa 

abre caminho para outras,  inclusive em outros países, de modo que essas possam imitar esses 

novos produtos/processos, as vezes incrementando melhorias e adaptando às necessidades de 

novos usuários (MASTROSTEFANO e PIANTA, 2005).   

 

 A busca, o desenvolvimento e a adoção de novos produtos e processos em economias 

podem ocorrer da interação entre capacitações e estímulos gerados dentro de cada firma e de 

cada indústria (inovação endógena) e de causas mais amplas e externas às indústrias 

individuais (inovação exógena), como por exemplo, na difusão do conhecimento, na oferta de 

capacitações técnicas, na inter-relação com fatores da infraestrutura local, da concorrência 

interfimas e crescimento da demanda, das tendências macroeconômicas e das políticas 

públicas – incluindo-se leis de patentes (DOSI, 1988). 

 

 O resultado dessa interação e do esforço inovativo se traduz, para as firmas, no  

aumento de recursos e potencialidades e, consequentemente em vantagens competitivas que, 

por sua vez,  se traduzam em rentabilidade superior (DE NEGRI, SALERNO e CASTRO, 

2005) 

 

 No Brasil,  a Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005, adota a definição do termo 

inovação  como a “concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a 

agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique 

melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior 

competitividade no mercado.” 

 

As inovações usualmente ocorrem dentro de uma infraestrutura social e 

política específica. Os esforços individuais dos inovadores são possíveis  a partir de certas 

condições estabelecidas pelos esforços  de governo, líderes de empresas privadas, 

iniciativas não-governamentais, universidades entre outros. Estes esforços resultam em  
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parcerias, novos recursos, leis, políticas e decisões que são críticas para o sucesso ou 

fracasso das ações de inovação (MELNICK e MELNICK, 2007). 

 

As iniciativas públicas para o fomento da inovação como a Política Industrial, 

Tecnológica e de Comércio Exterior (PICE) instituída pelo Governo Federal em novembro de 

2003 e recentemente substituída pela Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) auxiliaram estudos 

que confirmam a inovação como ferramenta de competitividade.  

 

Entre esses estudos destacam-se o De Negri, Salerno e Castro (2005) que estudaram o 

desempenho das firmas industriais brasileiras utilizando o cruzamento de bancos de dados 

como o da PINTEC e PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE e CEB/Bacen, Compras Net/MPOG e 

Rais/TEM. Esse arcabouço de dados trouxe uma maior notoriedade às pesquisas que se 

ressentiam de dados mais adequados e fiéis à realidade brasileira.  

 

O resultado desse estudo mostra empiricamente que, no caso brasileiro, a estratégia de 

inovar e diferenciar produtos e processos tem obtido “melhoria na qualidade dos 

produtos, ampliação ou manutenção da participação no mercado, novos nichos de mercados, 

redução nos custos e impactos ao meio ambiente e ao enquadramento a normas dos mercados 

interno e externo” (DE NEGRI, SALERNO e CASTRO, 2005). 

 

Neste estudo adotamos a definição de inovação em conformidade com o Manual Oslo 

(OECD, 2005), a seguir: as inovações nas empresas referem-se a mudanças planejadas nas 

suas atividades, visando melhorar ou manter o desempenho de uma empresa com o ganho de 

uma vantagem competitiva por meio da mudança da curva de demanda de seus produtos ou 

de sua curva de custos ou pelo aprimoramento da capacidade de inovação da empresa.  

 

4.1.1. Políticas Públicas para inovação  

 

  Para o IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2005) a indústria brasileira é 

uma das maiores e mais diversificadas dos países em desenvolvimento, o que caracteriza, em 

termos de produção, exportação e geração de empregos, melhores condições de vida para a 

população. Porém, é consenso e empírico afirmar que a indústria brasileira caminha a passos 

contidos em direção à obtenção de novas tecnologias.  
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 Grandes empresas detêm capital (inclusive humano), mais legitimidade e presença de 

marca, o que pode ser um diferencial em relação a empresas entrantes. Já estas trazem 

consigo, no passivo, “a novidade”, a pequenez, taxas menos elevadas do que os seus 

concorrentes maiores e há tempos estabelecidos.  

 

 Nos últimos cinqüenta anos, cresce o número de novos empreendimentos de base 

tecnológica criadas para explorar as mudanças na tecnologia e no mercado e suas 

consequentes rupturas. Um exemplo disso foi citado, com muita propriedade por  Henderson e 

Clark (1990) com o caso clássico da empresa Xerox, pioneira na área de copiadora de papel 

comum e inventora de tecnologias de base com enorme experiência no setor.  Esta se viu 

confrontada, na década de 70, com novos entrantes no mercado que ofereceram máquinas 

menores e mais confiáveis do que as tradicionalmente oferecidas.  Isso custou  a 

Xerox a perda de metade da sua quota de mercado e sérios problemas financeiros nos 

quase oito anos que precisou para colocar um produto competitivo no de mercado.   

 

 Isso acontece porque as vantagens estruturais e gerenciais que as empresas já 

estabelecidas no mercado possuem passam a trabalhar contra essa mesma empresa, ou seja, 

transformam-se em desvantagens à medida que a inovação exigirá dela duas importantes 

propriedades: a) recursos móveis,  ou seja, é preciso redirecionar constantemente o foco da 

implantação desses recursos e b) alinhamento entre o fornecedor de recursos (principalmente 

o recurso financeiros) e o receptor desses – recursos imóveis e desalinhados retardam o 

processo de inovação (FREEMAN e ENGEL, 2007).   

 

 Corroborando, Teece (1986) alerta para os perigos do lançamento precoce de inovação 

no mercado. Erros no conceito do produto/processo/serviço podem fornecer, ao concorrente, 

subsídios como a tecnologia e informação necessárias, além do tempo necessário para 

imitação e superação da inovação.  

  

 Hugill (2003) afirma que para entender como as novas tecnologias auxiliam os 

capitalistas a recuperarem seus lucros nas épocas de oscilação do mercado, é preciso entender 

a diferença entre os termos inovação e difusão, embora a literatura os apresente como se um 

pertencesse ao outro. Para o autor, “innovation is the creation of something new. Diffusion is 

the transfer of that new something over time and space.”   
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 O que impulsiona a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias está 

diretamente ligado nas forças que impulsionam a política econômica e os sistemas sociais que 

co-habitam com as políticas comerciais e territoriais em diferentes áreas geopolíticas. 

 

  A PINTEC, pesquisa que “busca identificar as relações entre um amplo conjunto de 

atores que, interligados por canais de troca de conhecimento e/ou articulados em redes, 

formam o que se denomina Sistema Nacional de Inovação – SNI” tem, por objetivo,     

“identificar os parceiros das empresas nos projetos de cooperação e a sua localização... e 

investigar a amplitude, objeto e importância da interação de diversos tipos de agentes 

(empresas, universidades, institutos de pesquisa, etc.)”. 

 

 E ainda, a PINTEC tem por objetivo a construção de indicadores setoriais, nacionais e 

regionais, das atividades de inovação tecnológica nas empresas industriais brasileiras e de 

serviços selecionados (edição, telecomunicações e informática) e do setor de pesquisa e 

desenvolvimento, compatíveis com as recomendações internacionais em termos conceituais e 

metodológicos. 

 

 Deste modo e de acordo com a PINTEC de 2008, os motivos pelos quais as empresas 

que não inovam ainda superam as demais advém de elevados custos e riscos econômicos 

associados à escassez de fontes de financiamento (principal fator apontado pelos institutos de 

P&D), o que pode significar que as políticas públicas de fomento ainda são incipientes para a 

demanda brasileira (Figura 1).  

 

 Além desses, outros fatores como escassas possibilidades de cooperação e falta de 

informação sobre tecnologia podem contribuir como baixa relevância se considerarmos que os 

gestores, de uma maneira geral, podem desconhecer o potencial  da cooperação e das fontes 

de informação para a inovação. Avaliar o impacto dessas duas variáveis na inovação é a 

contribuição que se espera com esse trabalho. 
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Figura 1: Problemas e obstáculos apontados pelas empresas que  implementaram inovações  
no Brasil entre 2006 e 2008 
  

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação da Indústria, Pesquisa de Inovação Tecnológica 2008. 
 
Compreender que as diferenças e as desigualdades, os fatores e a perspectiva tanto  da 

dimensão sócio-espacial como da técnico-econômica são moldados no tempo/história e o 

espaço/território é fundamental para se obter desvendar as diferenças entre os processos de 

inovação e seus resultados em situações específicas (ALBAGLI e MACIEL, 2004). Para o 

autor, a inovação local deve focar a análise, entre outros, nos seguintes aspectos: 

 

a) os processos de geração, difusão e uso de conhecimentos, especialmente aqueles derivados 

das particularidades da cultura produtiva local, bem como os conhecimentos sobre com quem 

cooperar e interagir (know how);  

b) o conhecimento e o aprendizado resultantes das interações locais, particularmente aqueles 

gerados de modo não-intencional;  

c) os canais de comunicação entre os agentes, como parte essencial do sistema de inovação 

local, e a diversidade institucional como fator crucial das oportunidades de comunicação; 
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d) a capacidade de cada organização interagir e cooperar, bem como, a partir dessas relações, 

gerar conhecimento e promover o aprendizado e a inovação.  

 

 O Brasil possui mais de 5 mil municípios, mas os 250 municípios com maior atividade 

industrial representam cerca de 70% do pessoal ocupado,  mais de 85% do valor adicionado e 

das exportações da indústria brasileira, o que comprova que a industrialização brasileira é 

pautada na “concentração das atividades fabris e aproveitamento de economias de escala e de 

aglomeração” (DE NEGRI, SALERNO e CASTRO, 2005). 

 

 O mesmo acontece para a região Sudeste que concentra cerca de 80% do valor da 

transformação industrial (VTI), 70% das exportações e 100% do total do VTI das firmas que 

inovam e diferenciam produtos são realizados nos 250 municípios de maior atividade 

industrial. A Tabela 1 e a Tabela 2 mostram a evolução da inovação com cooperação referente 

ao Estado de São Paulo (PINTEC 2008). 

 
Tabela 1: Evolução das inovações com cooperação de acordo com a PINTEC (IBGE) para o 
Estado de São Paulo 
 

Ano de 
referência 

Empresas que implementaram inovações, com relações de cooperação com outras 
organizações, por grau de importância da parceria - Total São Paulo 

Total 
Inovadoras 
(produtos e 
processos) 

Mudanças 
estratégicas e 
organizacionais

Taxa de 
inovação 

2001-2003 29.650 9.209 11.387 31% 
2003-2005 31.990 10.734 12.098 34% 
2005-2008 36.549 13.377 12.859 37% 
Fonte: IBGE, elaborada pela autora  

 
Observando-se a Tabela 1 podemos constatar que, durante os triênios, os impactos com 

alto grau de importância foram igualmente percebidos pelas empresas entrevistadas.    
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Tabela 2: Evolução do impacto causado pelas inovações de acordo com a PINTEC (IBGE) 
para o Estado de São Paulo 
 

IMPACTO CAUSADO 

2001-2003 2003-2005 2005-1008 
GRAU DE 
IMPORTÂNCIA 

GRAU DE 
IMPORTÂNCIA 

GRAU DE 
IMPORTÂNCIA 

Alta Média
Baixa e 
não 
relevante 

Alta Média
Baixa e 
não 
relevante 

Alta Média 
Baixa e 
não 
relevante 

Melhoria da qualidade dos 
produtos   4472 1636 3100 5317 2225 3191 7258 2691 3428 

Ampliação da gama de 
produtos ofertados  1910 1214 6085 2893 2140 5701 5129 3113 5135 

Manutenção da participação 
da empresa no mercado  3909 1872 3428 4733 2920 3081 6716 3666 2996 

Ampliação da participação 
da empresa no mercado  2537 2485 4187 3599 3257 3878 5125 3601 4651 

Abertura de novos 
mercados  1010 552 7647 1888 1570 7276 4781 2746 5850 

Aumento da capacidade 
produtiva  3153 1760 4295 4290 2045 4399 5863 3124 4390 

Aumento da flexibilidade da 
produção  2525 1600 5084 2948 2157 5628 5120 3882 4376 

Redução dos custos de 
produção  1281 1945 5983 1851 2493 6390 3182 3347 6849 

Fonte: IBGE, PINTEC. elaborada pela autora 
 
 Além disso, pode-se perceber um aumento no grau de importância atribuído aos 

impactos de uma maneira geral, o que pode corresponder a uma maior conscientização sobre 

as atividades inovativas nos resultados obtidos pelas empresas (Tabela 2 e Tabela 3). 

 
Tabela 3: Impacto observado pelas empresas com relação ao grau de importância da inovação. 
 

ALTO GRAU DE IMPORTÂNCIA 
IMPACTO CAUSADO 2001-2003 2003-2005 2005-2008 
Melhoria da qualidade dos produtos   49% 50% 54% 
Manutenção da participação da empresa no 
mercado  42% 44% 50% 

Aumento da capacidade produtiva  34% 40% 44% 
Ampliação da participação da empresa no 
mercado  28% 34% 38% 

Aumento da flexibilidade da produção  27% 27% 38% 
Ampliação da gama de produtos ofertados  21% 27% 38% 
Redução dos custos de produção  14% 17% 24% 
Abertura de novos mercados  11% 18% 36% 

  Fonte: IBGE, PINTEC. Elaborada pela autora 
 
 A Tabela 4 mostra um panorama comparativos entre os números Brasil e Estado de São 

Paulo com relação a empresas que implementaram inovações com relação de cooperação com 

outras organizações no triênio 2006-2008, o que comprova um alto grau de concentração no 

número de empresas sediadas neste estado. 
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Tabela 4: Empresas que implementaram inovações por grau de importância da parceria,  
período 2006-2008 

 
Fonte: IBGE, elaborada pela autora 
 
 
4.1.2. A Inovação no Brasil 
 
 Estudos publicados em 2005 pelo IPEA sobre o  tema  inovações,  padrões tecnológicos 

e desempenho das firmas industriais mostram que:  

 
as empresas da indústria brasileira que inovam e diferenciam produtos 
geram postos de trabalho de maior qualidade, pois empregam mão-de-
obra mais qualificada, melhor remunerada e com mais estabilidade no 
emprego. Inovar e diferenciar produtos permite às empresas exportar 
com maior valor agregado, obtendo preço prêmio nas suas vendas ao 
exterior. As empresas nacionais gastam mais em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) como proporção do seu faturamento do que 
as filiais das empresas estrangeiras instaladas no Brasil, e uma parcela 
importante dessas empresas tem feito inovações tecnológicas com o 
objetivo de buscar melhor inserção no mercado mundial”... “As 
desigualdades produtivas regionais são acentuadas e as pequenas e 
médias empresas dispõem de poucos meios para inovar e diferenciar 
seus produtos.” (DE NEGRI, SALERNO e CASTRO, 2005, p. 7). 

 
 Esses estudos, compilados e intitulados como “Inovações, padrões tecnológicos e 

desempenho das firmas industriais brasileiras”  De Negri, Salerno e Castro (2005)  mapearam 

três principais grupos de empresas:  

a. Firmas que inovam e diferenciam produtos 

b. Firmas especializadas em produtos padronizados:  

c. Firmas que não diferenciam produtos e têm produtividade menor 

 

 O que distingue as empresas que inovam e diferenciam produtos das especializadas em 

produtos padronizados  é que a primeira tem foco no aumento do preço do seu produto e nas 

exportações e a segunda tem acentuada atuação na redução de custos. 

 

Atividades  
selecionadas 
da 
indústria  
e dos serviços 

Empresas que implementaram inovações 

Total 

Com relações de cooperação com outras organizações, por grau de importância da parceria 

Total 

Clientes ou consumidores   Fornecedores   Universidades e 
institutos de pesquisa  

Alta Média 
Baixa 
e não 
relevante 

Alta Média 
Baixa 
e não 
relevante 

Alta Média 
Baixa 
e não 
relevante

Total Brasil 41 223 4 249 1 534 409 2 306 2 255 480 1 513 829 477 2 942 
Total São Paulo 13 377 1 549 615 186 748 881 121 546 288 169 1 092 
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 As firmas que não diferenciam produtos e têm produtividade menor fazem parte do 

grupo que engloba empresas tipicamente não exportadoras, menores, ou se fixam em 

mercados menos dinâmicos por meio de baixos preços e outras possíveis vantagens. 

 

 Para Kruglianskas e Gomes (2009) as atividades de inovação trazem como benefício:  

1) a ampliação de produtos ofertados e da participação no mercado; 

2) a melhoria da flexibilidade de produção;  

3) o aumento da capacidade de produção; 

4) a melhoria em aspectos associados à segurança ou saúde e  

5) a regulamentação e normas do mercado interno.  

 

 Dentre os resultados obtidos nessas pesquisas, destacam-se Cassiolato e Lastres (2005)  

cujo estudo sobre arranjos cooperativos e inovação na indústria brasileira mostra que “a taxa 

de inovação (percentagem das empresas que introduziram no mercado produtos e/ou 

processos novos ou tecnologicamente aprimorados nos três anos  anteriores à pesquisa) das 

empresas brasileiras é da ordem de 31% em 2000”  quando em países como a Suécia, Áustria, 

Canadá, Dinamarca, Suíça, Irlanda, Holanda e Alemanha as taxas de inovação superiores a 

60%” (CASSIOLATO, BRITTO e VARGA, 2005, p. 527). 

 

 Em comparação com outros países, 20% das empresas inovadoras brasileiras inovaram 

apenas em produto, o que é a mais baixa proporção entre os demais países apresentados 

(VIOTTI e BAESSA, 2005).  Por outro lado, as inovações apenas em processos representam 

45% do total da inovação, superando os demais países da União Européia, conforme mostra a  

Figura 2.  
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Figura 2: Empresas que inovaram em Produto e Processo entre 1998 e 2000 – países 
selecionado 
Fonte: Elaborado por (VIOTTI e BAESSA, 2005) 
 

 Outros resultados dessa pesquisa fornecem um panorama sobre as inovações no Brasil. 

Entre esses resultados, podemos destacar o uso de outras empresas do grupo como fontes 

interna de  inovação e diferenciação de produtos, o que pode ser explicado por um peso maior 

de grandes empresas e subsidiárias de empresas multinacionais nessa categoria. Já as 

pequenas e microempresas utilizam fontes externas como outras empresas e institutos como 

fonte principal de inovação. Para as empresas que desenvolvem novos processos a cooperação 

tem menor importância do que as inovam e diferenciam produtos.  A compra de equipamentos 

para atualização de processos foi considerado o principal mecanismo de cooperação com 

outras empresas ou instituições.  

 

4.1.3. Tipos de inovação 

 

 A noção de que existem diferentes tipos de inovação, com diferentes efeitos sobre a 

concorrência, tem sido um tema recorrente na literatura sobre inovação tecnológica desde 

Schumpeter. Para este, as inovações radicais provocam grandes mudanças no mundo, 

enquanto inovações incrementais preenchem continuamente o processo de mudança. 

(HENDERSON e CLARK, 1990). Existe diferentes categorias abrangentes para a inovação, 

classificada de “os 4 Ps da inovação” (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008):  

 

Produto e processo Só  processo Só produto  
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a) Inovação de produto – centraliza-se em mudança de produtos/serviços oferecidos pela 

empresa; 

b) Inovação do processo – centraliza-se em mudanças na forma em que os 

produtos/serviços são criados e entregues; 

c) Inovação de posição – centraliza-se na mudança no contexto em que os 

produtos/serviços são introduzidos; 

d) Inovação de paradigma – centraliza-se na mudança nos modelos mentais subjacentes 

que orientam o que a empresa faz. 

 

 A  separação entre tipos de inovação entre tecnológica e organizacional é sustentada por 

Bowditch e Buono (2000) que defende que a inovação não pode ser meramente tecnológica – 

a inovação organizacional precisa acompanhar o ritmo da primeira, sob pena de não conseguir 

desenvolver novas formas organizacionais para assegurar a aplicação no mercado.  

  

 Corroborando com os autores, o IBGE – Instituto Brasileiros e Geografia e Estatística,  

propõe ampliar esse  conceito de inovação e incluir neste rol os conceitos de inovação 

organizacional e a de marketing. Assim, o instituto adota como inovação organizacional a 

implementação de novas práticas de negócios da empresa, seja na maneira como esta organiza 

seu local de trabalho ou no modo como gerencia seus relacionamentos (internos e externos).  

 

 Além de causarem, por si só, um forte impacto sobre o desempenho da firma, as 

inovações organizacionais constituem-se fator de apoio para as inovações de produto e 

processo, garantindo melhoria  na qualidade e na eficiência do trabalho, acentuando a troca de 

informações e refinando a capacidade empresarial de aprender e utilizar conhecimentos e 

tecnologias.  

 

 A inovação de marketing abarca novos métodos que não afetam suas características 

funcionais ou de uso como mudanças significativas na concepção do produto ou em sua 

embalagem, posicionamento ou promoção do produto, visando as necessidades dos clientes 

ou novos mercados (OECD, 2005). 

 

 As inovações voltadas para produtos e/ou processos merecem um destaque dentre as 

inovações e constituem-se foco importante de diversos estudos. Assim, adotaremos a 

definição  sugerida pelo  IBGE  contida no Manual PINTEC 2008, qual seja: 
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Inovação de Produto: “é aquele cujas características fundamentais (especificações técnicas, 

componentes e materiais, softwares incorporados, user friendliness, funções ou usos 

pretendidos) diferem significativamente de todos os  produtos previamente produzidos pela 

empresa.” 

 

Inovação de Processo: refere-se à introdução de novos ou substancialmente aprimorados 

métodos de produção ou de entrega de produtos e significativo em termos: do nível e da 

qualidade do produto (bem/serviço) ou dos custos de produção e entrega. 

 

 Com relação ao grau de novidade envolvido nas inovações,  Tidd, Bessant e Pavit  

(2008) consideram a dimensão das  inovações como incremental ou radical, tanto para 

sistemas como para componentes.  

 

 A mesma novidade pode ser percebida com graus deferentes (incremental/radical) 

dependendo, por exemplo, do porte da empresa – para a IBM sistemas de informação em 

redes avançados são comuns (inovação incremental), mas, para uma revenda de automóveis 

pequena, o uso de um simples computador conectado à Internet pode ser visto como uma 

inovação radical (Figura 3). 
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Figura 4: RBV como vantagem competitiva e sustentável 
Fonte: (BARNEY, 1991) 

  
Estes devem ser:  a) valiosos: os recursos devem permitir à empresa utilizar as 

estratégias dos seus concorrentes, superando-os ou reduzindo suas próprias fraquezas, ou 

ainda, quando permitem a uma empresa conceber ou implementar estratégias que melhorem 

sua eficiência ou eficácia, b) raros, c) inimitável: quando apenas uma empresa controla o 

recurso valioso,   fonte da vantagem competitiva ou seja, se os concorrentes dessa empresa 

não são capazes de duplicar esse recurso ou ativo estratégico, essa vantagem pode ser 

sustentável e muito vantajosa para que corporação, d) insubstituíveis: mesmo  o recurso sendo 

inimitável, raro e valioso ele também deve ser insubstituível. Se as empresas concorrentes são 

capazes de substituir a estratégia ou os recursos da empresa  com um substituto, esses deixam 

de ser valiosos e não há como sustentar a competitividade da empresa (Figura 4) (WADE e 

HULLAND, 2004).  

 
A RBV se presta a analisar os processos intraorganizacionais,  como por exemplo as 

ações de gestão desses recursos,  permitindo que a empresa obtenha uma vantagem 

competitiva,  tornando-a mais inovativa  (BARNEY, 1991).   

 

 Dada a complexidade do conhecimento necessário à inovação, torna-se necessário 

expandir os limites da firma (BALESTRO, ANTUNES JR., et al., 2004). Um leque 
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considerável de  competências essenciais são exigidas das  empresas e das indústrias pois a 

expansão exige habilidades com novas tecnologias, novos mercados e novas fronteiras 

organizacionais (PRAHALAD E HAMEL, 1990). 

  

 Essas competências essenciais aparecem com o decorrer do tempo e com a mudança no 

ambiente onde estão inseridas. A combinação  de competências necessárias para a 

inovação pode ser influenciada por vários fatores, incluindo a fase de inovação, o tipo 

de inovação, a estrutura da indústria e da empresa e a estratégia de negócio. Como resultado, 

as empresas e as indústrias diferem em termos das habilidades necessárias para as inovações.  

Dentre essas competências, destacam-se as informacionais e as colaborativas (OECD, 2011). 

 

  O conceito de competência informacional está diretamente relacionado às atitudes que 

facilitam criar e compartilhar o conhecimento, ou mais especificamente, “a noção de 

competência informacional representa a habilidade de trabalhar com a informação de forma 

mais eficiente, otimizando de maneira sistemática todas as etapas envolvidas no processo, 

com o objetivo de facilitar a assimilação da informação e a transformação desta em 

conhecimento” (ROCHA, 2008). Essa competência é de grande valia ao auxiliar a empresa a 

identificar as fontes de informação e os recursos necessários para encontrá-la quando essas 

informações não são recursos disponíveis na empresa.  

 

 Já em relação às competências colaborativas entende-se a cooperação  como um sistema 

de relações de recursos, tanto intra como inter-organizacional entre os parceiros.  

 

 Reconhece, nesta relação, a aliança colaborativa como um bem de valor derivado das 

especificidades de ativos relacionais que ainda não havia sido totalmente apreciado.  A falta 

de uma apreciação adequada do verdadeiro valor dos ativos relacionais impede as firmas de 

usufruírem, de um modo mais pleno, dos benefícios dessas relações. A cooperação tem um 

valor econômico inerente que  justifica o impulso na direção de alianças (MADHOK e 

TALLMAN, 1998). 

 

4.2. FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

 “A informação desempenha um papel primordial no processo de inovação e melhoria – 

sobretudo a que não está disponível para os concorrentes ou que não é objeto de suas 
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pesquisas” (PORTER, 1999). A busca para a solução de problemas tecnológicos  envolve o 

uso de informação acumuladas  de experiências anteriores,  do conhecimento formal que vem 

das ciências naturais, que juntas formam a base de conhecimento. Essa base serve de insumos 

informacionais, conhecimentos e capacitações nos quais os inventores se baseiam quando 

procuram soluções inovativas  (DOSI, 1988). 

 

 Entre outros fatores, a informação se presta a: a) fornecer suporte na tomada de decisões 

pertinentes, reduzindo incertezas; b) adiciona valor aos produtos ou serviços introduzidos no 

mercado; c) melhorar a qualidade das ligações e relação entre as unidades ou elo da cadeia 

produtiva (fluxo de informação);  d) influenciar o comportamento dos indivíduos para que 

suas ações sejam condizentes com os objetivos da empresa. (LESCA, 1994). 

 

 
    Figura 5: Fluxos de informação de uma empresa  
    Fonte: (LESCA, 1994, p. 71) 

 
 A     Figura 5 atribui três fases distintas para o fluxo de informação:  a informação que é 

coletada externamente à empresa e utilizada por ela, a que é produzida pela empresa e 

destinada à própria empresa e a que é produzida pela empresa e destinada ao mercado. 

 

 Estudos efetuados com a PINTEC em 2005 por Sugahara e  Jannuzzi (2005) já 

destacavam o  “caráter secundário da importância do uso de informações do departamento de 

P&D e das universidades e institutos de pesquisa” ...e “a pouca preocupação com as 

atividades formais de pesquisa”. Este pode ser um dos motivos pelo qual se observa uma 

baixa participação das indústrias brasileiras na promoção de inovações. Para os autores, é 

fundamental que as empresas brasileiras conheçam, consultem e utilizem informações de 

fontes variadas e quiserem manter-se competitivas no mercado.   

  

 Neste sentido, o IBGE (2008) entende que as empresas “utilizam informações de uma 

variedade de fontes (P&D interno, patentes, centros de pesquisas, universidades, catálogos, 
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feiras) e sua habilidade para inovar, certamente é influenciada por sua capacidade de absorver 

e combinar tais informações” antes e durante o processo de inovação. 

  

 A empresa poderá partir de uma fonte própria e/ou buscar informações externas, 

dependendo da estratégia de inovação implementada e da capacidade da mesma de absorver e 

combinar tais informações. 

 

 Nesta linha, o fluxo de informações para o IBGE, advém: a) das informações geradas 

pelas instituições de produção de conhecimento tecnológico (universidades e institutos de 

pesquisa, centros de capacitação profissional e assistência técnica, instituições de testes, 

ensaios e certificações) e b) das empresas com as quais se relacionam comercialmente 

(fornecedores de máquinas, equipamentos, materiais, componentes ou softwares, clientes ou 

consumidores, concorrentes) para implementarem mudanças tecnológicas. 

 
 A busca para a  solução de problemas tecnológicos  envolve o uso de informação 

acumuladas  de experiências anteriores,  do conhecimento formal que vem das ciências 

naturais, que juntas formam a base de conhecimento. 

  

 Conhecer as fontes de informação utilizadas pela empresa para realizar o processo de 

inovação permite entender como surgiu a ideia inicial do projeto, bem como a origem das 

outras ideias que se somaram durante o desenvolvimento do mesmo, viabilizando-o.  

  

 A PINTEC 2008 aponta que as cinco principais fontes de informação utilizadas pela 

indústria foram: redes de informação informatizadas (68,8%), clientes (68,2%), fornecedores 

(65,7%), áreas internas à empresa (61,5%) e feiras e exposições (55,6%), esta a primeira vez 

que redes de informação informatizadas são apontadas como a principal delas -  em 2003-

2005 ela ocupava a quinta posição. Observa-se uma queda de importância das áreas internas à 

empresa como fonte de informação. Já para o setor de serviços, aparecem com importância 

alta ou média: conferências, encontros e publicações especializadas (92,3%), universidades ou 

outros centros de ensino superior (87,2%) e redes de informação informatizadas (84,6%). As 

fontes menos citadas foram as provenientes de outra empresa do grupo e do departamento de 

P&D, este último refletindo o caráter informal das atividades de P&D em grande parte das 

empresas brasileiras. 
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 Resultados extraídos por Cassiolato, Britto e Varga (2005) sobre a Pesquisa 

Comunitária de Inovação 3 [Community Innovation Surveys (CIS3)] e de um projeto 

específico da Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento [Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD)], indicam que, no caso dos países da 

OECD, “observa-se uma extensa evidência empírica que correlaciona inovação e 

colaboração”.  

 

 Com relação a universidades ou institutos de pesquisa como fontes externas gerados de 

conhecimento, essas foram consideradas  de alta importância apenas por uma percentagem 

extremamente reduzida para a totalidade dos países (Brasil, EU-15, Reino Unido, Finlândia, 

Alemanha, Espanha, França, Itália, Holanda, Portugal, Suécia e Noruega).  

 

 Além desses, os autores revelam que as fontes internas de informação das empresas 

brasileiras seguem o padrão encontrado na EU. Para o Brasil, as fontes de informação  obtidas 

na cadeia produtiva, com clientes e fornecedores de equipamentos, materiais, componentes e 

software, assim como as fontes de informação obtidas de concorrentes no Brasil, 

(comparando com as européias) foram ambas consideradas relativamente importantes.  

 

 Esses resultados podem indicar que essas fontes, no caso do Brasil, estão associadas a 

processos de aprendizado por uso (learning-by-using) e aprendizado por imitação (learning-

by- imitating), respectivamente. (CASSIOLATO, BRITTO e VARGA, 2005) 

 

 Para a PINTEC 2008, as empresas que implementaram inovações, por localização das 

fontes de informação empregadas, segundo as atividades selecionadas da indústria e do 

serviço no estado de São Paulo, no  período 2006-2008 foram: 
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Tabela 5: Empresas que implementaram inovações, por localização das  fontes de informação 
empregadas  período 2006-2008 

Atividades 
selecionadas 
da 
indústria e dos 
serviços 

Empresas que implementaram inovações 

Total 

Fontes de informação empregadas e sua localização 

Fornecedores 
Clientes 
ou 
consumidores 

Universidades 
ou outros 
centros de 
ensino superior 

Institutos de  
pesquisa ou 
centros 
tecnológicos 

Brasil Exterior Brasil Exterior Brasil Exterior Brasil Exterior
Total Brasil   41 223   28 079   2 830   30 048    436   7 999    76   7 379    141 
Total São Paulo   13 377   8 707   1 105   10 022    135   2 671    56   2 582    46 

 
Fonte: IBGE, PINTEC 2008. Adaptada pela autora 
 
O dados da Tabela 5 indicam que um alto percentual de empresas inovadoras encontram-se no 

estado de São Paulo (cerca de 30%), mostrando-se uma área rica para estudos de inovação. 
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4.3. COOPERAÇÃO 
 
 Os gestores vêm na inovação de novos produtos ou novas técnicas de produção, uma 

perspectiva tangível para alavancar um incremento nas empresas, seja por meio do aumento 

dos lucros, garantir sua posição no mercado ou mesmo explorar novos mercados. Para isso, 

procuram novas oportunidades científicas e tecnológicas pouco ou mal exploradas ou 

simplesmente imitam novos produtos e processos já disponíveis  (DOSI, 1988).  

 

 As  capacitações e estímulos gerados dentro de cada firma e de cada indústria assim 

como as causas mais amplas e externas às indústrias individuais, tais como o estado da ciência 

em diferentes setores, as facilidades de comunicação do conhecimento, a oferta de 

capacitações técnicas,  interagem entre si e caracterizam o processo de busca pela inovação 

em geral.  

 

 A cooperação pode ser tanto uma resultante dessas capacitações e estímulos, atuando de 

maneira endógena (dentro de cada firma e de cada indústria) como uma resultante também 

das considerações obtidas de maneira exógena (ambiente externo à firma e à indústria) 

(DOSI, 1988). Para (SACOMANO NETO, 2004) a forma de governança em redes facilita as 

trocas de maneira contínua o que permite uma maior garantia na relação de troca e atenua as 

situações de conflito entre os agentes.  

 

 Essa mesma forma garante ainda  um acesso rápido a recursos e tecnologias, inclusive o 

apoio de governos e entidades. Corrobora (CASSIOLATO, BRITTO e VARGA, 2005) para 

quem “a inovação é cada vez mais entendida como sendo um processo que resulta de 

complexas interações em nível local, nacional e mundial entre indivíduos, firmas e outras 

organizações voltadas à busca de novos conhecimentos.”  

 

 De acordo com a OECD (1999) as empresas raramente inovam sozinhas – as firmas têm 

se tornado cada vez mais especializadas, focando as suas competências para o conhecimento e 

know-how complementar, elas crescentemente utilizam interações com uma variedade de 

atores” (CASSIOLATO, BRITTO e VARGA, 2005, p. 518). 

 

 Pesquisas na área de cooperação com empresas que inovam e diferenciam produtos 

indicavam, em 2000, uma tendência a cooperar cinco vezes maior do que naquelas 
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especializadas em produtos padronizados e mais de 18 vezes do que as que não diferenciam 

produto, estas últimas representadas em sua maior por pequenas e micro empresas (Tabela 6). 

(DE NEGRI, SALERNO e CASTRO, 2005). 

 

Tabela 6: Razões de chance relativas a cooperação por grupo de empresa - 1998-2000 
  

 
Fonte: (CASSIOLATO, BRITTO e VARGA, 2005, p. 535)  
 
 Estudos sobre a inserção em arranjos cooperativos elaborados em países da  União 

Européia, revelam que o desenvolvimento de atividades inovativas em cooperação com outros 

agentes é influenciada, em grande parte pelo porte da empresa - entre 1998 e 2000, apenas 

14% das empresas inovadoras de pequeno porte (entre 10 e 49 empregados) na UE 

mantinham algum tipo de acordo de cooperação com parceiros externos, perdendo para as de 

médio porte (24%) e para as consideradas grandes empresas – mais de 250 empregados – cujo 

percentual de cooperação atingiu a marca de 57%.  

 

 Para o IBGE, (Relatório Pintec 2008) “o porte da empresa tem relação estreita com a 

realização e o perfil da inovação nas empresas industriais e de serviços”.  A PINTEC (2008) 

revela que grandes empresas têm maior capacidade de formar redes de cooperação. Já nas 

pequenas e médias empresas, essas relações de cooperação se estabelecem de uma maneira 

menos natural. Esse comportamento ditado pelo limitado poder de mercado de cada empresa 

pela fragmentação natural do ambiente concorrencial de empresas pequenas e médias, torna 

relevante o papel ativo  das políticas de fomento de tais arranjos cooperativos.  

 

 Para Kruglianskas e Gomes (2009) os principais aspectos que dificultam o 

relacionamento com os parceiros são a estrutura organizacional e de pessoal e o ritmo de 

trabalho diferenciado entre os parceiros. Isso confirma os pressupostos teóricos que apontam 

o fato de que parcerias bem sucedidas compartilham objetivos, estrutura e conhecimento. 

 



41 
 

  O desenvolvimento e a absorção de tecnologia mais eficaz, a melhoria do potencial 

tecnológico, o acesso a recursos humanos qualificados, o uso compartilhado das instalações 

de pesquisa e informações tecnológicas são os principais benefícios da parceria e da 

colaboração na atividade de inovação. 

 
 Em comparação com países da União Européia, Figura 6, pode-se inferir que  a 

participação de empresas inovadoras em arranjos cooperativos no Brasil em 2000 era muito 

menor do que na grande maioria dos países da UE.  

 
 

 
Figura 6: Participação de empresas inovadoras em arranjos cooperativos no  Brasil e países 
selecionados na UE - 1998-2000 
Fonte: CASSIOLATO, et al., 2005, p. 520 
 
4.3.1. Formação de Arranjos para Cooperação 
 
 Para Shortliffe (1994) algumas empresas cooperam a fim de conspirar contra rivais 

comuns ou reduzir a concorrência por parte dos concorrentes (ligação como aliados). Outros 

usam a cooperação em uma tentativa de acessar recursos necessários e/ou a fim de aumentar a 

sua competitividade - por exemplo, melhoria no produtos,   ampliação do mercado  ou entrada 

mais rápida no mercado. Além disso, a formação de relações interorganizacionais é visto 

como um meio de rápida, eficaz e eficiente aprendizagem do processo de aquisição e 

apropriação do conhecimento.   

 

 A colaboração interorganizacional estimula a capacidade de inovação da empresa por 

meio da aprendizagem mútua, pois com o acesso privilegiado de conhecimentos e recursos 

advindo de seus parceiros, as empresas podem melhorar a sua reputação fazendo uma 

associação com parceiros de renome,  reduzir custos de produção, entre outros. 
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 Vários aspectos devem considerados nos estudos sobre a cooperação 

interorganizacional, entre eles a localidade regional onde a firma e a indústria está inserida, a 

concentração da cadeia produtiva e as políticas governamentais estabelecidas para essa 

localidade.  

 

 Autores como Verschoore Filho (2001) destacam a teoria endogenista como forma de 

entender o crescimento variável entre regiões que apresentam as mesmas condições. Segundo 

ele, essa teoria proporcionava o entendimento de que o capital humano, o conhecimento, a 

pesquisa e o desenvolvimento, a informação e as instituições, eram determinados dentro da 

região e não de forma exógena, como até então era entendido. O autor conclui que “a região 

dotada desses fatores ou estrategicamente direcionada para desenvolvê-los internamente teria 

melhores condições de atingir um crescimento acelerado e equilibrado. (VERSCHOORE 

FILHO, 2001, p. 2). 

 

 Aglomerações produtivas são propícias à análise, já que são espaços privilegiados de 

conhecimento, aprendizado e inovação interativos.  A  inovação local deve focar a análise dos  

“processos de geração, difusão e uso de conhecimentos, especialmente aqueles derivados das 

particularidades da cultura produtiva local, bem como os conhecimentos sobre com quem 

cooperar e interagir (know who).”  

 

 Os resultados devem estar voltados não apenas para a competitividade dos agentes 

econômicos, mas também e sobretudo para o desenvolvimento socioeconômico local e a 

capacidade de cada organização interagir e cooperar, e gerar, a  partir dessas relações, o 

aprendizado e a inovação (ALBAGLI e MACIEL, 2004, p. 14 e 15). 

 

 Estudos elaborados com o propósitos de subsidiar a política industrial, tecnológica e de 

comércio exterior brasileiro, apresentam 5 estágios de desenvolvimento responsáveis pela 

formação de arranjos para a inovação:  

 

a) Technology push: inicia-se a partir de uma descoberta científica feita pela 

academia. As empresas e o mercado têm apenas a função de difusão da inovação. 

b)  Demand pull:  determinado pelo mercado. A demanda por novos produtos e 

processos é o estímulo inicial para as pesquisas. Esse modelo apresenta um caráter 
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cíclico, porque as pesquisas geram inovações para o mercado, que formam novas 

demandas à pesquisa, e assim sucessivamente. 

c)  Technology push e demand pull : apresenta-se ainda como um modelo seqüencial, 

alterando-se apenas a forma de interação entre os atores e as diversas etapas de P&D. 

d) No quarto, os atores passam a ser vistos de forma integrada, formando alianças 

tecnológicas, especialmente no que tange aos estímulos iniciais para P&D. Tanto as 

necessidades do mercado, em particular as demandas decorrentes do relacionamento 

entre empresas, clientes e fornecedores, quanto os desenvolvimentos científicos e 

tecnológicos, e seu caráter interdisciplinar, são considerados. 

e) O quinto estágio se caracteriza pela formação de redes de tecnologia, com parcerias 

horizontais e verticais, e tem como principal objetivo desenvolver e difundir tecnologias 

novas e complexas. Nesse caso, é intrínseca a interação entre os ambientes acadêmicos 

e industriais  apud (KOELLER e BAESSA, 2005).  

 

 Estudos na área de clusters e arranjos produtivos locais como os de calçados, móveis e 

vinho, por exemplo, mostram a importância  de redes de cooperação locais e regionais. 

Considerando o envolvimento de atores que integram as estruturas de governança local, 

pública e privada, na construção de capacitações coletivas. 

 

 Para Albagli e Maciel (2004)  pode-se ampliar o escopo e a abrangência da análise 

focando nas condicionantes e nos resultados dos fluxos de conhecimentos entre os atores 

locais e destes com atores externos, verificando e avaliando o papel da proximidade territorial 

e da dinâmica socioinstitucional. 

 

 Analisar os mecanismos de inovação das empresas é crucial para entender como esta se 

opera no desenvolvimento dos diversos setores da indústria e, por conseqüência, o 

desenvolvimento regional onde a indústria se insere.   

 

 Assim, em função dos aspectos discutidos até aqui, apresentamos as seguintes 

hipóteses: 

 

H7: Cooperação, oriunda de fornecedores ou clientes,  está positivamente associada a 

inovações em produtos; 
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H8: Cooperação, oriunda de fornecedores ou clientes,  está positivamente associada a 

inovações em processos; 

H9: Cooperação, oriunda de fornecedores ou clientes,  está positivamente associada a 

inovações de mercado; 

 

4.3.2. Cooperação com Universidades 

 

 Teorias sobre inovação ressaltam a importância da cooperação entre organizações. Para 

Lundvall (1988) apud Dosi (1988) “em função da desenvolvida divisão social do trabalho na 

economia, uma inovação, quando gerada, raramente é utilizada apenas pela organização que a 

produziu, mas na maioria dos casos (principalmente inovação de produto) se destina a outra 

organização.” 

 

 Os gestores estão utilizando as estratégias que incorporam cooperação em substituição 

às estratégias baseadas em competição. Acordos de cooperação constituem importes fonte de 

força competitiva e pressupõem confiança pessoal e institucional,  Esses acordos constituem-

se em um mecanismo de redução de incertezas e na antecipação de resultados, essenciais para 

a consolidação de cadeias e redes industriais e de serviços. 

  

  A cooperação tecnológica permite ganhos por meio da associação,  acesso mais rápido 

ao conhecimento científico, redução o tempo entre a invenção e a introdução de novos 

produtos, reduzir os riscos e o melhor aproveitamento das oportunidades tecnológicas. 

(SCHILLER, 2008). 

 

 O incentivo à cooperação universidade-empresa  surgiu, a partir de 1990, por meio de 

agências financiadoras, como a FAPESP  e a FINEP. Dentre os programas fomentados por 

essas agências, destacam-se: parceira para Inovação Tecnológica – PITE,  cujo objetivo, no 

setor produtivo, é desenvolvido em parcerias que envolvem instituições de pesquisa e 

empresas instaladas em São Paulo e o Parceria para Inovação em Pequena Empresa – PIPE e 

Apoio a Parceria Tecnológica Universidade-Empresa – FINEP-TEC. (SABIA, 2009).  

 

 Pesquisas na área, como as do CNPq, destacam resultados  ainda bastante incipientes na 

cooperação entre universidade e empresas no Brasil. Os resultados apontam para serviços de 

pouca complexidade e sofisticação como consultoria técnica, engenharia não-rotineira e 
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treinamento de pessoal e baixa associação entre a capacitação científica e a colaboração com 

empresas. (RAPINI, 2005).  

 
 Dentre os aspectos levantados por  Cassiolato, Britto e Varga (2005) para o baixo índice 

de relações de cooperação entre universidade-indústria está a percepção desta última sobre a 

não necessidade de estabelecer esse tipo de cooperação ou a falta de capacitação - recursos 

humanos –  necessária para estabelecer o vínculo. Esse padrão se repete em outros países, 

como a Dinamarca, por exemplo, onde “as empresas do setor manufatureiro geralmente têm 

padrão limitado de cooperação universidade-indústria voltado ao desenvolvimento de novos 

produtos”. 

 

 No âmbito da empresa do estado de São Paulo, Santana e Porto (2007) relacionam os 

seguintes pontos, citados por empresários paulistas, como sendo os de maior dificuldade na 

cooperação empresa-universidade:  

a)  alinhamento de interesses entre o pesquisador e a empresa,  

b) associação entre o que a universidade pesquisa e o que as empresa precisam que seja 

pesquisado, 

 c) existência de barreiras culturais, devido ao direcionamento que geralmente se dá às 

pesquisas realizadas nas duas instituições, pois enquanto uma é mais voltada para a pesquisa 

básica, a outra realiza primordialmente a pesquisa aplicada,  

d) o interesse da universidade em manter a propriedade da tecnologia desenvolvida,  

e) a desvinculação dos ritmos de trabalho da universidade e da empresa, no que concerne à 

velocidade e à objetividade, em razão da aplicação das tecnologias desenvolvidas não ser uma 

das prioridades dos pesquisadores,  

f) o caráter multi-projetos da universidade, o que a impede de priorizar o projeto de uma 

empresa em particular, fato que é de difícil compreensão e gerenciamento por parte das 

empresas,  

g) a universidade deveria viabilizar a comunicação com a indústria, pois existem projetos 

bastante interessantes dentro de seus domínios que poderiam ter sucesso no mercado, 

 h) barreiras para a transferência de tecnologia, como a inexistência de um órgão que 

direcione o empresário dentro da universidade, situando-o sobre onde procurar informações 



46 
 

referentes a possibilidades de transferência de tecnologia, quem deve ser contatado e como 

deve ser o procedimento,  

i) falta de pró-atividade da universidade em promover encontros que se propusessem a 

verificar com os empresários as suas demandas, fazendo um mapeamento de suas 

necessidades, resultando em um diagnóstico que serviria como um direcionador para o 

planejamento das atividades dos pesquisadores universitários,  

j) A burocracia, sempre presente na universidade, implicando na dificuldade se firmar os 

convênios,  

k)  falta de comprometimento da universidade em não desenvolver produtos equivalentes aos 

desenvolvidos para uma certa empresa, para outras organizações.  

 

 No tocante aos facilitadores desse processo, os empresários citaram os seguintes fatores: 

a) o fato de a universidade possuir mão-de-obra especializada e competente, além da 

existência de bons laboratórios em determinadas áreas, b) a participação da empresa em 

algumas partes do processo. (LANDRY e AMARA, 2002) e  (ZANLUCHI e GONÇALO, 

2007). 

 

 Assim, em função dos aspectos discutidos até aqui, apresentamos as seguintes 

hipóteses: 

 

H10: Cooperação, oriunda de Universidades ou Institutos de Pesquisa, está positivamente 

associada a inovações em produtos; 

H11: Cooperação, oriunda de Universidades ou Institutos de Pesquisa, está positivamente 

associada a inovações em processos; 

H12: Cooperação, oriunda de Universidades ou Institutos de Pesquisa, está positivamente 

associada a inovações de mercado; 
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4.4. MODELO DE PESQUISA 
 

 Agências governamentais, organizações multilaterais e instituições produtoras de 

informações têm sido principais responsáveis pela construção de metodologias capazes de 

medir o impacto das inovações nos processos de inovação e capacitação tecnológica. Para 

Bernardes ( 2003)  a ação conjunta das agências produtoras de estatísticas internacionais foi a 

principal responsável pelo início de uma nova etapa das pesquisas estatísticas de inovação, 

considerando a ampliação de conceitos e a incremento da metodologia proposta por essas 

agências.   

 

 Este pressuposto vai ao encontro das premissas estabelecidas pelo IBGE para 

elaboração da PINTEC, que entende a inovação tecnológica como uma importante ferramenta 

auxiliar  de gestores na tomada de decisões estratégicas para o crescimento das empresas, seja 

na área da indústria, do comércio ou prestação de serviços. Entender como funciona esse 

mecanismo, desde sua gênese, difusão e incorporação facilita a geração e a implementação de 

políticas tanto no âmbito interno das empresas como no âmbito. 

 

 A Pesquisa de Inovação Tecnológica elaborada pelo IBGE em conformidade com 

outros de nível internacional - adota a metodologia sugerida pelo Manual Oslo  e o modelo 

proposto pela Oficina Estatística da Comunidade Européia – EUROSTAT do qual 

participaram os 15 países membros.  

  

Isto possibilita, além do entendimento do avanço e dos estágios da inovação no Brasil,  

elaborar um comparativo com outros países, seja por setor da indústria e do serviço, seja por 

tamanho ou localização desses. 

 

De acordo com o IBGE, “a PINTEC é a primeira pesquisa satélite do Subsistema de 

Estatísticas Econômicas, cujo Programa de Modernização das Estatísticas Econômicas foi 

iniciado em 1993 e articuladas com as demais pesquisas econômicas do IBGE, o que amplia 

as suas possibilidades analíticas.” 

 

Atualmente em sua quarta versão (2000/2003/2005 e 2008) o IBGE contou com o apoio 

da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP e do Ministério da Ciência e Tecnologia – 

MCT. 
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As características metodológicas da PINTEC seguem os referenciais teóricos dos 

Manuais Frascati, Oslo e Bogotá.  

 

Serão apresentados os principais aspectos metodológicos da pesquisa, incluindo  âmbito 

e unidade de investigação. O foco principal deste trabalho são as empresas que inovaram 

produto, processo e mercado, sem distinção por classificação de atividades.  

 

Embora existam dados referentes às pesquisas de 2000, 2003 e 2005, por uma questão 

de acessibilidade ao banco de dados do IBGE, essa pesquisa se restringe a PINTEC 2008 e 

abrange valores referentes ao Estado de São Paulo. 

 

Escolheu-se o Estado de São Paulo pois as empresas paulistas se destacam em relação à 

média do país, consolidando a  liderança dessas empresas no contexto nacional. De acordo 

com os indicadores FAPESP, 5,8% delas são inovadoras diante de 4,2% da média nacional.  

 

Ainda de acordo com os indicadores da FAPESP em CT&I, o dispêndio total das 

empresas paulistas em P&D, em 2008, correspondeu a 1,52% do PIB Estadual, totalizando R$ 

15,5 bilhões (Tabela 7) e mantendo uma ligeira elevação desde 2003 (Gráfico 1). O dispêndio 

privado responde por 61% do total, enquanto no conjunto dos demais estados essa parcela é 

de 38%. 

 
Tabela 7: Dispêndio em P&D em 2008 para o Estado de São Paulo 

NATUREZA 
INSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVA DA 
FONTE DE RECURSO 

DISPÊNDIO EM P&D 

Valor (MR$) % PIB 
Estadual 

% do 
Total 

Total 15.523,6 1,52 100 
Ensino superior (IES) 3.274,1 0,32 21,1 
Agências de fomento 
(CNPq, Capes, Finep, 
FAPESP) 

1457,8 0,14 9,4 

Institutos de pesquisa 
(Federais e Estaduais) 1.238,5 0,12 8,0 

Empresas 9.553,3 0,94 61,5 
 

Fonte: Indicadores FAPESP de CT&I em São Paulo, 2010, disponível em 
www.fapesp.br/indicadores/2010 
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Gráfico 1:  Dispêndios em P&D em relação ao PIB estadual – Estado de São Paulo – 
1995/2008 

 
 
Fonte: Indicadores FAPESP de CT&I em São Paulo, 2010, disponível em 
www.fapesp.br/indicadores/2010 
 
 
  A Figura 7 mostra, de um modo mais abrangente e estrutural, as questões elaboradas 

pelo IBGE para elaboração da PINTEC 2008: 
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 Figura 7: Esquema de Questões PINTEC 2006-2008 
 Fonte: IBGE. PINTEC 2006-2008 
 

 Considerando-se o referencial teórico apresentado, o esquema de questões nas quais a 

PINTEC baseia-se e os pressupostos do pesquisador que originaram as hipóteses, criou-se o 

modelo de pesquisa que servirá de base para a análise dos dados disponíveis da PINTEC 2008 

(Figura 8). 
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Figura 8: Modelo de Pesquisa 
Fonte: Elaborada pela autora 
 
 Adotaremos nesta pesquisa os conceitos da PINTEC para as variáveis que serão 

utilizadas no modelo desta pesquisa (Figura 8) e que, por sua vez, seguem as   recomendações 

do Manual Oslo. Todos esses conceitos foram extraídos do manual da PINTEC edição 2008 

disponível no site do IBGE (www.ibge.gov.br):  

 

a) cooperação para inovação: definida como a participação ativa da empresa em projetos 

conjuntos de P&D e outros projetos de inovação com outra organização (empresa ou 

instituição), sem, necessariamente, implicar em benefícios comerciais imediatos; 

 

b) Fontes de informação: caracterizam-se pelas idéias e  informações utilizadas no processo 

inovativo desde que indicador do processo de criação, disseminação e absorção de 

conhecimentos; 

 

c) Impacto: ganhos com efeitos direto ou indireto de competitividade advindos da inovação 

de produtos e/ou processos novos ou substancialmente aprimorados pela empresa.  Serão 

utilizados os conceitos de impactos associados: 

a. ao produto como a melhoria da qualidade ou ampliação  da gama de produtos 

ofertados; 

b. ao processo  como o aumento da flexibilidade ou da capacidade produtiva e da 

redução de custos; 

COOPERAÇÃO 

IMPACTO PERCEBIDO 
EM PRODUTO 

IMPACTO PERCEBIDO 
EM MERCADO 

IMPACTO PERCEBIDO 
EM PROCESSO 

FONTES DE 
INFORMAÇÃO 
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c. ao mercado como a manutenção ou ampliação da participação da empresa no 

mercado e abertura de novos mercados; 

d) Inovação de produto e processo deve responder a 4 questões básicas: 

a. O que inovar? Produtos (bens ou serviços) ou processos; 

b. Quando são considerados inovadores? Quando introduzidos no mercado ou 

quando o processo passa a ser operado pela empresa; 

c. Onde acontece a inovação? Dentro e fora da empresa; 

d. Como acontece a inovação? Produtos ou processos novos cujas características 

fundamentais (especificações técnicas, componentes e materiais, softwares 

incorporados, user friendliness, funções ou usos pretendidos) diferem 

significativamente de todos os produtos previamente produzidos pela empresa ou 

substancialmente aprimorados (aperfeiçoamento de produto previamente existente, 

cujo desempenho foi substancialmente aumentado ou aprimorado); 

 

e) Localização da matriz: caracterização da matriz e filial nos processos inovativos, 

principalmente em empresas multinacionais; 

f) Porte da empresa: medido pelo número de trabalhadores, desde que empregando 10 ou 

mais pessoas; 

g) A origem do capital controlador da empresa e sua localização, no caso de estrangeiro; 

h) Se a empresa é independente ou parte de um grupo e, neste caso, a sua relação com o 

grupo e 

i) A abrangência geográfica do principal mercado da empresa. 
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5. METODOLOGIA 
 
 Por determinação do IBGE, o acesso a base de dados desidentificada está disponível 

somente na versão 10.0 do software estatístico STATA.  Para testar as hipóteses deste estudo 

serão calculados vários modelos de regressão múltipla, a fim de averiguar o quanto as variável 

cooperação e fontes de informação  explicam o impacto percebido em produtos, processos e 

mercado. 

 

 A análise de regressão múltipla “é uma técnica estatística multivariada usada para 

examinar a relação entre uma única variável dependente e um conjunto de variáveis 

independentes” (HAIR, TATHAM, et al., 2007). Segundo o autor, ao aplicar a regressão 

múltipla o pesquisador deve considerar três questões básicas: a) adequação do problema de 

pesquisa,  b) especificação de uma relação estatística e c) seleção das variáveis dependentes e 

independentes. 
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6.  RESULTADOS 
 

 Neste capítulo são descritos e analisados os dados coletados para a  pesquisa. O capítulo 

está dividido nos seguintes itens: caracterização da base de dados da PINTEC,  apresentação 

das variáveis,  controles e filtros criadas para análise da regressão e os resultados obtidos. 

 

  A base original da PINTEC 2008 é constituída de 15872 observações. Dessas 9.195 

representam a Região Sudeste, sendo o Estado de São Paulo responsável por 6338 empresas 

paulistas entrevistadas. O número total de observações estudadas foi de 1413,  já descontados 

os missing values que totalizaram 4925 observações. Todas as regressões foram efetuadas  

com o auxílio do software STATA 10. 
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  As análises consistiram de três categorias de regressões (Quadro 1), de acordo com o tipo 

de impacto em inovação relatado, totalizando 3 modelos gerais. Para produto foram gerados 

dois modelos, considerando-se a existência de duas variáveis – IProd_1 para melhoria na 

qualidade dos bens ou serviços  e IProd_2 para ampliação da gama de bens ou serviços 

ofertados. A categoria processo é formada por três variáveis – IProc_1 para o aumento da 

capacidade de produção ou de prestação de serviços,  IProc_2 para o aumento da flexibilidade 

da produção ou da prestação de serviços e IProc_3 para redução dos custos de produção ou dos 

serviços prestados. Por fim, impacto em mercado, também são representadas por 3 variáveis -  

IMerc_1 permitiu manter a participação da empresa no mercado, IMerc_2 ampliou a 

participação da empresa no mercado permitiu abrir novos mercados e IMerc_3 permitiu abrir 

novos mercados. 

 

Cada modelo básico é apresentado em quatro versões de modelos detalhados, totalizando 

32 modelos de regressão analisados. As variáveis dependentes de  impactos foram codificadas 

utilizando-se o seguinte padrão: 1 para não relevante, 2 para baixo impacto, 3 para médio 

impacto e 4 para alto impacto. 

 
Quadro 1:  Variáveis de Impacto em Inovação 
 Variável Nº Nome Descrição / Operacionalização 

IMPACTOS 

IProd 93 
94 

IProd_1 
IProd_2 

melhorou a qualidade dos bens ou serviços 
ampliou a gama de bens ou serviços ofertados 

1- não 
relevante 
2- baixo 
3- médio 
4- alto 

IProc 98 
 
99 
 
100 

IProc_1 
 
IProc_2 
 
IProc_3 

aumentou a capacidade de produção ou de 
prestação de serviços 
aumentou a flexibilidade da produção ou da 
prestação de serviços 
reduziu os custos de produção ou dos serviços 
prestados 

 IMerc 95 
 
96 
97 

IMerc_1 
 
IMerc_2 
IMerc_3 

permitiu manter a participação da empresa no 
mercado 
ampliou a participação da empresa no mercado 
permitiu abrir novos mercados 

Fonte: IBGE, PINTEC 2008. Elaborado pela autora 
 
 As variáveis independentes destas regressões foram definidas como cooperação 

(CoopCad para a possibilidade de Cooperação advinda do relacionamento com a cadeia de 

valor da empresa, ou seja, clientes e fornecedores e CoopUni para cooperação advinda do 

relacionamento com universidades e institutos de pesquisa) e fontes de informação (FICad 

quando o respondente indicou que a inovação foi consequência de informações advindas do 

relacionamento na cadeia de valor da empresa, como informações de clientes e fornecedores e 
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FIUNI quando essa informação for resultado de relacionamento com universidades e 

institutos de pesquisa) (Quadro 2): 
 
Quadro 2: Variáveis Cooperação e Fontes de Informação 
 Variável Nº Dummies Descrição / Operacionalização 

C
O

O
PE

R
A

Ç
Ã

O
  

CoopCad 
 
135 
136 

 
DCoopCad_1-
4 
DCoopForn_1
-4 

 
clientes ou consumidores 
fornecedores 
  

 
 
1- alta 
2- média 
3- baixa 
4- não 
relevante 

CoopUNI 140 DCoopUNI_1
-4 

universidades ou institutos de pesquisa 
 

FO
N

TE
S 

D
E 

 IN
FO

R
M

A
Ç

Ã
O

 

 
FICad 

 
112 
111 

 
DFICad_1-4 
DFIForn_1-4 

 
clientes ou consumidores  
forn. de máquinas, equip., materiais, 
componentes ou software 
 

 
FIUNI 

 
115 
115_2 

 
DFIUNI_1-4 
DFICT_1-4 

 
universidades ou outros centros de ensino 
superior 
institutos de pesquisa ou centros 
tecnológicos 

Fonte: IBGE, PINTEC 2008. Elaborado pela autora 
 
Considerando as possíveis heterogeneidades advindas de causas diversas do objetivo 

deste trabalho, foram introduzidas variáveis de controle, de acordo com a revisão de literatura 

(Quadro 3).  

 

Quadro 3: Variáveis de Controle 
VARIÁVEL OBSERVAÇÕES DUMMIES REF PINTEC CODIFICAÇÃO 

INC / 
PARQUE 

INC_PT (vínculo com 
incubadora ou 
pq.tecnológico entre 
2006  e 2008) 

DInc 07.1 
07.2 

Sim (1) 
Não (0) 

PORTE 

FAIXA_PO (número 
de pessoas ocupadas 
em 31/12/2008) 

FAIXA_PO_1 FAIXA_PO.1; 
FAIXA_PO.2 Não (0) Sim (1) se  10 a 29, ou 30 a 49 

FAIXA_PO_2 FAIXA_PO.3; 
FAIXA_PO.4 Não (0) Sim (1) se 50 a 99 ou 100 a 249 

FAIXA_PO_3 FAIXA_PO.5; 
FAIXA_PO.6 

Não (0) Sim (1) se 250 a 499 ou 500 ou 
mais 

REC_LIQ (receita líq. 
vendas em 2008) Log_Receita recliq (log REC_LIQ) 

MERCADO MERC_EMPR 
(Principal Mercado) 

DMerc1 
DMerc2 
DMerc3 

05.1 
05.2 
05.3 

Não (0) Sim (1) se estadual 
Não (0) Sim (1) se regional 
Não (0) Sim (1) se nacional   

DMercExt 
 05.4, 05.5, 05.6, 05.7 Não (0) Sim (1) se Mercosul, EUA , 

Europa , Asia  

MATRIZ 
LOC_MATRIZ 
(localização da 
empresa matriz) 

DMatrEst 04 Brasil (0); Estrangeiro (1) 

GRU PERT_GR DGrupo 03.1 
03.2 

Independente (0) 
parte de um grupo (1) 

CAPITAL ORIG_CAP (origem 
do capital) OrigCap 01 Nacional (1); Estrangeiro e Nac/Estr (2) 

Fonte: IBGE, PINTEC 2008. Elaborado pela autora 
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São elas: vínculos com incubadora ou parque tecnológico (INC_PT), porte da empresa 

indicado por número de pessoal ocupados e receita líquida de vendas (FAIXA_PO e 

REC_LIQ, respectivamente), principal mercado (MERC), localização da empresa matriz 

(LOC_MATRIZ), relacionamento da empresa com outro grupo (PERT_GR) e origem do 

capital da empresa (ORIG__CAP).  

Os efeitos que cada uma dessas variáveis poderia ter sobre os resultados apontados 

nesse estudo são descritos no  

 

Quadro 4.   

 

Quadro 4: Possíveis efeitos das variáveis de controle 
Variável de 
Controle 

Descrição da  
Variável Descrição Possível efeito 

INC_PT  
 

vínculo com 
incubadora ou 
parque tecnológico 

De acordo com o SEBRAE – 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas as 
incubadoras de empresas são 
instituições que auxiliam, 
especialmente,  micro e pequenas 
empresas na busca pela 
modernização de suas atividades 
para transformar ideias em produtos, 
processos e serviços. Elas oferecem 
suporte técnico, gerencial e 
formação complementar ao 
empreendedor. 
 

Fazer parte de uma 
incubadora facilita e 
agiliza o processo de 
inovação tecnológica 
nessas empresas 

FAIXA_PO  
 
 
REC_LIQ 
 

Número de pessoal 
ocupado*   
 
Receita líquida de 
vendas* 
 
* adotada como 
proxy para porte da 
empresa 

Ter características tais como a 
estrutura superior de gestão,  maior 
independência na realização da 
atividade inovativas e facilidade de 
acesso a oportunidades são comuns 
em empresas de maior porte e 
trazem vantagens competitivas 
importantes para a realização das 
atividades de inovação (GOMES e 
KRUGLIASKAS, 2009).     

Empresas de maior porte 
apresentam índices de 
desempenho (inclusive 
inovativos) superiores 
aos das empresas de 
menor porte. 
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Quadro 5: Possíveis efeitos das variáveis de controle (continuação) 

 

Variável de 
Controle 

Descrição da  
Variável Descrição Possível efeito 

 

MERC_EMPR 
 
 

Principal mercado  
estadual, regional, 
nacional   ou 
mercado externo 

 

Estudos mostram que empresas de 
capital   estrangeiro inovam mais 
quando a referência é o mercado 
nacional. Isso acontece porque as 
pesquisas inovativas estão 
vinculadas à estratégia local 
(demanda, incentivos).  
 
Por outro lado, quanto mais inserida 
no mercado mundial, maior é a 
pressão e mais rapidamente a 
empresa tende a se tornar inovadora, 
seja diminuindo seus custos, seja 
diferenciando seus produtos. 
Quando alguns setores “precisam 
adequar seus produtos às exigências 
do mercado ou à regulação imposta 
pelo Governo, a empresa implanta 
atividades de P&D junto de sua 
manufatura”.  É o caso do setor 
automotivo e de bens de capital, 
quando fabricam produtos adaptados 
ao ambiente local. (GRYNZPAN, 
2008). 
 

Tamanho e localização de 
mercado influem na 
demanda inovativa,  com 
vistas a aumentar a 
competitividade local nos 
mercados nacional e 
internacional. 

PERT_GR 
 
 

Relacionamento 
da empresa com 
outro empresa do 
grupo 

De acordo com a PINTEC 2000, mais 
de 60% das empresas entrevistadas e 
localizadas no estado de São Paulo 
são controladas por capitais 
estrangeiros.  
 
A centralização da atividade inovativa 
em outra empresa do grupo pode ser 
vista como um dos vários problemas e 
obstáculos para implementação de 
inovações. Por outro lado, pertencer a 
um grupo pode  facilitar o acesso a 
transferência de tecnologia que se 
realiza por meio das relações com a 
matriz ou outras subsidiárias. 
(FAPESP, 2005)  

• a estratégia e o modo de 
atuação das subsidiárias são 
fatores que contribuem para 
a des-construção de 
ambientes competitivos 
dinâmicos; 
 
• intensificação do processo 
de aquisição de tecnologia 
no exterior, em detrimento 
do desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de novas 
tecnologias no Brasil. 
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Quadro 6: Possíveis efeitos das variáveis de controle (continuação) 

 

Variável de 
Controle 

Descrição da  
Variável Descrição Possível efeito 

 

ORIG__CAP 
 

Origem do capital 
da empresa  
origem do capital 
controlador  
 

As empresas de capital estrangeiro 
situadas no Brasil já trouxeram a 
cultura de inovação tecnológica de 
seus países de origem, além de terem 
acesso mais facilitado a fontes de 
financiamento em P&D e uma 
preocupação maior com o mercado e 
evolução tecnológica de seus 
produtos. Dados da PINTEC 2000 
mostram que o Brasil é um dos países 
que mais depende do investimento em 
P&D das empresas de capital 
estrangeiro (GRYNZPAN, 2008). 

as empresas multinacionais 
estrangeiras são 
essencialmente 
importadoras de tecnologia 
desenvolvida em seus países 
de origem, não realizando 
esforços de P&D local. 

Fonte: elaborado pela autora 
 
 

A Tabela 8 apresenta uma análise da proporção de empresas que indicaram ter obtido 

algum tipo de inovação com relação a inovação de produto, processo e mercado. Nota-se que 

em todos os indicadores de inovação o índice referente a nenhum impacto percebido com 

relação a inovação manteve-se entre 48,1% e 58,1%, indicando que cerca de metade das 

empresas entrevistadas não sentiram nenhum impacto inovativo seja em produto, processo ou 

mercado.  

 

Para a outra metade, no entanto, observa-se que alto impacto supera médio e baixo 

impacto em todos os quesitos, a exceção de “redução dos custos de produção ou dos serviços 

prestados”, (18,3% para médio impacto).  
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Tabela 8: Empresas que Informaram Impactos pela Inovaçãoa 
 
  Impactos  
 Alto 

(1) 
Médio 
(2) 

Baixo  
(3) 

Nenhum 
(4) Total 

Melhoria da qualidade dos bens ou 
serviços IProd1 480 210 43 680 1.413 

34,0 % 14,9 % 3,0 % 48,1 % 100,0 % 

Ampliação da gama de bens ou 
serviços ofertados IProd2 425 208 61 719 1.413 

30,1 % 14,7 % 4,3 % 50,9 % 100,0 % 

Aumento da capacidade de produção 
ou de prestação de serviços IProc1 386 215 73 739 1.413 

27,3 % 15,2 % 5,2 % 52,3 % 100,0 % 

Aumento da flexibilidade da produção 
ou da prestação de serviços IProc2 331 238 88 756 1.413 

23,4 % 16,8 % 6,2 % 53,5 % 100,0 % 

Redução dos custos de produção ou 
dos serviços prestados IProc3 211 259 122 821 1.413 

14,9 % 18,3 % 8,6 % 58,1 % 100,0 % 

Manutenção da participação da 
empresa no mercado IMerc1 478 235 61 639 1.413 

33,8 % 16,6 % 4,3 % 45,2 % 100,0 % 

Ampliação da participação da empresa 
no mercado IMerc2 364 253 90 706 1.413 

25,8 % 17,9 % 6,4 % 50,0 % 100,0 % 

Abertura de novos mercados IMerc3 332 209 99 773 1.413 
23,5 % 14,8 % 7,0 % 54,7 % 100,0 % 

a Fonte IBGE, PINTEC 2008. Elaborada pela autora 
 

A variável LogReceita (Receita Líquida) apresentou 12 casos de receita negativa o que 

justifica a diferença entre o total desta (1401 observações) e das demais (1413 observações). 

A Tabela 9 apresenta o cálculo da média, mediana, desvio padrão, assimetria e achatamento 

para cada uma das variáveis apresentadas acima.  
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Tabela 9: Média, Mediana, Desvio Padrão, Assimetria e Achatamento a 
Variável Média Mediana Desvio  

Padrão Assimetria Achatamento 

IProd1 2,653 3,000 1,367 -0,156 1,188 
IProd2 2,760 4,000 1,343 -0,304 1,275 
IMerc1 2,609 2,000 1,349 -0,093 1,204 
IMerc2 2,805 3,000 1,293 -0,350 1,371 
IMerc3 2,929 4,000 1,277 -0,545 1,538 
IProc1 2,824 4,000 1,318 -0,391 1,357 
IProc2 2,898 4,000 1,277 -0,484 1,482 
IProc3 3,099 4,000 1,163 -0,763 1,942 
DCoopCad1 0,074 0,000 0,262 3,246 11,537 
DCoopCad2 0,020 0,000 0,139 6,891 48,485 
DCoopCad3 0,009 0,000 0,096 10,281 106,702 
DCoopForn1 0,079 0,000 0,270 3,115 10,702 
DCoopForn2 0,025 0,000 0,158 6,023 37,276 
DCoopForn3 0,013 0,000 0,115 8,449 72,382 
DCoopUNI1 0,049 0,000 0,216 4,187 18,530 
DCoopUNI2 0,034 0,000 0,181 5,145 27,473 
DCoopUNI3 0,014 0,000 0,118 8,226 68,664 
DFICad_1 0,320 0,000 0,467 0,772 1,596 
DFICad_2 0,137 0,000 0,344 2,108 5,443 
DFICad_3 0,050 0,000 0,217 4,152 18,238 
DFIForn1 0,243 0,000 0,429 1,200 2,440 
DFIForn2 0,163 0,000 0,369 1,827 4,338 
DFIForn3 0,071 0,000 0,258 3,327 12,067 
DFIUNI_1 0,076 0,000 0,265 3,207 11,288 
DFIUNI_2 0,091 0,000 0,287 2,853 9,139 
DFIUNI_3 0,079 0,000 0,269 3,133 10,815 
DFICT_1 0,072 0,000 0,259 3,306 11,931 
DFICT_2 0,091 0,000 0,287 2,853 9,139 
DFICT_3 0,081 0,000 0,272 3,079 10,483 
FAIXA_PO_2 0,410 0,000 0,492 0,364 1,132 
FAIXA_PO_3 0,459 0,000 0,499 0,163 1,027 
Logreceitastd 0,000 0,070 1,000 -0,449 3,823 
DMerc_2 0,082 0,000 0,275 3,045 10,270 
DMerc_3 0,655 1,000 0,475 -0,654 1,427 
DMercExt 0,103 0,000 0,304 2,606 7,793 
DMatrEst 0,550 1,000 0,498 -0,201 1,040 
DGrupo 1,000 1,000 0,000   
DInc 0,024 0,000 0,153 6,212 39,583 

a  N= 1401 para LogReceita; N=1413 para demais variáveis 
Fonte IBGE, PINTEC 2008 - Estado de São Paulo. Elaborada pela autora 
 
6.1. INOVAÇÃO EM PRODUTO 
 
 A Tabela 10 consiste de 4 modelos de regressão cuja variável dependente representa os 

efeitos da inovação sobre melhoria da qualidade dos bens ou serviços (IProd1). Para 1401 

observações, o modelo 1 (curto) composto apenas do conjunto de variáveis controle – vínculo 

com incubadora, porte, receita, mercado, matriz e origem de capital - apresentou, como 

resultado Log likelihood de -1509, com F altamente significante de 88,82, um pseudo R2 de 

2,9%. Já o modelo 02, acrescido das variáveis de cooperação – com cadeia de valores 

(clientes e fornecedores) e com universidades – apresentou uma melhora  no log likelihood de 
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-1468, com F altamente significante de 171,68, um R2 de 5,5%. A substituição das variáveis 

cooperação pela consulta a fontes de informação para inovação (modelo 3)  trouxe um 

incremento no modelo, cujo log likelihood passou a ser de -1152, com F altamente 

significante com 804,06 e um R2 de 25,9%.  

 

 A junção dos 3 modelos (variáveis de controle, de cooperação e de fontes de 

informação) gerou o modelo 4 que apresentou um Log likelihood de -1147, um F altamente 

significante que superou os modelos anteriores 813,28 e um pseudo R2 de 26,2%. Além disso, 

observou-se um Likelihood-ratio altamente significante para os modelos 02 (Chi2(9) = 82,86,  

p<0,001),  modelos 03 (Chi2(12) = 715,24,  p<0,001) e para o modelo 4 Chi(21) =  724,45,  

p<0,001). 
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Tabela 10: Efeitos sobre Melhoria da Qualidade dos Bens ou Serviços (IProd1) a, b 

 

 
Modelo 1 [curto] 

Modelo 2 
(Modelo 1  
+ Cooperação) 

Modelo 3 
(Modelo 1  
+ Fontes de 
 Informação) 

Modelo 4 [longo] 
(Modelo 1 + 
Cooperação + 
Fontes de 
Informação) 

Incubadora, Porte, 
Mercado, Matriz Clientes, Fornecedores, Universidades, Institutos 

DInc 0,938* (0,367) 0,749 (0,384) 1,141** (0,428) 1,243** (0,438) 
FAIXA_PO_2 -0,130 (0,191) -0,025 (0,194) 0,110 (0,224) 0,110 (0,226) 
FAIXA_PO_3 -0,067 (0,233) 0,038 (0,237) -0,021 (0,275) -0,010 (0,277) 
Logreceitastd 0,446*** (0,082) 0,303*** (0,085) 0,145 (0,098) 0,133 (0,099) 
DMerc_2 0,045 (0,229) -0,017 (0,232) -0,050 (0,275) -0,035 (0,276) 
DMerc_3 0,110 (0,152) 0,033 (0,153) -0,037 (0,181) -0,022 (0,182) 
DMercExt 0,188 (0,215) 0,050 (0,219) 0,113 (0,255) 0,124 (0,256) 
DMatrEst 0,186 (0,165) 0,200 (0,168) 0,189 (0,196) 0,220 (0,198) 
OrigCap -0,045 (0,13) -0,023 (0,132) -0,009 (0,154) -0,044 (0,156) 
DCoopCad_1  0,697* (0,295) 0,069 (0,323) 
DCoopCad_2  0,675 (0,416) 0,165 (0,443) 
DCoopCad_3  0,813** (0,276) -0,359 (0,311) 
DCoopForn_1  0,697* (0,295) 0,069 (0,323) 
DCoopForn_2  0,601 (0,414) -0,344 (0,434) 
DCoopForn_3  -0,557 (0,506) -1,457** (0,55) 
DCoopUNI_1  0,914** (0,308) 0,526 (0,398) 
DCoopUNI_2  0,229 (0,325) 0,245 (0,382) 
DCoopUNI_3  0,145 (0,477) 0,277 (0,523) 
DFICad_1   2,244*** (0,178) 2,266*** (0,18) 
DFICad_2   1,683*** (0,205) 1,692*** (0,206) 
DFICad_3   1,734*** (0,254) 1,700*** (0,256) 
DFIForn_1   1,532*** (0,178) 1,573*** (0,187) 
DFIForn_2   1,164*** (0,193) 1,183*** (0,196) 
DFIForn_3   0,875*** (0,23) 1,046*** (0,239) 
DFIUNI_1   0,803** (0,293) 0,705* (0,325) 
DFIUNI_2   0,347 (0,254) 0,309 (0,268) 
DFIUNI_3   0,186 (0,255) 0,243 (0,264) 
DFICT_1   -0,081 (0,296) -0,108 (0,3) 
DFICT_2   0,138 (0,254) 0,154 (0,255) 
DFICT_3   0,121 (0,261) 0,116 (0,264) 
    
Constante 1 0,770** (0,278) 1,038*** (0,284) 3,115*** (0,349) 3,116*** (0,352) 
Constante 2 0,122 (0,277) 0,355 (0,283) 2,095*** (0,344) 2,090*** (0,347) 
Constante 3 -0,009 (0,277) 0,218 (0,283) 1,852*** (0,342) 1,846*** (0,345) 
    
Log likelihood  -1509 -1468 -1152 -1147 
F 88,82 *** 171,68 *** 804,06 *** 813,28 *** 
Pseudo R2 2,9 % 5,5 % 25,9 % 26,2 % 
Likelihood-ratio 
test 

- Chi2(9) =  
 82,86 *** 

Chi2(12) =  
 715,24 *** 

Chi2(21) =   
724,45 *** 

N  1401 1401 1401 1401 
a  Regressão Logística Ordinal;  Coeficientes não padronizados; Erros padrão entre parêntesis;  
b * p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,001 
 
 
 O modelo curto da Tabela 10 apresenta impacto elevado e significante (0,938, p<0,05) 

para a variável DInc, o que indica que vínculos com incubadora ou parque tecnológico  influi 

na melhoria da qualidade dos bens ou serviços das empresas entrevistadas. A variável 

logreceita apresenta um valor positivo e altamente significante (0,446, p<0,001), indicando 
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uma correlação entre aumento da receita líquida da empresa e o efeito sobre a qualidade dos 

bens ou serviços.  

 

Para o modelo 02 a introdução das variáveis de cooperação trouxe um ganho em R2, 

apresentando valores altamente significantes para F e melhoria para os valores de Log 

likelihood, mantendo o valor positivo e altamente significante da variável logreceita (0,303, 

p<0,001). Neste caso, cooperação com a cadeia de valores mostrou significância para as 

variáveis DCoopCad_1 (0,697, p<0,05) e DCoopForn_1 (0,697, p<0,05) e muito significante 

para DCoopCad_3 (0,813, p<0,01) e DCoopUni_1 (0,914, p<0,01) indicando que cooperar 

com clientes, fornecedores e universidades explica inovação para qualidade dos bens ou 

serviços das empresas. 

 

O modelo 3, assim como o modelo 4 apresentou significância de 1% para a variável 

DInc (1,141,  p<0,01) - vínculos com incubadora ou parque tecnológico  e agregou alta 

significância para as variáveis fontes de informação com clientes ou consumidores assumindo 

os seguintes valores DFICad_1 (2,244, p<0,001),  DFICad_2 (1,683, p<0,001) e DFICad_3 

(1,734, p<0,001). O mesmo acontece para fontes de informação orindas de fornecedores de 

máquinas, equipamentos, materiais, componentes ou software: DFIForn_1 (1,532, p<0,001),  

DFIForn_2 (1,164, p<0,001) e DFIForn_3 (0,875, p<0,001). Esses valores indicam que buscar 

informação com clientes, consumidores e fornecedores explica inovação para qualidade dos 

bens ou serviços das empresas. 

 

Para as mesmas variáveis, o modelo 4 apresentou significância de 1% para a variável 

DInc (1243, p p<0,01) - vínculos com incubadora ou parque tecnológico  e agregou alta 

significância para as variáveis fontes de informação clientes ou consumidores com DFICad_1 

(2,266, p<0,001),  DFICad_2 (1,692, p<0,001) e DFICad_3 (1,700, p<0,001), e com 

fornecedores DFIForn_1 (1,573, p<0,001),  DFIForn_2 (1,183, p<0,001) e DFIForn_3 (1,046, 

p<0,001), indicando que os respondentes entendem que é extraordinariamente importante a 

utilização dessas fontes de informação da cadeia de valor da empresa para melhoria dos bens 

e serviços. 

 

A utilização das universidades ou institutos de pesquisa como fonte de informação 

(DFIUNI_1) apresentou  resultados muito significantes e significantes nos modelo 3 (0,803, 

p<0,01 ) e 4 (0,705, p<0,05), respectivamente. 
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A Tabela 11 abrange 4 modelos de regressão cuja variável dependente representa os 

efeitos da inovação sobre a ampliação da gama de bens ou serviços ofertados (IProd2).  Para 

1401 observações, o modelo 1 (curto) composto apenas do conjunto de variáveis controle – 

vínculo com incubadora, porte, receita, mercado, matriz e origem de capital - apresentou, 

como resultado Log likelihood de -1530, com F altamente significante de 89,29, um pseudo 

R2 de 2,8%. Já o modelo 02, acrescido das variáveis de cooperação – com cadeia de valores 

(clientes e fornecedores) e com universidades – apresentou uma melhora  no log likelihood de 

-1485, com F altamente significante de 180,84, um R2 de 5,7%.  

 

A substituição das variáveis cooperação pela consulta a fontes de informação para 

inovação (modelo 3)  trouxe um incremento no modelo, cujo log likelihood passou a ser de -

1173, com F altamente significante com 804,10 e um R2 de 25,5%. A junção dos 3 modelos 

(variáveis de controle, de cooperação e de fontes de informação) gerou o modelo 4 que 

apresentou um Log likelihood de -1168, um F altamente significante que superou os modelos 

anteriores 815,16 e um pseudo R2 de 25,9%. Além disso, observou-se um Likelihood-ratio 

altamente significante para os modelos 02 (Chi2(9) = 91,55,  p<0,001),  modelos 03 (Chi2(12) 

= 714,80,  p<0,001) e para o modelo 4 Chi2(21) =  725,87,  p<0,001). 
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Tabela 11: Ampliação da gama de bens ou serviços ofertados (IProd2) a, b  

 

MODELO 1 [CURTO] MODELO 2 
(MODELO 1 + 
COOPERAÇÃO) 

MODELO 3 
(MODELO 1 +  
FONTES DE 
INFORMAÇÃO) 

MODELO 4 [LONGO] 
(MODELO 1 + 
COOPERAÇÃO + FONTES 
DE INFORMAÇÃO) 

Incubadora, Porte, 
Mercado, Matriz Clientes, Fornecedores, Universidades, Institutos 

DInc 0,463 (0,363) 0,224 (0,379) 0,497 (0,429) 0,572 (0,435) 
FAIXA_PO_2 -0,157 (0,191) -0,080 (0,193) 0,142 (0,225) 0,118 (0,226) 
FAIXA_PO_3 -0,118 (0,233) -0,032 (0,237) -0,053 (0,276) -0,060 (0,277) 
Logreceita~d 0,479*** (0,083) 0,333*** (0,086) 0,185 (0,098) 0,184 (0,099) 
DMerc_2 0,053 (0,229) -0,004 (0,232) -0,030 (0,27) -0,058 (0,272) 
DMerc_3 0,211 (0,154) 0,144 (0,156) 0,090 (0,182) 0,089 (0,182) 
DMercExt 0,165 (0,216) 0,021 (0,22) 0,082 (0,254) 0,070 (0,256) 
DMatrEst -0,002 (0,163) 0,006 (0,167) -0,086 (0,191) -0,076 (0,192) 
OrigCap 0,026 (0,129) 0,056 (0,132) 0,099 (0,15) 0,082 (0,152) 
DCoopCad_1  0,367 (0,292)  -0,449 (0,316) 
DCoopCad_2  0,533 (0,423)  0,032 (0,453) 
DCoopCad_3  1,105*** (0,276)  0,337 (0,312) 
DCoopForn_1  0,367 (0,292)  -0,449 (0,316) 
DCoopForn_2  0,373 (0,393)  -0,346 (0,41) 
DCoopForn_3  0,747 (0,544)  0,202 (0,583) 
DCoopUNI_1  1,012*** (0,291)  0,784* (0,371) 
DCoopUNI_2  0,369 (0,32)  0,048 (0,392) 
DCoopUNI_3  -0,230 (0,458)  -0,345 (0,498) 
DFICad_1   2,678*** (0,185) 2,718*** (0,187) 
DFICad_2   1,959*** (0,21) 1,928*** (0,212) 
DFICad_3   1,952*** (0,264) 1,941*** (0,264) 
DFIForn_1   0,955*** (0,178) 0,936*** (0,187) 
DFIForn_2   0,835*** (0,195) 0,881*** (0,197) 
DFIForn_3   0,803*** (0,238) 0,827*** (0,246) 
DFIUNI_1   0,246 (0,277) 0,013 (0,308) 
DFIUNI_2   0,541* (0,25) 0,582* (0,267) 
DFIUNI_3   0,323 (0,26) 0,409 (0,267) 
DFICT_1   0,527 (0,298) 0,496 (0,303) 
DFICT_2   0,134 (0,249) 0,101 (0,251) 
DFICT_3   -0,184 (0,258) -0,220 (0,261) 
Constante 1 0,770** (0,278) 1,038*** (0,284) 3,115*** (0,349) 3,116*** (0,352) 
Constante 2 0,122 (0,277) 0,355 (0,283) 2,095*** (0,344) 2,090*** (0,347) 
Constante 3 -0,009 (0,277) 0,218 (0,283) 1,852*** (0,342) 1,846*** (0,345) 
Log likelihood  -1530 -1485 -1173 -1168 
F 89,29 *** 180,84 *** 804,10 *** 815,16 *** 
Pseudo R2 2,8 % 5,7 % 25,5 % 25,9 % 
Likelihood-ratio test - Chi2(9) =  91,55 *** Chi2(12) =  714,80 *** Chi2(21) =  725,87 *** 
N  1401 1401 1401 1401 

a  Regressão Logística Ordinal;  Coeficientes não padronizados; Erros padrão entre parêntesis;  
b * p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,001 
 
 

 
 O modelo curto da Tabela 11 apresenta impacto altamente significante (0,479, p<0,001) 

para a variável Logreceitastd, o que indica  uma forte correlação entre aumento da receita 

líquida da empresa e os efeitos da inovação sobre a ampliação da gama de bens ou serviços 

ofertados. 

 

 Para o modelo 02 a introdução das variáveis de cooperação trouxe um ganho em R2, 

apresentando valores altamente significantes para F e melhoria para os valores de Log 

likelihood, mantendo o valor positivo e altamente significante da variável logreceita (0,333, 



67 
 

p<0,001). Neste caso, cooperação com a cadeia de valores apresenta um impacto altamente 

significante para a variável DCoopCad_3 (1,105, p<0,001) indicando que cooperar com 

clientes e/ou consumidores explica inovação sobre a ampliação da gama de bens ou serviços 

ofertados. 

 

 O modelo 3, assim como o modelo 4 agregou alta significância para as variáveis fontes 

de informação com clientes ou consumidores assumindo os seguintes valores DFICad_1 

(2,678, p<0,001),  DFICad_2 (1,959, p<0,001) e DFICad_3 (1,952, p<0,001). O mesmo 

acontece para fontes de informação oriundas de fornecedores de máquinas, equipamentos, 

materiais, componentes ou software: DFIForn_1 (0,955, p<0,001),  DFIForn_2 (0,835, 

p<0,001) e DFIForn_3 (0,803, p<0,001). Esses valores indicam que buscar informação com 

clientes, consumidores e fornecedores explica sobre a ampliação da gama de bens ou serviços 

ofertados. 

 

Para as mesmas variáveis, o modelo 4 apresentou alta significância para as variáveis 

fontes de informação clientes ou consumidores com DFICad_1 (2,718, p<0,001),  DFICad_2 

(1,928, p<0,001) e DFICad_3 (1,941, p<0,001), e com fornecedores DFIForn_1 (0,936, 

p<0,001),  DFIForn_2 (0,881, p<0,001) e DFIForn_3 (0,827, p<0,001), indicando que os 

respondentes entendem que é extraordinariamente importante a utilização dessas fontes de 

informação da cadeia de valor da empresa para a ampliação da gama de bens ou serviços 

ofertados. 

 

A utilização das universidades ou institutos de pesquisa como fonte de informação 

(DFIUNI_2) apresentou  resultados significantes nos modelo 3 (0,541, p<0,05 ) e 4 (0,582, 

p<0,05), respectivamente. 

 

6.2. INOVAÇÃO EM PROCESSO 

 

A Tabela 12 consiste de 4 modelos de regressão cuja variável dependente representa os 

efeitos da inovação sobre o aumento da capacidade de produção ou de prestação de serviços 

(IProc1). Para 1401 observações, o modelo 1 (curto) composto apenas do conjunto de 

variáveis controle – vínculo com incubadora, porte, receita, mercado, matriz e origem de 

capital - apresentou, como resultado Log likelihood de -1552, com F altamente significante de 

75,25 um pseudo R2 de 2,4%. Já o modelo 02, acrescido das variáveis de cooperação – com 
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cadeia de valores (clientes e fornecedores) e com universidades – apresentou uma melhora no 

log likelihood de -1502, com F altamente significante de 176,49, um R2 de 5,6%.  

 

A substituição das variáveis cooperação pela consulta a fontes de informação para 

inovação (modelo 3)  trouxe um incremento no modelo, cujo log likelihood passou a ser de -

1207, com F altamente significante com 765,93 e um R2 de 24,1%. A junção dos 3 modelos 

(variáveis de controle, de cooperação e de fontes de informação) gerou o modelo 4 que 

apresentou um Log likelihood de -1198, um F altamente significante que superou os modelos 

anteriores 784,93 e um pseudo R2 de 24,7%. Além disso, observou-se um Likelihood-ratio 

altamente significante para os modelos 02 (Chi2(9) = 101,24,  p<0,001),  modelos 03 

(Chi2(12) = 690,68,  p<0,001) e para o modelo 4 Chi2(21) =  709,68,  p<0,001). 
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Tabela 12: Efeitos sobre aumento da capacidade de produção ou de prestação de serviços 
(IPRoc1) a, b 

 

MODELO 1 [CURTO] MODELO 2 
(MODELO 1 + 
COOPERAÇÃO) 

MODELO 3 
(MODELO 1 +  
FONTES DE 
INFORMAÇÃO) 

MODELO 4 [LONGO] 
(MODELO 1 + 
COOPERAÇÃO + FONTES 
DE INFORMAÇÃO) 

Incubadora, Porte, 
Mercado, Matriz Clientes, Fornecedores, Universidades, Institutos 

 
DInc 0,482 (0,336) 0,096 (0,351) 0,370 (0,391) 0,237 (0,397) 
FAIXA_PO_2 -0,091 (0,192) 0,044 (0,195) 0,289 (0,227) 0,303 (0,228) 
FAIXA_PO_3 0,098 (0,233) 0,249 (0,238) 0,351 (0,277) 0,388 (0,278) 
Logreceitastd 0,379*** (0,082) 0,209* (0,085) 0,014 (0,096) -0,020 (0,098) 
DMerc_2 -0,084 (0,233) -0,157 (0,236) -0,292 (0,274) -0,345 (0,275) 
DMerc_3 0,143 (0,154) 0,037 (0,156) 0,041 (0,181) -0,011 (0,181) 
DMercExt 0,127 (0,216) -0,069 (0,22) 0,037 (0,254) -0,018 (0,256) 
DMatrEst -0,057 (0,162) -0,019 (0,165) -0,123 (0,188) -0,076 (0,191) 
OrigCap 0,014 (0,127) 0,039 (0,13) 0,063 (0,148) 0,048 (0,15) 
DCoopCad_1 0,295 (0,277) -0,114 (0,299) 
DCoopCad_2 0,367 (0,409) -0,125 (0,424) 
DCoopCad_3 1,301*** (0,269) 0,091 (0,298) 
DCoopForn_1 0,295 (0,277) -0,114 (0,299) 
DCoopForn_2 0,301 (0,366) -0,669 (0,389) 
DCoopForn_3 0,892 (0,553) 0,189 (0,588) 
DCoopUNI_1 0,919*** (0,281) 1,242*** (0,357) 
DCoopUNI_2 -0,031 (0,322) 0,214 (0,374) 
DCoopUNI_3 0,649 (0,498) 0,778 (0,544) 
DFICad_1 1,626*** (0,179) 1,632*** (0,182) 
DFICad_2 1,505*** (0,205) 1,460*** (0,208) 
DFICad_3 1,973*** (0,274) 1,940*** (0,274) 
DFIForn_1 2,038*** (0,18) 2,100*** (0,189) 
DFIForn_2 1,519*** (0,192) 1,583*** (0,196) 
DFIForn_3 1,257*** (0,238) 1,278*** (0,246) 
DFIUNI_1 0,560* (0,279) 0,143 (0,308) 
DFIUNI_2 0,401 (0,247) 0,374 (0,262) 
DFIUNI_3 0,143 (0,262) 0,110 (0,269) 
DFICT_1 -0,214 (0,283) -0,305 (0,289) 
DFICT_2 -0,097 (0,247) -0,170 (0,249) 
DFICT_3 0,324 (0,261) 0,301 (0,264) 
Constante 1 1,147*** (0,276) 1,475*** (0,285) 3,729*** (0,35) 3,744*** (0,353) 
Constante 2 0,437 (0,275) 0,718* (0,283) 2,687*** (0,344) 2,686*** (0,347) 
Constante 3 0,215 (0,275) 0,482*** (0,282) 2,300*** (0,342) 2,295*** (0,345) 
Log likelihood  -1552 -1502 -1207 -1198 
F 75,25 *** 176,49 *** 765,93 *** 784,93 *** 
Pseudo R2 2,4 % 5,6 % 24,1 % 24,7 % 
Likelihood-ratio test - Chi2(9) =  101,24 *** Chi2(12) =  690,68 *** Chi2(21) =  709,68 *** 
N  1401 1401 1401 1401 

a  Regressão Logística Ordinal;  Coeficientes não padronizados; Erros padrão entre parêntesis;  
b * p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,001 

 
 
 O modelo curto da Tabela 12 apresenta um valor positivo e altamente significante para 

Logreceitastd (0,379, p<0,001), indicando uma correlação entre aumento da receita líquida da 

empresa e efeitos da inovação SOBRE O aumento da capacidade de produção ou de prestação 

de serviços. 

 

 Para o modelo 02 a introdução das variáveis de cooperação trouxe um ganho em R2, 

apresentando valores altamente significantes para F e melhoria para os valores de Log 
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likelihood, mantendo o valor positivo e significante da variável logreceita (0,209, p<0,05). 

Neste caso, cooperação com a cadeia de valores apresentou alta significância para a variável  

DCoopCad_3 (1,301, p<0,001) e DCoopUni_1 (0,919, p<0,001) indicando que cooperar com 

clientes, fornecedores e universidades explica inovação sobre o aumento da capacidade de 

produção ou de prestação de serviços. 

 

O modelo 03 agregou alta significância para as variáveis fontes de informação com 

clientes ou consumidores assumindo os seguintes valores DFICad_1 (1,626, p<0,001),  

DFICad_2 (1,505, p<0,001) e DFICad_3 (1,973, p<0,001). O mesmo acontece para fontes de 

informação oriundas de fornecedores de máquinas, equipamentos, materiais, componentes ou 

software: DFIForn_1 (2,038, p<0,001),  DFIForn_2 (1,519, p<0,001) e DFIForn_3 (1,257, 

p<0,001). Esses valores indicam que buscar informação com clientes, consumidores e 

fornecedores explica inovação para qualidade dos bens ou serviços das empresas. 

 

Este modelo apresentou também significância de 1% para a variável DFIUNI_1 (0,560,  

p<0,05) indicando que a utilização de universidades ou outros centros de ensino superior 

como fontes de informação para a inovação explica inovação para qualidade dos bens e 

serviços das empresas. 

 

Ao correlacionarmos os modelo curto, cooperação e fontes de informação encontramos 

um valor altamente significante para a variável DCoopUni_1 - cooperação com universidades 

e institutos de pesquisa - de 1,242 (p<0,001). O modelo 4 também apresentou alta 

significância para as variáveis fontes de informação clientes ou consumidores com DFICad_1 

(1,632, p<0,001),  DFICad_2 (1,460, p<0,001) e DFICad_3 (1,940, p<0,001), e com 

fornecedores DFIForn_1 (2,100, p<0,001),  DFIForn_2 (1,583, p<0,001) e DFIForn_3 (1,278, 

p<0,001).  

 

Todos esses resultados indicam que os respondentes entendem que é 

extraordinariamente importante cooperar com universidades e institutos de pesquisa e utilizar 

fontes de informação da cadeia de valor da empresa para inovação da qualidade dos bens ou 

serviços das empresas. 
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 A Tabela 13 consiste de 4 modelos de regressão cuja variável dependente representa os 

efeitos da inovação sobre  o  aumento da flexibilidade da produção ou da prestação de 

serviços (Iproc2). Para 1401 observações, o modelo 1 (curto) composto apenas do conjunto de 

variáveis controle – vínculo com incubadora, porte, receita, mercado, matriz e origem de 

capital - apresentou, como resultado Log likelihood de -1568, com F altamente significante de 

79,15, um pseudo R2 de 2,5%. Já o modelo 02, acrescido das variáveis de cooperação – com 

cadeia de valores (clientes e fornecedores) e com universidades – apresentou uma melhora  no 

log likelihood de -1522, com F altamente significante de 170,28, um R2 de 5,3%.  

 

 A substituição das variáveis cooperação pela consulta a fontes de informação para 

inovação (modelo 3)  trouxe um incremento no modelo, cujo log likelihood passou a ser de -

1235, com F altamente significante com 745,02 e um R2 de 23,2 %. A junção dos 3 modelos 

(variáveis de controle, de cooperação e de fontes de informação) gerou o modelo 4 que 

apresentou um Log likelihood de -1231, um F altamente significante que superou os modelos 

anteriores 752,97  e um pseudo R2 de 23,4 %. Além disso, observou-se um Likelihood-ratio 

altamente significante para os modelos 02 (Chi2(9) = 91,13,  p<0,001),  modelos 03 (Chi2(12) 

= 665,87,  p<0,001) e para o modelo 4 Chi2(21) =  673,82,  p<0,001). 
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Tabela 13: Efeitos sobre Aumento da Flexibilidade da Produção ou da Prestação de Serviços 
(Iproc2) a, b 

 

Modelo 1 [curto] Modelo 2 
(Modelo 1 + 
Cooperação) 

Modelo 3 
(Modelo 1 +  
Fontes de Informação) 

Modelo 4 [longo] 
(Modelo 1 + 
Cooperação + Fontes 
de Informação) 

Incubadora, Porte, 
Mercado, Matriz Clientes, Fornecedores, Universidades, Institutos 

 
DInc 0,492 (0,347) 0,070 (0,364) 0,505 (0,397) 0,388 (0,406) 
FAIXA_PO_2 -0,046 (0,196) 0,107 (0,199) 0,274 (0,228) 0,318 (0,231) 
FAIXA_PO_3 0,124 (0,239) 0,276 (0,244) 0,415 (0,28) 0,464 (0,283) 
Logreceitastd 0,394*** (0,082) 0,215* (0,085) 0,029 (0,095) 0,002 (0,097) 
DMerc_2 0,039 (0,233) -0,022 (0,235) -0,191 (0,271) -0,193 (0,273) 
DMerc_3 0,121 (0,157) 0,020 (0,158) -0,049 (0,182) -0,070 (0,183) 
DMercExt 0,302 (0,215) 0,148 (0,219) 0,161 (0,249) 0,155 (0,25) 
DMatrEst -0,014 (0,164) 0,018 (0,167) -0,073 (0,19) -0,042 (0,192) 
OrigCap -0,053 (0,129) -0,025 (0,132) -0,052 (0,15) -0,052 (0,152) 
DCoopCad_1  0,484 (0,267)  0,100 (0,29) 
DCoopCad_2  0,400 (0,393)  -0,137 (0,405) 
DCoopCad_3  1,033*** (0,252)  -0,158 (0,281) 
DCoopForn_1  0,484 (0,267)  0,100 (0,29) 
DCoopForn_2  0,397 (0,363)  -0,481 (0,383) 
DCoopForn_3  0,758 (0,529)  0,202 (0,561) 
DCoopUNI_1  0,637* (0,26)  0,598 (0,333) 
DCoopUNI_2  0,326 (0,31)  0,562 (0,361) 
DCoopUNI_3  0,570 (0,463)  0,645 (0,503) 
DFICad_1   1,943*** (0,181) 1,938*** (0,183) 
DFICad_2   1,744*** (0,208) 1,730*** (0,209) 
DFICad_3   1,820*** (0,264) 1,818*** (0,266) 
DFIForn_1   1,696*** (0,178) 1,772*** (0,186) 
DFIForn_2   1,271*** (0,191) 1,307*** (0,193) 
DFIForn_3   0,865*** (0,233) 0,850*** (0,239) 
DFIUNI_1   0,514 (0,274) 0,289 (0,3) 
DFIUNI_2   0,346 (0,236) 0,218 (0,25) 
DFIUNI_3   0,202 (0,25) 0,139 (0,258) 
DFICT_1   -0,152 (0,279) -0,209 (0,283) 
DFICT_2   -0,069 (0,239) -0,113 (0,241) 
DFICT_3   0,314 (0,249) 0,323 (0,251) 
     
Constante 1 1,309 (0,282) 1,669*** (0,29) 3,796*** (0,353) 3,863*** (0,357) 
Constante 2 0,485 (0,28) 0,796** (0,288) 2,629*** (0,347) 2,688*** (0,351) 
Constante 3 0,221 (0,28) 0,513*** (0,287) 2,178*** (0,344) 2,235*** (0,348) 
     
Log likelihood  -1568 -1522 -1235 -1231 
F 79,15 *** 170,28 *** 745,02 *** 752,97 *** 
Pseudo R2 2,5 % 5,3 % 23,2 % 23,4 % 
Likelihood-ratio test - Chi2(9) =  91,13 *** Chi2(12) =  665,87 *** Chi2(21) =  673,82 *** 
N  1401 1401 1401 1401 

a  Regressão Logística Ordinal;  Coeficientes não padronizados; Erros padrão entre parêntesis;  
b * p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,001 

 
 
 No modelo curto apresentado na Tabela 13 a variável logreceita apresenta um valor 

positivo e altamente significante (0,394, p<0,001), indicando uma correlação entre aumento 

da receita líquida da empresa e os efeitos da inovação sobre  o  aumento da flexibilidade da 

produção ou da prestação de serviços. 
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Para o modelo 02 a introdução das variáveis de cooperação trouxe um ganho em R2, 

apresentando valores altamente significantes para F e melhoria para os valores de Log 

likelihood. Neste caso, a variável logreceita apresentou um valor positivo e significante de 

(0,215, p<0,05). Neste caso, cooperação com a cadeia de valores mostrou alta significância 

para a  variável   DCoopCad_3 (1,033, p<0,001) e significância para DCoopUni_1 (0,637, 

p<0,05) indicando que cooperar com clientes, fornecedores e universidades explica os efeitos 

da inovação sobre  o  aumento da flexibilidade da produção ou da prestação de serviços 

 

O modelo 3, assim como o modelo 4 apresentou alta significância para as variáveis 

fontes de informação com clientes ou consumidores assumindo os seguintes valores 

DFICad_1 (1,943, p<0,001),  DFICad_2 (1,744, p<0,001) e DFICad_3 (1,820, p<0,001). O 

mesmo acontece para fontes de informação oriundas de fornecedores de máquinas, 

equipamentos, materiais, componentes ou software: DFIForn_1 (1,696, p<0,001),  DFIForn_2 

(1,271, p<0,001) e DFIForn_3 (0,865, p<0,001). Esses valores indicam que buscar 

informação com clientes, consumidores e fornecedores explica os efeitos da inovação sobre o  

aumento da flexibilidade da produção ou da prestação de serviços. 

 

Para as mesmas variáveis, o modelo 4  agregou alta significância para as variáveis 

fontes de informação clientes ou consumidores com DFICad_1 (1,938, p<0,001),  DFICad_2 

(1,730, p<0,001) e DFICad_3 (1,818, p<0,001), e com fornecedores DFIForn_1 (1,772, 

p<0,001),  DFIForn_2 (1,307, p<0,001) e DFIForn_3 (0,850, p<0,001), indicando que os 

respondentes entendem que é extraordinariamente importante a utilização dessas fontes de 

informação da cadeia de valor da empresa para o Aumento da Flexibilidade da Produção ou 

da Prestação de Serviços. 
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 A Tabela 14  consiste de 4 modelos de regressão cuja variável dependente representa os 

efeitos da inovação na  redução dos custos de produção ou dos serviços prestados (Iproc3). 

Para 1401 observações, o modelo 1 (curto) composto apenas do conjunto de variáveis 

controle – vínculo com incubadora, porte, receita, mercado, matriz e origem de capital - 

apresentou, como resultado Log likelihood de -1527, com F altamente significante de 91,74, 

um pseudo R2 de 2,9%. Já o modelo 02, acrescido das variáveis de cooperação – com cadeia 

de valores (clientes e fornecedores) e com universidades – apresentou uma melhora  no log 

likelihood de -1487, com F altamente significante de 172,31, um R2 de 5,5%.  

 

 A substituição das variáveis cooperação pela consulta a fontes de informação para 

inovação (modelo 3)  trouxe um incremento no modelo, cujo log likelihood passou a ser de -

1274, com F altamente significante com 596,38 e um R2 de 19,0 %. A junção dos 3 modelos 

(variáveis de controle, de cooperação e de fontes de informação) gerou o modelo 4 que 

apresentou um Log likelihood de -1271, um F altamente significante que superou os modelos 

anteriores 603,94 e um pseudo R2 de 19,2 %. Além disso, observou-se um Likelihood-ratio 

altamente significante para os modelos 02 (Chi2(9) = 80,57,  p<0,001),  modelos 03 (Chi2(12) 

= 504,64,  p<0,001) e para o modelo 4 Chi(21) =  512,20,  p<0,001). 
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Tabela 14: Efeitos sobre Redução dos Custos de Produção ou dos Serviços Prestados (IPROC3)  
a, b 

 

MODELO 1 [CURTO] MODELO 2 
(MODELO 1 + 
COOPERAÇÃO) 

MODELO 3 
(MODELO 1 +  
FONTES DE 
INFORMAÇÃO) 

MODELO 4 [LONGO] 
(MODELO 1 + COOPERAÇÃO 
+ FONTES DE INFORMAÇÃO) 

Incubadora, Porte, 
Mercado, Matriz Clientes, Fornecedores, Universidades, Institutos 

 
DInc 0,179 (0,336) -0,217 (0,357) -0,148 (0,392) -0,346 (0,404) 
FAIXA_PO_2 0,124 (0,209) 0,270 (0,212) 0,405 (0,234) 0,435 (0,236) 
FAIXA_PO_3 0,325 (0,25) 0,468 (0,256) 0,480 (0,283) 0,525 (0,285) 
Logreceitastd 0,392*** (0,084) 0,217* (0,087) 0,040 (0,093) 0,013 (0,096) 
DMerc_2 0,031 (0,244) 0,002 (0,247) -0,116 (0,275) -0,100 (0,276) 
DMerc_3 0,245 (0,163) 0,174 (0,165) 0,162 (0,184) 0,146 (0,184) 
DMercExt 0,361 (0,224) 0,249 (0,227) 0,382 (0,249) 0,378 (0,25) 
DMatrEst -0,043 (0,167) -0,021 (0,17) -0,064 (0,187) -0,055 (0,188) 
OrigCap -0,038 (0,13) 0,003 (0,133) -0,037 (0,146) -0,026 (0,147) 
DCoopCad_1  0,278 (0,275)  0,010 (0,291) 
DCoopCad_2  0,152 (0,377)  -0,216 (0,391) 
DCoopCad_3  1,099*** (0,258)  0,223 (0,279) 
DCoopForn_1  0,278 (0,275)  0,010 (0,291) 
DCoopForn_2  0,491 (0,354)  -0,199 (0,379) 
DCoopForn_3  0,927 (0,508)  0,392 (0,543) 
DCoopUNI_1  0,369 (0,255)  0,128 (0,318) 
DCoopUNI_2  0,365 (0,302)  0,095 (0,35) 
DCoopUNI_3  0,865* (0,44)  0,870 (0,476) 
DFICad_1   1,234*** (0,187) 1,224*** (0,19) 
DFICad_2   1,134*** (0,209) 1,108*** (0,211) 
DFICad_3   1,357*** (0,262) 1,343*** (0,265) 
DFIForn_1   1,593*** (0,183) 1,585*** (0,192) 
DFIForn_2   1,343*** (0,197) 1,358*** (0,2) 
DFIForn_3   1,288*** (0,237) 1,258*** (0,245) 
DFIUNI_1   0,150 (0,267) 0,079 (0,295) 
DFIUNI_2   0,530* (0,237) 0,497* (0,252) 
DFIUNI_3   0,370 (0,246) 0,259 (0,252) 
DFICT_1   0,432 (0,269) 0,444 (0,272) 
DFICT_2   0,370 (0,24) 0,366 (0,241) 
DFICT_3   0,226 (0,242) 0,221 (0,244) 
     
Constante 1 2,154 (0,301) 2,557*** (0,311) 4,375*** (0,365) 4,432*** (0,368) 
Constante 2 1,071 (0,296) 1,412*** (0,305) 3,049*** (0,357) 3,095*** (0,36) 
Constante 3 0,678 (0,295) 0,992*** (0,303) 2,478*** (0,353) 2,521*** (0,355) 
     
Log likelihood  -1527 -1487 -1274 -1271 
F 91,74 *** 172,31 *** 596,380 *** 603,94 *** 
Pseudo R2 2,9 % 5,5 % 19,0 % 19,2 % 
Likelihood-ratio test - Chi2(9) =  80,57 *** Chi2(12) =  504,64 *** Chi2(21) =  512,20 *** 
N  1401 1401 1401 1401 

a  Regressão Logística Ordinal;  Coeficientes não padronizados; Erros padrão entre parêntesis;  
b * p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,001 

 
 
 
 A variável logreceita apresentada no modelo curto da Tabela 14apresenta  um valor 

positivo e altamente significante (0,392, p<0,001), indicando uma correlação entre aumento 

da receita líquida da empresa e os efeitos sobre redução dos custos de produção ou dos 

serviços prestados. 
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 Para o modelo 02 a introdução das variáveis de cooperação trouxe um ganho em R2, 

apresentando valores altamente significantes para F e melhoria para os valores de Log 

likelihood, mantendo o valor positivo e altamente significante da variável logreceita (0,217, 

p<0,05). Neste caso, cooperação com a cadeia de valores mostrou alta significância para a 

variável   DCoopCad_3 (1,099, p<0,001) e significante para DCoopUni_1 (0,865, p<0,05) 

indicando que cooperar com clientes, fornecedores e universidades explica inovação para 

redução dos custos de produção ou dos serviços prestados. 

 

 O modelo 3, assim como o modelo 4 apresentou alta significância para as variáveis 

fontes de informação com clientes ou consumidores assumindo os seguintes valores: 

DFICad_1 (1,234, p<0,001),  DFICad_2 (1,134, p<0,001) e DFICad_3 (1,357, p<0,001). O 

mesmo acontece para fontes de informação oriundas de fornecedores de máquinas, 

equipamentos, materiais, componentes ou software: DFIForn_1 (1,593, p<0,001),  DFIForn_2 

(1,343, p<0,001) e DFIForn_3 (1,288, p<0,001). Esses valores indicam que buscar 

informação com clientes, consumidores e fornecedores explica inovação para redução dos 

custos de produção ou dos serviços prestados. 

 

6.3. INOVAÇÃO EM MERCADO 

 

 A Tabela 15 consiste de 4 modelos de regressão cuja variável dependente representa os 

efeitos da inovação sobre a manutenção da participação da empresa no mercado (IMerc1). 

Para 1401 observações, o modelo 1 (curto) composto apenas do conjunto de variáveis 

controle – vínculo com incubadora, porte, receita, mercado, matriz e origem de capital - 

apresentou, como resultado Log likelihood de -1578, com F altamente significante de 97,94, 

um pseudo R2 de 3,0 %. Já o modelo 02, acrescido das variáveis de cooperação – com cadeia 

de valores (clientes e fornecedores) e com universidades – apresentou uma melhora  no log 

likelihood de -1538, com F altamente significante de 178,36, um R2 de 5,5%.  

 

 A substituição das variáveis cooperação pela consulta a fontes de informação para 

inovação (modelo 3)  trouxe um incremento no modelo, cujo log likelihood passou a ser de -

1173, com F altamente significante com 909,27 e um R2 de 27,9%. A junção dos 3 modelos 

(variáveis de controle, de cooperação e de fontes de informação) gerou o modelo 4 que 

apresentou um Log likelihood de -1168, um F altamente significante que superou os modelos 

anteriores 918,36  e um pseudo R2 de 28,2%. Além disso, observou-se um Likelihood-ratio 
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altamente significante para os modelos 02 (Chi2(9) = 80,52,  p<0,001),  modelos 03 (Chi2(12) 

= 811,43,  p<0,001) e para o modelo 4 Chi(21) =  820,51,  p<0,001). 

 

Tabela 15: Efeitos sobre Manutenção da Participação da Empresa no Mercado (IMerc1) a, b 

 

Modelo 1 [curto] Modelo 2 
(Modelo 1 + 
Cooperação) 
 

Modelo 3 
(Modelo 1 +  
Fontes de Informação) 

Modelo 4 [longo] 
(Modelo 1 + 
Cooperação + Fontes 
de Informação) 

 
Incubadora, Porte, 
Mercado, Matriz Clientes, Fornecedores, Universidades, Institutos 

 
DInc 0,221 (0,323) -0,123 (0,342) 0,004 (0,403) -0,031 (0,411) 
FAIXA_PO_2 -0,137 (0,189) -0,026 (0,192) 0,111 (0,223) 0,097 (0,225) 
FAIXA_PO_3 -0,084 (0,232) 0,017 (0,236) -0,033 (0,274) -0,068 (0,276) 
Logreceitastd 0,475*** (0,082) 0,343*** (0,085) 0,146 (0,097) 0,187 (0,099) 
DMerc_2 0,075 (0,223) -0,001 (0,226) 0,023 (0,268) -0,013 (0,271) 
DMerc_3 0,255 (0,15) 0,174 (0,151) 0,217 (0,18) 0,207 (0,181) 
DMercExt 0,374 (0,213) 0,246 (0,216) 0,468 (0,255) 0,469 (0,256) 
DMatrEst 0,090 (0,163) 0,113 (0,166) 0,100 (0,194) 0,106 (0,196) 
OrigCap -0,057 (0,128) -0,034 (0,13) -0,058 (0,151) -0,075 (0,153) 
DCoopCad_1  0,455 (0,286)  -0,315 (0,317) 
DCoopCad_2  0,592 (0,421)  -0,120 (0,454) 
DCoopCad_3  0,854*** (0,266)  -0,303 (0,306) 
DCoopForn_1  0,455 (0,286)  -0,315 (0,317) 
DCoopForn_2  0,612 (0,393)  -0,257 (0,425) 
DCoopForn_3  1,118 (0,593)  0,563 (0,645) 
DCoopUNI_1  0,794** (0,291)  0,480 (0,376) 
DCoopUNI_2  0,309 (0,322)  -0,158 (0,396) 
DCoopUNI_3  -0,444 (0,448)  -0,447 (0,498) 
DFICad_1   2,410*** (0,178) 2,451*** (0,181) 
DFICad_2   2,037*** (0,208) 2,044*** (0,21) 
DFICad_3   1,668*** (0,254) 1,636*** (0,257) 
DFIForn_1   1,472*** (0,177) 1,560*** (0,187) 
DFIForn_2   1,026*** (0,192) 1,082*** (0,195) 
DFIForn_3   1,112*** (0,236) 1,091*** (0,243) 
DFIUNI_1   0,476 (0,281) 0,356 (0,312) 
DFIUNI_2   0,724** (0,265) 0,790** (0,284) 
DFIUNI_3   0,264 (0,266) 0,302 (0,274) 
DFICT_1   0,230 (0,294) 0,249 (0,299) 
DFICT_2   0,319 (0,268) 0,325 (0,27) 
DFICT_3   -0,012 (0,268) 0,035 (0,271) 
Constante 1 0,807 (0,276) 1,078*** (0,282) 3,370*** (0,349) 3,328*** (0,351) 
Constante 2 0,071 (0,275) 0,308 (0,281) 2,160*** (0,342) 2,111*** (0,344) 
Constante 3 -0,117 (0,275) 0,111*** (0,281) 1,787*** (0,339) 1,737*** (0,341) 
Log likelihood  -1578 -1538 -1173 -1168 
F 97,94 *** 178,36 *** 909,27*** 918,36 *** 
Pseudo R2 3,0 % 5,5 % 27,9 % 28,2 % 
Likelihood-ratio test - Chi2(9) =  80,52 *** Chi2(12) =  811,43 *** Chi2(21) =  820,51 *** 
N  1401 1401 1401 1401 

a  Regressão Logística Ordinal;  Coeficientes não padronizados; Erros padrão entre parêntesis;  
b * p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,001 

 
 
 A variável  logreceita da Tabela 15 apresenta um valor positivo e altamente significante  

(0,475, p<0,001) tanto para o modelo 1, quanto para o modelo 2 (0,343, p<0,001),   indicando 

uma correlação entre aumento da receita líquida da empresa e o efeito da inovação   sobre 

manutenção da participação da empresa no mercado sobre a qualidade dos bens ou serviços.  
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 Para o modelo 02 a introdução das variáveis de cooperação trouxe um ganho em R2, 

apresentando valores altamente significantes para F e melhoria para os valores de Log 

likelihood. Neste caso, cooperação com a cadeia de valores mostrou alta significância para a  

variável DCoopCad_3 (0,854, p<0,001) e muita significância para DCoopUni_1 (0,794, 

p<0,01) indicando que cooperar com clientes, fornecedores e universidades explica o efeito da 

inovação   sobre manutenção da participação da empresa no mercado sobre a qualidade dos 

bens ou serviços.  

 

 O modelo 3 agregou alta significância para as variáveis fontes de informação com 

clientes ou consumidores assumindo os seguintes valores DFICad_1 (2,410, p<0,001),  

DFICad_2 (2,037, p<0,001) e DFICad_3 (1,668, p<0,001). O mesmo acontece para fontes de 

informação orindas de fornecedores de máquinas, equipamentos, materiais, componentes ou 

software: DFIForn_1 (1,472, p<0,001),  DFIForn_2 (1,026, p<0,001) e DFIForn_3 (1,112, 

p<0,001). Esses valores indicam que buscar informação com clientes, consumidores e 

fornecedores explica inovação para Manutenção da Participação da Empresa no Mercado 

sobre a qualidade dos bens ou serviços.  

 

 Para as mesmas variáveis, o modelo 4 apresentou  alta significância para as variáveis 

fontes de informação clientes ou consumidores com DFICad_1 (2,451, p<0,001),  DFICad_2 

(2,044, p<0,001) e DFICad_3 (1,636, p<0,001), e com fornecedores DFIForn_1 (1,560, 

p<0,001),  DFIForn_2 (1,082, p<0,001) e DFIForn_3 (1,091, p<0,001), indicando que os 

respondentes entendem que é extraordinariamente importante a utilização dessas fontes de 

informação da cadeia de valor da empresa para Manutenção da Participação da Empresa no 

Mercado sobre a qualidade dos bens ou serviços.  

 

A utilização das universidades ou institutos de pesquisa como fonte de informação 

(DFIUNI_1) apresentou  resultados muito significantes  nos modelo 3 (0,724, p<0,01 ) e 4 

(0,790, p<0,01). 

 

 A Tabela 16 consiste de 4 modelos de regressão cuja variável dependente representa os 

efeitos Efeitos da inovação na ampliação da participação da empresa no mercado (IMerc2). 

Para 1401 observações, o modelo 1 (curto) composto apenas do conjunto de variáveis 

controle – vínculo com incubadora, porte, receita, mercado, matriz e origem de capital - 
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apresentou, como resultado Log likelihood de -1609, com F altamente significante de 90,95, 

um pseudo R2 de 2,8%. Já o modelo 02, acrescido das variáveis de cooperação – com cadeia 

de valores (clientes e fornecedores) e com universidades – apresentou uma melhora  no log 

likelihood de -1569, com F altamente significante de 171,06, um R2 de 5,2%.  

 

 A substituição das variáveis cooperação pela consulta a fontes de informação para 

inovação (modelo 3)  trouxe um incremento no modelo, cujo log likelihood passou a ser de -

1256, com F altamente significante com 796,71 e um R2 de 24,1 %. A junção dos 3 modelos 

(variáveis de controle, de cooperação e de fontes de informação) gerou o modelo 4 que 

apresentou um Log likelihood de -1248, um F altamente significante que superou os modelos 

anteriores 812,58 e um pseudo R2 de 24,6 %. Além disso, observou-se um Likelihood-ratio 

altamente significante para os modelos 02 (Chi2(9) = 80,10,  p<0,001),  modelos 03 (Chi2(12) 

= 705,75,  p<0,001) e para o modelo 4 Chi(21) =  721,63,  p<0,001). 
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Tabela 16: Efeitos sobre Ampliação da Participação da Empresa no Mercado (IMerc2) a, b 

 

Modelo 1 [curto] Modelo 2 
(Modelo 1 + 
Cooperação) 

Modelo 3 
(Modelo 1 +  
Fontes de Informação) 

Modelo 4 [longo] 
(Modelo 1 + 
Cooperação + Fontes 
de Informação) 

Incubadora, Porte, 
Mercado, Matriz Clientes, Fornecedores, Universidades, Institutos 

 
DInc 0,313 (0,348) -0,025 (0,363) 0,145 (0,402) 0,131 (0,411) 
FAIXA_PO_2 -0,220 (0,189) -0,105 (0,192) 0,057 (0,218) 0,033 (0,221) 
FAIXA_PO_3 -0,181 (0,231) -0,065 (0,235) -0,152 (0,27) -0,177 (0,272) 
Logreceita~d 0,446*** (0,08) 0,305*** (0,083) 0,131 (0,093) 0,162 (0,096) 
DMerc_2 0,010 (0,229) -0,048 (0,231) -0,193 (0,269) -0,218 (0,272) 
DMerc_3 0,336* (0,156) 0,254 (0,157) 0,272 (0,182) 0,263 (0,183) 
DMercExt 0,527* (0,216) 0,417 (0,218) 0,623* (0,25) 0,634* (0,252) 
DMatrEst 0,011 (0,159) 0,022 (0,162) 0,043 (0,183) 0,039 (0,185) 
OrigCap -0,013 (0,125) 0,017 (0,127) -0,018 (0,143) -0,004 (0,145) 
DCoopCad_1  0,199 (0,278)  -0,464 (0,303) 
DCoopCad_2  0,540 (0,402)  0,015 (0,425) 
DCoopCad_3  0,987*** (0,259)  -0,035 (0,292) 
DCoopForn_1  0,199 (0,278)  -0,464 (0,303) 
DCoopForn_2  0,175 (0,363)  -0,581 (0,389) 
DCoopForn_3  1,467** (0,565)  1,165 (0,598) 
DCoopUNI_1  0,779** (0,267)  0,504 (0,345) 
DCoopUNI_2  0,507 (0,319)  0,171 (0,382) 
DCoopUNI_3  0,158 (0,446)  0,223 (0,486) 
DFICad_1   2,389*** (0,179) 2,431*** (0,181) 
DFICad_2   1,995*** (0,204) 1,985*** (0,206) 
DFICad_3   1,976*** (0,255) 1,987*** (0,257) 
DFIForn_1   1,289*** (0,174) 1,363*** (0,183) 
DFIForn_2   0,704*** (0,189) 0,775*** (0,191) 
DFIForn_3   0,673** (0,227) 0,591* (0,235) 
DFIUNI_1   0,355 (0,268) 0,276 (0,296) 
DFIUNI_2   0,695** (0,244) 0,718** (0,26) 
DFIUNI_3   0,216 (0,253) 0,238 (0,26) 
DFICT_1   0,287 (0,27) 0,316 (0,276) 
DFICT_2   0,127 (0,243) 0,102 (0,246) 
DFICT_3   0,031 (0,254) -0,008 (0,256) 
     
Constante 1 1,225 (0,278) 1,526*** (0,284) 3,700*** (0,347) 3,719*** (0,35) 
Constante 2 0,379 (0,276) 0,634* (0,282) 2,461*** (0,34) 2,467*** (0,343) 
Constante 3 0,103 (0,276) 0,343*** (0,282) 1,979*** (0,336) 1,980*** (0,34) 
     
Log likelihood  -1609 -1569 -1256 -1248 
F 90,95*** 171,06 *** 796,71 *** 812,58 *** 
Pseudo R2 2,8 % 5,2 % 24,1 % 24,6 % 
Likelihood-ratio test - Chi2(9) =  80,10 *** Chi2(12) =  705,75 *** Chi2(21) =  721,63 *** 
N  1401 1401 1401 1401 

a  Regressão Logística Ordinal;  Coeficientes não padronizados; Erros padrão entre parêntesis;  
b * p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,001 
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 O modelo curto da Tabela 16 apresenta um valor positivo e altamente significante 

(0,446, p<0,001)  para a  variável logreceita, valores significantes para  DMerc_3 (0,336,  

p<0,05) e para DMercExt  (0,527,  p<0,05).  

 

 Os números indicam que o aumento da receita líquida da empresa e a abrangência dos 

mercados nacionais e internacionais exercem correlação nos efeitos da inovação sobre a 

ampliação da participação da empresa no mercado. 

 

 Para o modelo 02 a introdução das variáveis de cooperação trouxe um ganho em R2, 

apresentando valores altamente significantes para F e melhoria para os valores de Log 

likelihood, mantendo o valor positivo e altamente significante da variável logreceita (0,305, 

p<0,001).  

 

 Neste caso, cooperação com a cadeia de valores mostrou alta significância para 

DCoopCad_3 (0,987, p<0,001) e muita significância para as variáveis   DCoopForn_3 (1,467, 

p<0,01) e DCoopUni_1 (0,779, p<0,01) indicando que cooperar com clientes, fornecedores e 

universidades explica inovação sobre a ampliação da participação da empresa no mercado. 

 

 O modelo 3, assim como o modelo 4 apresentou significância de 1% para a variável 

relativa ao mercado internacional ((DMercExt (0,623,  p<0,05) e  (0,634,  p<0,05), 

respectivamente).  

 

 O modelo 3 agregou ainda alta significância para as variáveis fontes de informação com 

clientes ou consumidores assumindo os seguintes valores DFICad_1 (2,389, p<0,001),  

DFICad_2 (1,995, p<0,001) e DFICad_3 (1,976, p<0,001).  

 

 O mesmo acontece para fontes de informação oriundas de fornecedores de máquinas, 

equipamentos, materiais, componentes ou software: DFIForn_1 (1,289, p<0,001),  DFIForn_2 

(0,704, p<0,001), porém com muita significância para DFIForn_3 (0,673, p<0,01).  
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 Esses valores indicam que buscar informação com clientes, consumidores e 

fornecedores explica inovação sobre a ampliação da participação da empresa no mercado. 

 

 Para as mesmas variáveis, o modelo 4 apresentou alta significância para as variáveis 

fontes de informação clientes ou consumidores com DFICad_1 (2,431, p<0,001),  DFICad_2 

(1,985, p<0,001) e DFICad_3 (1,987, p<0,001), e com fornecedores DFIForn_1 (1,363, 

p<0,001),  DFIForn_2 (0,775, p<0,001) e significância para DFIForn_3 (0,591, p<0,05), 

indicando que os respondentes entendem que é extraordinariamente importante a utilização 

dessas fontes de informação da cadeia de valor da empresa para  ampliação da participação da 

empresa no mercado. 

 

A utilização das universidades ou institutos de pesquisa como fonte de informação 

(DFIUNI_1) apresentou  resultados muito significantes  nos modelo 3 (0,695, p<0,01 ) e 4 

(0,718, p<0,01), respectivamente. 

 

 A Tabela  17  consiste de 4 modelos de regressão cuja variável dependente representa os 

efeitos da inovação na abertura de novos mercados (IMerc3). Para 1401 observações, o 

modelo 1 (curto) composto apenas do conjunto de variáveis controle – vínculo com 

incubadora, porte, receita, mercado, matriz e origem de capital - apresentou, como resultado 

Log likelihood de -1556, com F altamente significante de 84,21, um pseudo R2 de 2,6%.  

 

 Já o modelo 02, acrescido das variáveis de cooperação – com cadeia de valores (clientes 

e fornecedores) e com universidades – apresentou uma melhora  no log likelihood de -1521, 

com F altamente significante de 53,79, um R2 de 4,8%.  

 

 A substituição das variáveis cooperação pela consulta a fontes de informação para 

inovação (modelo 3)  trouxe um incremento no modelo, cujo log likelihood passou a ser de -

1249, com F altamente significante com 698,65 e um R2 de 21,9 %.  

 

 A junção dos 3 modelos (variáveis de controle, de cooperação e de fontes de 

informação) gerou o modelo 4 que apresentou um Log likelihood de -1241, um F altamente 

significante que superou os modelos anteriores 713,33 e um pseudo R2 de 22,3 %.  
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 Além disso, observou-se um Likelihood-ratio altamente significante para os modelos 02 

(Chi2(9) = 69,58,  p<0,001),  modelos 03 (Chi2(12) = 614,44,  p<0,001) e para o modelo 4 

Chi2(21) =  629,12,  p<0,001). 
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Tabela 17: Efeitos sobre abertura de novos mercados (IMERC3) a, b 
 

 

MODELO 1 [CURTO] MODELO 2 
(MODELO 1 + 
COOPERAÇÃO) 

MODELO 3 
(MODELO 1 +  
FONTES DE 
INFORMAÇÃO) 

MODELO 4 [LONGO] 
(MODELO 1 + 
COOPERAÇÃO + FONTES 
DE INFORMAÇÃO) 

Incubadora, Porte, 
Mercado, Matriz Clientes, Fornecedores, Universidades, Institutos 

 
DInc 0,410 (0,331) 0,101 (0,344) 0,389 (0,373) 0,340 (0,388) 
FAIXA_PO_2 -0,240 (0,196) -0,120 (0,199) 0,058 (0,225) 0,043 (0,226) 
FAIXA_PO_3 -0,266 (0,239) -0,154 (0,243) -0,212 (0,276) -0,227 (0,278) 
Logreceita~d 0,476*** (0,083) 0,340*** (0,086) 0,167 (0,095) 0,190 (0,097) 
DMerc_2 -0,039 (0,236) -0,096 (0,238) -0,223 (0,272) -0,263 (0,275) 
DMerc_3 0,274 (0,158) 0,189 (0,159) 0,175 (0,182) 0,161 (0,183) 
DMercExt 0,383 (0,219) 0,259 (0,221) 0,393 (0,252) 0,400 (0,253) 
DMatrEst -0,056 (0,164) -0,052 (0,167) -0,133 (0,188) -0,149 (0,19) 
OrigCap 0,043 (0,13) 0,068 (0,131) 0,097 (0,147) 0,101 (0,149) 
DCoopCad_1  0,549* (0,28) 0,062 (0,295) 
DCoopCad_2  0,238 (0,382) -0,245 (0,396) 
DCoopCad_3  0,593* (0,263) -0,393 (0,29) 
DCoopForn_1  0,549* (0,28) 0,062 (0,295) 
DCoopForn_2  0,258 (0,372) -0,401 (0,389) 
DCoopForn_3  0,917 (0,515) 0,512 (0,542) 
DCoopUNI_1  0,970*** (0,274) 0,809* (0,349) 
DCoopUNI_2  0,319 (0,307) -0,197 (0,365) 
DCoopUNI_3  -0,016 (0,445) -0,133 (0,479) 
DFICad_1  2,445*** (0,187) 2,455*** (0,189) 
DFICad_2  2,142*** (0,21) 2,154*** (0,211) 
DFICad_3  1,893*** (0,262) 1,927*** (0,264) 
DFIForn_1  0,928*** (0,179) 1,037*** (0,187) 
DFIForn_2  0,618*** (0,191) 0,638*** (0,194) 
DFIForn_3  0,600** (0,233) 0,513* (0,241) 
DFIUNI_1  0,143 (0,267) -0,122 (0,298) 
DFIUNI_2  0,414 (0,237) 0,514* (0,255) 
DFIUNI_3  -0,011 (0,252) 0,075 (0,261) 
DFICT_1  0,291 (0,272) 0,276 (0,277) 
DFICT_2  0,357 (0,236) 0,352 (0,239) 
DFICT_3  0,133 (0,259) 0,096 (0,263) 

   
Constante 1 1,300 (0,287) 1,570*** (0,293) 3,670*** (0,355) 3,664*** (0,356) 
Constante 2 0,563 (0,285) 0,798** (0,291) 2,657*** (0,349) 2,639*** (0,351) 
Constante 3 0,253 (0,284) 0,473*** (0,29) 2,163*** (0,346) 2,141*** (0,348) 

   
Log likelihood  -1556 -1521 -1249 -1241 
F 84,21 *** 153,79 *** 698,65 *** 713,33 *** 
Pseudo R2 2,6 % 4,8 % 21,9 % 22,3 % 
Likelihood-ratio test - Chi2(9) =  69,58 *** Chi2(12) =  614,44 *** Chi2(21) =  629,12 *** 
N  1401 1401 1401 1401 

a  Regressão Logística Ordinal;  Coeficientes não padronizados; Erros padrão entre parêntesis;  
 
b * p< 0,05 ; ** p< 0,01 ; *** p< 0,001 
 
 



85 
 

 O modelo curto da Tabela 17 apresenta para a variável logreceita  um valor positivo e 

altamente significante (0,476, p< 0,001), indicando uma correlação entre aumento da receita 

líquida da empresa e o efeito da inovação sobre abertura de novos mercados. 

 

Para o modelo 02 a introdução das variáveis de cooperação trouxe um ganho em R2, 

apresentando valores altamente significantes para F e melhoria para os valores de Log 

likelihood, mantendo o valor positivo e altamente significante da variável logreceita (0,340, 

p< 0,001).  

 

Neste caso, cooperação com a cadeia de valores mostrou significância para as variáveis 

DCoopCad_1 (0,549, p<0,05), DCoopCad_3 (0,593, p< 0,05),  DCoopForn_1 (0,549, 

p<0,05). Nota-se um alta significância (0,970, p<0,001) para DCoopUNI_1 indicando que 

cooperar universidades explica a inovação na abertura de novos mercados. 

 

 O modelo 3, agregou alta significância para as variáveis fontes de informação com 

clientes ou consumidores assumindo os seguintes valores DFICad_1 (2,445, p< 0,001),  

DFICad_2 (2,142, p< 0,001) e DFICad_3 (1,893, p< 0,001).  

 

 O mesmo acontece para fontes de informação oriundas de fornecedores de máquinas, 

equipamentos, materiais, componentes ou software: DFIForn_1 (0,928, p< 0,001),  

DFIForn_2 (0,618, p< 0,001), com índices muito significante (0,600, p< 0,01) para 

DFIForn_3. Esses valores indicam que buscar informação com clientes, consumidores e 

fornecedores explica os efeitos da inovação sobre abertura de novos mercados. 

 

 O modelo 4 apresentou significância de 5% para a variável DCoopUNI_1 (0,809,  p< 

0,05) – cooperação com variáveis -  e agregou alta significância para as variáveis fontes de 

informação com clientes ou consumidores com DFICad_1 (2,455, p< 0,001),  DFICad_2 

(2,154, p< 0,001) e DFICad_3 (1,927, p< 0,001), e com fornecedores DFIForn_1 (1,037, p< 

0,001),  DFIForn_2 (0,638, p< 0,001) e significância para DFIForn_3 (0,513, p< 0,05), 

indicando que os respondentes entendem que é extraordinariamente importante a utilização 

dessas fontes de informação da cadeia de valor da empresa para  abertura de novos mercados. 
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A utilização das universidades ou institutos de pesquisa como fonte de informação 

(DFIUNI_2) apresentou  resultado   significante de  (0,514, p< 0,05). 

 

 Para as mesmas variáveis, o modelo 4 agregou alta significância para as variáveis fontes 

de informação clientes ou consumidores com DFICad_1 (1,224, p<0,001),  DFICad_2 (1,108, 

p<0,001) e DFICad_3 (1,343, p<0,001), e com fornecedores DFIForn_1 (1,585, p<0,001),  

DFIForn_2 (1,358, p<0,001) e DFIForn_3 (1,258, p<0,001), indicando que os respondentes 

entendem que é extraordinariamente importante a utilização dessas fontes de informação da 

cadeia de valor da empresa para redução dos custos de produção ou dos serviços prestados. 

 

A utilização das universidades ou institutos de pesquisa como fonte de informação 

(DFIUNI_2) apresentou  resultados significantes nos modelo 3 (0,530, p<0,05 ) e 4 (0,497, 

p<0,05), respectivamente. 
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7. DISCUSSÃO 
 

A Tabela 18 compila todos os resultados que apresentaram alguma significância           

(* p<0,05; ** p< 0,01; *** p< 0,001) encontrados no modelo 4 para todas as 8 variáveis 

dependentes (IProd1, IProd2 IProc1, IProc2, IProc3, IMERC1,  IMERC2 E IMERC3).  

 

Nota-se que ter vínculo com incubadora ou parque tecnológico entre 2006 e 2008 

mostrou alta significância para impacto inovativo sobre a qualidade dos bens ou serviços. 

Exportar ou ter participação no mercado externo é significante para ampliar a participação da 

empresa no mercado como um todo. 

 

Chama a atenção o efeito negativo apresentado pela baixa cooperação com fornecedores 

sobre o impacto inovativo na qualidade dos bens e serviços.  

 

Para uma alta cooperação com universidades ou institutos de pesquisa é possível 

observar um impacto altamente significante no aumento da capacidade de produção ou de 

prestação de serviços. É possível obter também, com esse tipo de cooperação,  um impacto 

significante na abertura de novos mercados. 

 

Para todas as variáveis produto, processo e mercado – foram observados resultados 

altamente significantes de impacto inovativo quando se obteve acesso a fontes de informação 

com clientes, consumidores e fornecedores em todos os níveis de importância (alto, médio e 

baixo) atribuídos pelo respondente. 

 

O acesso a fontes de informação com universidades e instituições de ensino superior 

apresentou significância para a) melhoria na qualidade dos bens ou serviços, b) na ampliação 

da gama de bens ou serviços ofertados, c) na redução  dos custos de produção ou dos serviços 

prestados e d) na abertura de novos mercados.  

 

Para essas mesmas fontes de informação foram relatados impactos inovativos muito 

significantes, pois permitiram às empresas manter e/ou ampliar a participação da empresa no 

mercado.  

 



 
 

Tabela 18: Compilação dos resultados do modelo longo para as variáveis Inovação em Produto, Processo e Mercado 
 
 IPROD1 

melhorou a 
qualidade 
dos bens ou 
serviços 
 

IPROD2 
ampliou a 
gama de bens 
ou serviços 
ofertados 

IPROC1 
aumentou a 
capacidade 
de produção 
ou de 
prestação de 
serviços 

IPROC2 
aumentou a 
flexibilidade 
da produção 
ou da 
prestação de 
serviços 
 

IPROC3 
reduziu os 
custos de 
produção ou 
dos serviços 
prestados 

IMERC1 
permitiu 
manter a 
participação 
da empresa 
no mercado 
 

IMERC2 
ampliou a 
participação 
da empresa 
no mercado 

IMERC2 
permitiu abrir 
novos 
mercados 

DInc 
(vínculo com incubadora ou 
parque tecnológico entre 2006 e 
208) 

1,243** 
(0,438)        

DMercExt 
(participação no mercado  
externo) 

      0,634*  
(0,252)  

DCoopForn_3 
(baixa cooperação com 
fornecedores) 

-1,457** 
(0,55)        

DCoopUNI_1 
(alta cooperação com 
universidades ou institutos 
de pesquisa) 

  1,242*** 
(0,357)     0,809* 

 (0,349) 

DFICad_1 
(alto acesso a fontes 
de informação com clientes 
e consumidores) 

2,266**  
(0,18) 

2,718*** 
(0,187) 

1,632*** 
(0,182) 

1,938*** 
(0,183) 

1,224*** 
(0,19) 

2,451*** 
(0,181) 

2,431*** 
(0,181) 

2,455*** 
(0,189) 

DFICad_2 
(médio acesso a fontes 
de informação com clientes 
e consumidores) 

1,692*** 
(0,206) 

1,928*** 
(0,212) 

1,460*** 
(0,208) 

1,730*** 
(0,209) 

1,108*** 
(0,211) 

2,044*** 
(0,21) 

1,985*** 
(0,206) 

2,154*** 
(0,211) 

DFICad_3 
(baixo acesso a fontes 
de informação com clientes 
e consumidores) 

1,700*** 
(0,256) 

1,941*** 
(0,264) 

1,940*** 
(0,274) 

1,818*** 
(0,266) 

1,343*** 
(0,265) 

1,636*** 
(0,257) 

1,987*** 
(0,257) 

1,927*** 
(0,264) 
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 IPROD1 

melhorou a 
qualidade 
dos bens ou 
serviços 
 

IPROD2 
ampliou a 
gama de bens 
ou serviços 
ofertados 

IPROC1 
aumentou a 
capacidade 
de produção 
ou de 
prestação de 
serviços 

IPROC2 
aumentou a 
flexibilidade 
da produção 
ou da 
prestação de 
serviços 
 

IPROC3 
reduziu os 
custos de 
produção ou 
dos serviços 
prestados 

IMERC1 
permitiu 
manter a 
participação 
da empresa 
no mercado 
 

IMERC2 
ampliou a 
participação 
da empresa 
no mercado 

IMERC2 
permitiu abrir 
novos 
mercados 

DFIForn_1 
(alto acesso a fontes 
de informação com  
fornecedores) 

1,573*** 
(0,187) 

0,936*** 
(0,187) 

2,100*** 
(0,189) 

1,772*** 
(0,186) 

1,585*** 
(0,192) 

1,560*** 
(0,187) 

1,363*** 
(0,183) 

1,037*** 
(0,187) 

DFIForn_2 
(médio acesso a fontes 
de informação com  
fornecedores) 

1,183*** 
(0,196) 

0,881*** 
(0,197) 

1,583*** 
(0,196) 

1,307*** 
(0,193) 

1,358***  
(0,2) 

1,082*** 
(0,195) 

0,775*** 
(0,191) 

0,638*** 
(0,194) 

DFIForn_3 
(baixo acesso a fontes 
de informação com  
fornecedores) 

1,046*** 
(0,239) 

0,827*** 
(0,246) 

1,278*** 
(0,246) 

0,850*** 
(0,239) 

1,258*** 
(0,245) 

1,091*** 
(0,243) 

0,591* 
 (0,235) 

0,513* 
 (0,241) 

DFIUNI_1 
(alto acesso a fontes 
de informação com  
universidades ou IES) 

0,705* 
(0,325)        

DFIUNI_2 
(médio acesso a fontes 
de informação com  
fornecedores ou IES) 

 0,582*  
(0,267)   0,497* 

 (0,252) 
0,790** 
(0,284) 

0,718** 
 (0,26) 

0,514*  
(0,255) 

Fonte: Elaborada pela autora. PINTEC 2008 
 



 
 

Nota-se, na Tabela 18, que vínculos com incubadora ou parque tecnológico agrega muita 

significância para impacto na melhoria da qualidade dos bens ou serviços (1,243, p<0,01). A 

participação no mercado externo agrega impacto quando a estratégia da empresa é ampliar a 

participação desta no mercado (0,634, p<0,05).  

 

Tabela 19: Impacto inovativo sobre produtos, processos e mercado. 
 

 INOVAÇÃO EM 
PRODUTO 

INOVAÇÃO EM 
PROCESSO 

INOVAÇÃO EM 
MERCADO 

Vínculo com incubadora ou 
Parque tecnológico entre 2006 e 
2008 

Impacto inovativo   

Participação no mercado 
Externo   Impacto inovativo 

Cooperação com 
fornecedores 

Impacto inovativo inverso 
(H7) (H8) (H9) 

Cooperação com 
Universidades ou institutos 
De pesquisa 

(H10) Impacto inovativo 
(H11) 

Impacto inovativo 
(H12) 

Acesso a fontes e informação 
com clientes, consumidores e  
fornecedores 

Impacto inovativo 
(H1) 

Impacto inovativo 
(H2) 

Impacto inovativo 
(H3) 

Acesso a fontes de informação 
com universidades ou IES 

Impacto inovativo 
(H4) 

Impacto inovativo 
(H5) 

Impacto inovativo 
(H6) 

 
Fonte: Elaborada pela autora.  

 
 
Comparando-se os resultados obtidos na pesquisa (Tabela 18 e Tabela 19) com as hipóteses 

anteriormente apresentadas, podemos inferir: 

 

1. Há evidências que apóiam as hipóteses H1, H2 e H3, ou seja, fontes de informação 

externa, oriundas de fornecedores ou clientes, estão positivamente associadas a inovações:  

a) em produtos (H1) considerando: 

 melhoria na qualidade dos bens ou serviços (IProd1) com alta significância para as 

variáveis DFICad_1 (2,266 p<0,001),  DFICad_2 (1,692, p<0,001) e DFICad_3 (1,700, 

p<0,001), DFIForn_1 (1,573, p<0,001),  DFIForn_2 (1,183, p<0,001) e DFIForn_3 (1,046, 

p<0,001);  
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e ampliação da gama de bens ou serviços ofertados (IProd2) com alta significância para as 

variáveis e DFICad_1 (2,718 p<0,001),  DFICad_2 (1,928, p<0,001) e DFICad_3 (1,941, 

p<0,001), DFIForn_1 (0,936, p<0,001),  DFIForn_2 (0,881, p<0,001) e DFIForn_3 (0,827, 

p<0,001). 

b) em processos (H2) considerando: 

  o aumento da capacidade de produção ou de prestação de serviços (IProc1), com alta 

significância para as variáveis DFICad_1 (1,632, p<0,001),  DFICad_2 (1,460, p<0,001) e 

DFICad_3 (1,940, p<0,001), e com fornecedores DFIForn_1 (2,100, p<0,001),  DFIForn_2 

(1,583, p<0,001) e DFIForn_3 (1,278, p<0,001); 

 o aumento na flexibilidade da produção ou da prestação de serviços (IProc2) com alta 

significância para as variáveis DFICad_1 (1,938, p<0,001),  DFICad_2 (1,730, p<0,001) e 

DFICad_3 (1,818, p<0,001), e com fornecedores DFIForn_1 (1,772, p<0,001),  DFIForn_2 

(1,307, p<0,001) e DFIForn_3 (0,850, p<0,001)  e 

 a redução dos custos de produção ou dos serviços prestados (IProc3) com alta 

significância para as variáveis DFICad_1 (1,224, p<0,001),  DFICad_2 (1,108, p<0,001) e 

DFICad_3 (1,343, p<0,001), e com fornecedores DFIForn_1 (1,585, p<0,001),  DFIForn_2 

(1,358, p<0,001) e DFIForn_3 (1,258, p<0,001).  

c) de mercado (H3) considerando: 

  que a inovação permitiu manter a participação da empresa no mercado (IMerc1) 

DFICad_1 (2,451, p<0,001),  DFICad_2 (2,044, p<0,001) e DFICad_3 (1,636, p<0,001), e 

com fornecedores DFIForn_1 (1,560, p<0,001),  DFIForn_2 (1,082, p<0,001) e DFIForn_3 

(1,091, p<0,001); 

  ampliou a participação da empresa no mercado (IMerc2) DFICad_1 (2,431, p<0,001),  

DFICad_2 (1,985, p<0,001) e DFICad_3 (1,987, p<0,001), e com fornecedores DFIForn_1 

(1,363, p<0,001),  DFIForn_2 (0,775, p<0,001) e significância para DFIForn_3 (0,591, 

p<0,05) e  

 permitiu abrir novos mercados (IMerc3) que obtiveram alta significância para as 

variáveis fontes de informação com clientes ou consumidores com DFICad_1 (2,455, p< 

0,001),  DFICad_2 (2,154, p< 0,001) e DFICad_3 (1,927, p< 0,001), e com fornecedores 

DFIForn_1 (1,037, p< 0,001),  DFIForn_2 (0,638, p< 0,001) e significância para DFIForn_3 

(0,513, p< 0,05). 
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Esses resultados indicam que acesso a fontes de informação com clientes e fornecedores 

impactam em inovação para produto, processo e mercado. 

 

2. Há evidências que apóiam as hipóteses H4, H5 e H6, ou seja, fontes de informação 

externa, oriundas de Universidades ou Institutos de Pesquisa, estão positivamente 

associadas a inovações:  

 

a) Em produtos (H4) pois apresentou, para melhoria da qualidade dos bens ou serviços 

(IProd1), valores significantes para DFIUNI_1 de (0,705, p<0,05); processos (H5) e de 

mercado (H6); 

 

b) Em processo (H5) pois apresentou, para a redução de custos de produção ou dos serviços 

prestados (IProc3), valores significantes para DFIUNI_2 de (0,497, p<0,05) e 

 

c) De mercado (H6), pois apresentou,  

para a manutenção da participação da empresa no mercado (IMerc1), valores muito 

significantes para DFIUNI_2 de (0,790, p<0,01); 

para a ampliação da participação da empresa no mercado, valores muito significantes para 

DFIUNI_2 de (0,718, p<0,01) e 

 para a abertura de novos mercados, valores muito significantes para DFIUNI_2 de (0,514, 

p<0,01). 

Esses resultados indicam que acesso a fontes de informação com universidades ou IES 

impactam em inovação para produto, processo e mercado. 

3. Há evidências que apóiam as hipóteses H11 e H12, ou seja, cooperação, oriunda de 

Universidades ou Institutos de Pesquisa, está positivamente associada a inovações em 

processo, tendo apresentado valores altamente significativos (1,242, <p0,001) quando 

relacionados ao aumento da capacidade de produção ou de prestação de serviços  e  de 

mercado, com valores significativos (0,809, p<0,05) para abertura de novos mercados; 
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4. A hipótese H7 não foi suportada pois, cooperação, oriunda de fornecedores ou clientes,  

foi negativamente associada a inovações em produto (-1,457, <p0,01) , o que contraria o 

que era esperado em função da teoria revisada; 

5. Não foram suportadas as hipóteses H8 e H9, ou seja, cooperação, oriunda de 

fornecedores ou clientes, não está positivamente associada a inovações em processos e de 

mercado; 

6. A hipótese H10 também não foi suportada, ou seja, cooperação, oriunda de 

universidades ou institutos de pesquisa, não está positivamente associada a inovações em 

produtos. 
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8. CONCLUSÃO 
 

 A presente pesquisa de inovação tratou de levantar, por meio dos microdados 

disponíveis pela PINTEC 2008, os efeitos da cooperação e das fontes de informação na 

inovação de produtos, processos e mercado nas indústrias e nas empresas do estado de São 

Paulo. 

 

 Desta forma, acredita-se que esta dissertação contribui para o entendimento da atividade 

inovativa advinda da cooperação e do acesso a fontes de informação com clientes, 

fornecedores e universidades.  

 

A base de dados da PINTEC - Pesquisa de Inovação Tecnológica referente ao triênio 

2006-2008 possibilitou estimar 32 modelos de regressão categórica múltipla, a fim de 

averiguar o quanto as variáveis cooperação e fontes de informação  explicam o impacto 

percebido em produtos, processos e mercado.  

 

Os resultados das regressões para 1413 empresas indicam que, para uma alta 

cooperação com universidades ou institutos de pesquisa, é possível observar um impacto 

altamente significante no aumento da capacidade de produção ou de prestação de serviços 

(processo) e significante na abertura de novos mercados. No entanto, não foi possível 

observar o mesmo resultado quando se fala de inovação em produto. A discrição desses 

resultados pode indicar uma subutilização dos modelos de cooperação entre empresas e 

universidades e institutos de pesquisa. 
 

 Embora alguns autores como Dosi (1988), Shortliffe (1994), Sacomano Neto, (2004) e 

Cassiolato, Britto e Varga (2005) enfatizem a cooperação como uma das formas de organizar 

esforços inovativos, os resultados desta pesquisa apontam baixo grau de importância atribuído 

aos efeitos da cooperação com clientes e fornecedores na inovação de produtos, processos e 

mercado.  

 

Nota-se, no entanto, que as variáveis produto, processo e mercado mostraram resultados 

altamente significantes de impacto inovativo quando se obteve acesso a fontes de informação 

com clientes, consumidores e fornecedores em todos os níveis de importância (alto, médio e 

baixo) atribuídos pelo respondente.  
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Neste caso, foram observados impactos na melhoria na qualidade dos bens ou serviços, 

na ampliação da gama de bens ou serviços ofertados,  na redução  dos custos de produção ou 

dos serviços prestados e na abertura de novos mercados.   

  

Assim, o  acesso a fontes de informação com clientes, consumidores e fornecedores, 

além das universidades e IES mostrou nítida importância no auxílio a atividades inovadoras, 

de acordo com o impacto percebido pelos gestores.  

 

Essa preferência pelas fontes de informação ao invés da cooperação para inovação em 

produtos, processos e mercado pode ser o resultado de uma combinação de ambos os 

conceitos, ou seja, o acesso a fontes de informação com clientes, fornecedores e universidades 

pode ser entendida como uma forma de cooperação. Embora o fluxo de informação não 

precise ser bilateral, o acesso precisa ser consentido por uma das partes, daí a percepção de 

cooperação. Ao distinguir ambas, como faz a Pintec, a cooperação pode estar sendo diluída 

dentro do conceito de “acesso da fontes de informação”. 

 

Se considerarmos a teoria dos laços fortes e laços fracos de Granovetter (1973) 

podemos inferir que a cooperação com a cadeia de valores (clientes e fornecedores) apresenta 

status de “laços fortes” pois é construída com base na confiança e por pessoas similares, com 

um história de interação ao longo de um tempo bastante considerável. Sendo assim, não há 

muito do que se apoderar em termos de inovação, pois os atores podem ter acesso às mesmas 

novidades tecnológicas. Ao contrário, os laços fracos podem dar acesso a informações não 

redundantes o que, neste caso, pode explicar porque o acesso às fontes de informação 

apresenta maior impacto inovativos em lugar das parcerias.  

  

 Diferentemente das demais, esta dissertação não distinguiu e não considerou as 

características tecnológicas industriais ao avaliar os impactos inovativos advindos da 

cooperação e do acesso a fontes de informação. Essa distinção pode ter influenciado nos 

resultados que devem, por meio de novas pesquisas, serem novamente testados.  

 

 Entre as principais contribuições acadêmicas deste trabalho estão o conhecimento e a 

prática dos impactos inovativos sob a perspectiva do gestor. Espera-se que os resultados desse 

trabalho possam fomentar, além  dos processos inovativos nas áreas da indústria e do 
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comércio, as ações públicas  na elaboração de políticas que estimulem a cooperação e 

facilitem o acesso a fontes de informação por meio da intensificação das interações entre os 

agentes locais. 
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