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RESUMO
O principal objetivo desse trabalho foi avaliar a influência do desempenho financeiro
de inovações em produtos (processos) no crescimento (lucratividade) de empresas
brasileiras pertencentes a três setores: 1. Fabricação de máquinas e equipamentos;
2. Fabricação de produtos químicos e 3.Fabricação de equipamentos de informática,
produtos eletrônicos e ópticos. As hipóteses testadas foram: 1. Quanto maior o
desempenho de inovações em processos, maior será a lucratividade da empresa e
2. Quanto maior o desempenho de inovações em produtos, maior será o
crescimento da empresa. Quanto aos fins a pesquisa é explicativa. Quanto aos
meios, a pesquisa foi classificada como documental, pois os dados foram retirados
de documentos oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. A
abordagem da pesquisa foi de natureza quantitativa. A coleta de dados sobre o
desempenho de inovação em produtos e processos foi realizada através dos dados
disponíveis nas PINTECs dos anos de 2003, 2005 e 2008, para os três setores
definidos. Já a coleta de dados sobre o desempenho financeiro das empresas foi
realizada através dos dados disponíveis nas PIAs dos anos de 2003 a 2010,
referente aos setores definidos. Foram realizadas diversas regressões lineares
múltiplas, tentando explicar a lucratividade e o crescimento das empresas em
diferentes anos em função, respectivamente, dos indicadores de desempenho de
inovação em processo e produto. Os resultados do tratamento estatístico efetuado
indicaram que deve ser rejeitada a hipótese: Quanto maior o desempenho de
inovações em processos, maior será a lucratividade da empresa. Entre os três
setores, o Setor 2 – Fabricação de produtos químicos foi o que mais se aproximou
em confirmar a hipótese. Similarmente, os resultados indicam que também deve ser
rejeitada a hipótese: Quanto maior o desempenho de inovações em produtos, maior
será o crescimento da empresa. Novamente, entre os três setores, o Setor 2 foi mais
uma vez o que mais se aproximou em confirmar a hipótese, relativamente falando.
Também relativamente falando, quando se comparam os 3 anos (2003, 2005 e
2008) nos quais foram medidos os desempenhos de inovações em produto,
percebe-se que as inovações do ano 2003 foram as que mais influenciaram o
crescimento. Com relação às inovações em processo, foram as do ano 2005 as que
mais influenciaram a lucratividade. Inovações relevantes em processo em 2005
parecem ter sucedido as inovações relevantes em produtos que ocorreram em 2003.
Conforme a teoria visitada mostrou, era esperado que os resultados encontrados
não tivessem um nível de explicação alto, tendo em vista que há outros fatores que
explicam a variância do desempenho financeiro das empresas. Constatou-se
também que há discrepância entre resultados de estudos empíricos sobre a relação
inovação versus desempenho financeiro. Esses resultados contraditórios se devem
em grande parte, à extensa lista de variáveis utilizadas na mensuração do
desempenho tanto da inovação quanto financeiro. Não obstante os resultados
indicarem a inexistência de uma relação positiva entre o desempenho de inovação
em processo (produto) e lucratividade (crescimento), a pesquisa revelou outros
resultados relevantes que podem subsidiar o gestor no processo decisório
relacionado ao processo de inovação.
Palavras-Chave: Inovação em produto; Inovação em processo; desempenho
financeiro; lucratividade; crescimento.

ABSTRACT

The main objective of this research was to evaluate the financial performance of
product innovations (processes) in the growth (profitability) of Brazilian companies
from three sectors: 1. Manufacture of machinery and equipment; 2. Manufacture of
chemicals and 3.Manufactture of computer equipment, electronic and optical
products. The hypotheses tested were: 1.The higher the performance of process
innovations, the greater the profitability of the company and 2. The higher the
performance of product innovations, the higher the growth. As for the purpose, this
research is explanatory. As for means, the research has been classified as
documentary because the data analyzed was taken from official documents of the
Brazilian Institute of Geography and Statistics - IBGE. The research approach was
quantitative. The collection of data on the performance of innovation in products and
processes was conducted using data available in the PINTECs (Technology
Innovation Researches) from 2003, 2005 and 2008, for the three sectors defined
above. The data collection on the financial performance of companies was conducted
using data available in the PIAs (Annual Industrial Researches) from 2003 to 2010,
also related to the defined sectors. Several multiple linear regressions have been
carried out, trying to explain the profitability and the growth of businesses in different
years depending, respectively, on the performance indicators of innovation in
process and product. The results of the statistical analysis performed have indicated
that the following hypothesis should be rejected: The higher the performance of
process innovations, the greater the company's profitability. Among the three sectors,
Sector 2 - Manufacture of chemicals- has been the one closest to confirm the
hypothesis. Similarly, the results also indicate that the following hypothesis should be
rejected: The higher the performance of product innovations, the greater the growth.
Again, among the three sectors, the Sector 2 was the one closest to confirm the
hypothesis, relatively speaking. Also relatively speaking, when comparing the three
years (2003, 2005 and 2008) in which the performance of innovations in products
was measured, it was observed that the innovations in 2003 were the ones that most
affected growth. In terms of innovations in process, those of 2005 were the ones that
most influenced profitability. Relevant innovations in process in 2005 seem to have
surpassed the relevant innovations in products that occurred in 2003. As the
examined theory showed, it was expected that the results would not have a high level
of significance, considering that there are other factors that explain the variance of
companies’ financial performance. It was also noticed that there is a discrepancy
between the results of empirical studies on the relationship between innovations
versus financial performance. These contradictory results are mainly due to the
extensive list of variables used to measure both financial performance and innovation
performance. Nevertheless, the results indicate the absence of a positive relationship
between the performance of process innovation (product) and profitability (growth),
the research revealed other relevant results that can give a manager support in the
decision-making process related to the innovation process.
Keywords: product innovation, process innovation; financial performance, profitability,
growth.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO
O interesse pelo fenômeno da inovação tem gerado uma série de discussões
no meio empresarial e acadêmico sobre a relevância deste tema para o crescimento
e para o aumento da lucratividade das empresas brasileiras. No atual cenário
econômico, inovação e desempenho estão entre as preocupações mais relevantes
dos empresários e da própria esfera governamental, que tem por objetivo estimular a
competitividade das empresas brasileiras no mercado nacional e internacional.
Segundo Tigre (2006), a capacidade competitiva de um país não está
somente associada às vantagens competitivas naturais e de menores custos
relativos de produção. O processo de desenvolvimento de um país está diretamente
ligado à participação de suas empresas em indústrias novas, dinâmicas e intensivas
em conhecimento, melhorando o seu acesso às tecnologias industriais básicas e às
inovações tecnológicas. “A revolução promovida pelas novas tecnologias coloca à
disposição da economia e da sociedade ferramentas poderosas capazes de originar
inovações em produtos e processos.” (IBID., p.141).
Tidd e Bessant (2009a) relatam que a inovação é fortemente associada ao
crescimento; os autores informam que os economistas têm debatido durante
décadas sobre a essência da natureza dessa relação, mas em geral concordam que
a inovação responde por uma considerável proporção do crescimento econômico.
A inovação tornou-se objeto de estudo sistemático a partir da década de
1980, com o surgimento das teorias de crescimento endógeno de Solow
(1994) e Romer (1990), onde desenvolvimento tecnológico foi abordado
como um dos principais responsáveis pela taxa de crescimento de longo
prazo, empiricamente constatada ao entorno de 2%. (ARRUDA et al., 2009,
p.1)

Considerado o precursor dos estudos sobre inovação, Schumpeter destaca
que a inovação tecnológica é primordial para explicação do desenvolvimento
econômico. Como contribuição primordial para a área, o autor expôs em suas obras
o processo de destruição criadora provocado por inovações disruptivas, este
processo seria a substituição de produtos antigos e hábitos de consumir por novos.
Schumpeter (1961, p.107) ainda descreveu a relação entre a destruição criadora e o
capitalismo: “Este processo de destruição criadora é básico para se entender o
capitalismo. É dele que se constitui o capitalismo e a ele deve se adaptar toda a
empresa capitalista para sobreviver.” O autor afirma que as inovações são a base
para o crescimento econômico em longo prazo, podendo ocasionar falências em
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empresas bem estabelecidas que não seguirem as mudanças do mercado, o que
reduz desta forma o monopólio do poder.
Tal como Schumpeter, diversos autores evidenciam a relação existente entre
a inovação tecnológica e desempenho organizacional. A importância da inovação
para o desenvolvimento das empresas foi exaltada por Tidd e Bessant (2009a) que
descrevem que a inovação realmente faz uma grande diferença para empresas de
todos os tipos e tamanhos. Os autores explicam que se as empresas não mudarem
o que oferecem ao mundo, como criam e ofertam esses bens e serviços, correm o
risco de serem superadas por outras que o façam; a inovação é uma questão de
sobrevivência e as empresas que sobrevivem devem ser capazes de mudança
focada e regular.
A 3º edição do manual de Oslo, desenvolvido pela Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), define quatro tipos de
Inovações: inovações de produto, inovações de processo, inovações organizacionais
e inovações de marketing. A OCDE descreve que inovações de processo
representam mudanças significativas nos métodos de produção e de distribuição.
Inovações de produto são verificadas através das mudanças significativas nas
características de produtos e serviços que a empresa oferece, incluindo bens e
serviços totalmente novos, e aperfeiçoamentos em produtos já existentes,
denominados de inovação radical e incremental, respectivamente. (TIGRE, 2006;
TIDD e BESSANT, 2009a).
As estratégias de inovação adotadas pelos setores mostram que em todos
prevalece o padrão de realizar a inovação primordialmente em produto e
processo, embora com importância diferenciada: 16,8% das empresas na
1
indústria, 22,2% nos serviços e 70,0% no setor de P&D . No entanto, há
distinções na segunda colocação do tipo de inovação, pois na indústria
sobressai a inovação só de processo (15,3%), enquanto nos serviços
selecionados e em P&D, prevalece a inovação só de produto (15,3% e
15,0%, respectivamente). (IBGE, 2010, p.37).

Arruda et al. (2008) tiveram como objetivo principal de sua pesquisa testar
estatisticamente a capacidade dos indicadores de competitividade do World
1

As características peculiares do setor de P&D podem ser assim resumidas: no Brasil, ele é
composto por instituições da administração pública e, sobretudo, por entidades sem fins lucrativos e
empresariais, com função primordial de realizar pesquisa básica, aplicada ou desenvolvimento
experimental. Grande parte destas instituições produzem serviços especializados em conhecimento
intensivo, direcionados, principalmente, para as áreas de energia, agricultura, medicamentos e
tecnologias da informação e comunicação, e atuam para o governo e para o setor privado através de
contratos com cláusula de confidencialidade [...]. (IBGE, 2010, p.36).
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Economic Forum para prever e explicar o crescimento do produto interno bruto e
também verificar a capacidade desses indicadores em influenciar o produto interno
futuro da nação. Os autores constataram que os indicadores de tecnologia e
inovação são os que possuem maior capacidade de explicar as variações do PIB no
decorrer dos anos. Esse é um fator que reforça a importância do papel de Sistemas
Nacionais de Inovação (SNI) e corrobora a importância da pesquisa e do
desenvolvimento como fatores fundamentais para o crescimento e desenvolvimento
econômico das nações.
Dentro desse enfoque, Tigre (2006) alertou quanto à importância de se
estabelecer indicadores quantitativos e qualitativos para se medir os esforços e
impactos da inovação. Desta maneira, a Pesquisa Industrial de Inovação
Tecnológica (PINTEC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
permite monitorar as atividades de inovação das empresas brasileiras consolidando
diversos tipos de informações sobre seus gastos com atividades referentes aos
processos de inovação, impacto das inovações, financiamentos, acordos de
cooperações entre instituições, incentivos do governo, dentre outras informações.
A PINTEC baseia-se nos conceitos e orientações do Manual de Oslo,
concentrando-se na inovação de produtos e processos, porém incorpora também em
seu escopo a inovação de marketing e organizacional, tendo em vista a importância
de expandir o conceito de inovação, incluindo também as inovações não
tecnológicas. O Manual de Oslo tem por objetivo a mensuração e interpretação de
dados relacionados à ciência, tecnologia e inovação. “Ao longo do tempo a natureza
e o panorama da inovação mudaram, assim como a necessidade de indicadores que
apreendem tais mudanças e ofereçam aos formuladores de políticas instrumentos
apropriados de análise”. (OCDE, 2005, p.11).
Baseando-se no atual contexto econômico, diversas pesquisas vêm sendo
desenvolvidas no âmbito acadêmico para um melhor entendimento dos efeitos da
inovação dentro das organizações. Diversos autores descrevem a importância de
um acompanhamento mais próximo e eficiente das atividades de inovação das
empresas, pois ela define a melhor forme de alocar os recursos, orienta a estratégia
empresarial e influencia os indicadores de desempenho.
Medir o desempenho empresarial tem sido tema de estudo associado a
diversas áreas de pesquisa em administração nas últimas décadas. Os
indicadores de desempenho são necessários para que as empresas
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possam controlar e avaliar suas ações com relação aos seus objetivos e ao
mercado de modo geral. Sejam unidades, divisões ou departamentos, as
unidades de desempenho rodeiam a vida dos gestores, que quase sempre
são remunerados e cobrados através destas. (YEN-TSANG, CONSTANTE
E DI SERIO, 2010, p.4).

Dentro dessa ótica, Drucker (2008) adverte sobre a importância de se realizar
uma avaliação interna de todo o desempenho inovador da empresa à vista dos
objetivos inovadores, ante ao seu desempenho e posição no mercado e face ao seu
desenvolvimento empresarial como um todo.
Yen-Tsang, Constante e Di Serio (2010) reforçam a relevância de uma
avaliação mais detalhada das atividades inovativas. Os autores tiveram como
objetivo de seu trabalho efetuar um estudo estruturado da relação entre práticas de
operação visando inovação incremental e sua relação com o desempenho
organizacional. Eles afirmam que os pesquisadores têm estudado com mais
frequência a relação entre atividades inovativas e o desempenho das empresas,
porém as definições conceituais, metodologias, assim como definições diferentes do
termo desempenho utilizadas variam de pesquisa para pesquisa, o que torna os
estudos pouco consensuais entre os próprios pesquisadores quanto aos resultados
obtidos.
Tendo em vista a relevância de se estudar o desempenho organizacional,
algumas pesquisas vêm sendo realizadas de modo a medir a relação entre inovação
e desempenho organizacional utilizando a PINTEC como meio de captar as
informações sobre as inovações. Porém, as diversas pesquisas conforme relatado
anteriormente utilizam indicadores de desempenho distintos, retirados de diferentes
fontes de dados. Brito, Brito e Morganti (2009), por exemplo, verificaram a
importância do tema e pesquisaram a relação entre a inovação e o desempenho de
empresas, em uma amostra de empresas atuantes no setor químico brasileiro,
sendo que o construto inovação foi operacionalizado por meio de um conjunto de
variáveis que mede o input, o throughput e o output do processo de inovação. Os
dados analisados desta pesquisa foram retirados da PINTEC e do Balanço Anual da
Gazeta Mercantil.
Seguindo uma abordagem mais detalhada, Gunday et al. (2011) informaram
que uma das recentes áreas de pesquisa na literatura sobre inovação visa descobrir
as relações entre os tipos de inovação e o desempenho da empresa. Embora haja
numerosos estudos conceituais, os estudos analíticos e empíricos são limitados
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tanto em termos de número e extensão quanto a profundidade da análise. Os
autores tiveram como objetivo principal de seu trabalho explorar os efeitos das
inovações organizacionais, de processo, produto e de marketing sobre os diferentes
aspectos do desempenho da empresa, incluindo os desempenhos inovadores, de
mercado, produção e financeiros.
Sabe-se que as inovações ocorrem com o objetivo de expandir lucros,
alimentando a competição entre as empresas em uma busca por produtos e
processos inovadores e que aumentem sua vantagem competitiva no mercado. Em
tese, inovações em produtos possibilitam à empresa ampliar as vendas e aumentar
sua receita pelo menos até o momento em que os competidores começam a
responder procurando defender suas posições de mercado. Já as inovações em
processos podem reduzir os custos dos métodos de produção em relação aos de
seus concorrentes, o que pode significar um aumento na lucratividade da empresa.
Entretanto, os resultados de pesquisas sobre a relação entre inovação e
desempenho financeiro de empresas continuam gerando resultados controversos.
Há pesquisas cujos resultados apoiam a existência de uma relação positiva entre
inovação e desempenho empresarial enquanto que outras não.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA
Em face da situação apresentada, coloca-se a seguinte questão-problema
desta pesquisa: Qual é a influência do desempenho de inovações em produtos e
processos no desempenho financeiro de empresas brasileiras?

1.2 OBJETIVOS
Segundo Creswell (2007), o objetivo estabelece os propósitos, a intenção e a
ideia principal de uma proposta ou de um estudo. Essa ideia se baseia em uma
necessidade (o problema) e é refinada em questões específicas (as questões de
pesquisa).

1.2.1 Objetivo Principal
Propõe-se, no presente trabalho, avaliar a influência do desempenho de
inovações em produtos e processos no desempenho financeiro de empresas
brasileiras.

19

1.2.2 Objetivos Intermediários
1. Identificar o desempenho de inovações em produtos das empresas
pesquisadas;
2. Identificar o desempenho de inovações em processo das empresas
pesquisadas;
3. Identificar a lucratividade das empresas pesquisadas;
4. Identificar o crescimento das empresas pesquisadas.

1.2.3 Objetivos Secundários
1. Comparar a influência do desempenho de inovações em processo (produto) na
lucratividade (crescimento) das empresas entre os anos 2003, 2005 e 2008.
2. Comparar a influência do desempenho de inovações em processo (produto) na
lucratividade (crescimento) das empresas entre três setores da economia,
conforme definido no item 1.4.2.

1.3 HIPÓTESE DA PESQUISA
A partir do referencial teórico e da experiência da pesquisadora, supõe-se que:
1. Quanto maior o desempenho de inovações em processos, maior será a
lucratividade da empresa.
2. Quanto maior o desempenho de inovações em produtos, maior será o
crescimento da empresa.

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA
De acordo com Vergara (2009) a delimitação trata de fronteiras concernentes
a variáveis, aos pontos que serão abordados, ao corte e ao período de tempo
referente ao objeto da investigação.

1.4.1 Geográfica
O foco principal do estudo foi a influência do desempenho de inovações em
produtos e processos no desempenho de empresas com sede em todo o território
brasileiro, com situação ativa no Cadastro Central de Empresas (CEMPRE), do
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IBGE, com atividade principal compreendida na

seção C (Indústrias de

Transformação) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas versão 2.0
(CNAE 2.0), empregando 30 ou mais pessoas.

1.4.2 Setorial
O critério utilizado para a delimitação dos setores utilizados nesta pesquisa foi
a escolha entre os setores da indústria de transformação mais inovadores, segundo
a pesquisa PINTEC 2008, dos três setores que tiveram a maior quantidade de
empresas respondentes à mesma pesquisa.

1.4.3 Temporal
A análise ficou delimitada aos dados sobre inovação e desempenho financeiro
dos anos de 2003 a 2010.

1.4.4 Teórica
O estudo se propôs investigar a relação entre a inovação em produtos e
processos e o desempenho organizacional, este último medido apenas por um
indicador de lucratividade e um indicador de crescimento das empresas brasileiras,
conforme explicado no item 3.4 da referida pesquisa. A pesquisa não abrangeu
detalhamento sobre inovações em serviços e das demais variáveis do desempenho
organizacional, tal como não entrou no mérito de avaliar relação entre inovação e
outro construto.

1.5 RELEVÂNCIA DA PESQUISA
1.5.1 Relevância Acadêmica
Objetivando demonstrar a relevância do termo “inovação” para a academia,
foi apurada a quantidade de vezes que a palavra innovation apareceu no portal de
periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), resultando em 31.761 registros.
Do ponto de vista acadêmico, a pesquisa justifica-se em função da sua
capacidade de ampliar discussões e conhecimento sobre este tema tão comentado
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atualmente, bem como identificar fatores que venham a facilitar o entendimento da
relação entre inovação e desempenho organizacional.
A partir deste estudo, espera-se contribuir para o campo teórico, de forma
específica, tendo em vista a combinação de dados de duas bases diferentes e
também pela captação de uma amostra mais ampla do que geralmente utilizada em
pesquisas brasileiras sobre inovação.

1.5.2 Relevância Prática
No ano de 2008, o universo de empresas com dez ou mais pessoas
ocupadas na indústria, nos serviços selecionados e no setor de P&D,
abrangeu em torno de 106,8 mil empresas, sendo que, deste total, cerca de
41,3 mil implementaram produto e/ou processo novo ou substancialmente
aprimorado de 2006 a 2008. Comparando estes números com os da
PINTEC 2005, tem-se que o universo cresceu (totalizava 95,3 mil), porém o
número de empresas inovadoras aumentou em maior ritmo (era de 32,8
mil), o que provocou o aumento da taxa de inovação, de 34,4% no período
2003-2005 para 38,6% de 2006 a 2008. (IBGE, 2010, p.36).

De acordo com a Anpei (2004), o percentual do faturamento bruto gerado por
produtos lançados no mercado há menos de 5 anos totalizou, em média, 30,76%.
Quanto a economia de custos decorrentes das melhorias de processo, verificou-se
que do lucro bruto anual, 1,78% pode ser atribuído a incrementos de eficiência e
produtividade oriundos, direta ou indiretamente, dos esforços de P, D&E.
Do ponto de vista prático, este trabalho objetivou facilitar a identificação e a
discussão das especificidades assim como a complexidade de mensuração de
desempenho organizacional através do construto da inovação.
O trabalho espera contribuir para que as empresas brasileiras consigam
verificar de forma mais concreta como de fato ocorre a influência da inovação em
produtos e processos no desempenho de empresas brasileiras, objetivando suportar
futuras decisões de investimento e desempenho em inovação por parte do
empresário.
1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO
A presente dissertação foi estruturada da seguinte forma:
O primeiro capítulo abordou a introdução da presente pesquisa, o problema, a
identificação dos objetivos principal, intermediários e secundários, a hipótese da
pesquisa, as delimitações geográfica, setorial, temporal e teórica e a relevância
acadêmica e prática do presente estudo.
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O segundo capítulo descreveu o referencial teórico, onde é apresentada a
literatura referente a estudos anteriores e que tenham relação com os temas
abordados. Será apresentada a importância da inovação para o desenvolvimento
econômico do país e para as empresas, o conceito de inovação de processos e
produtos, desempenho de inovações, os aspectos teóricos do desempenho
organizacional e financeiro e a relação entre inovação e desempenho das empresas.
No capítulo três, foram descritos: o tipo da pesquisa, empresas pesquisadas,
coleta de dados, tratamento e análise de dados e por fim as limitações do método
escolhido.
Após a descrição da metodologia, foi apresentado no quarto capítulo o
resultado do tratamento quantitativo a que foram submetidos os dados coletados na
PINTEC e na Pesquisa Industrial Anual (PIA).
O quinto capítulo é dedicado às análises dos resultados, onde é demonstrada
a posição teórica diante dos dados coletados e por fim, o capítulo seis apresentou as
conclusões, limitações do resultado da pesquisa e recomendações para futuros
estudos.
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 INOVAÇÃO
2.1.1 Definições Gerais
Para Tidd e Bessant (2009a), muitas pequenas e médias empresas estão
preocupadas em resolver problemas imediatos e lidar com as crises emergenciais
sem se preocupar com possíveis mudanças que possam surgir. Essas empresas
fracassam porque não veem ou não reconhecem a necessidade de mudança. Para
sobrevivência empresarial, a inovação é tida como fator fundamental. Esta deve ser
competitiva em termos de custos e ser reconhecida como provedora de melhores
produtos e processos através da aplicação e comercialização de

novos

conhecimentos.
Tigre (2006) menciona argumentos de Karl Marx de que as inovações
aceleram a substituição dos meios de produção e dos bens de consumo ainda em
funcionamento, na medida em que eles se tornam pouco competitivos. Novos
produtos comercializados começam a competir com os antigos, com a vantagem de
serem mais eficientes, provocando a morte de determinadas tecnologias e das
empresas mais tradicionais que não souberem absorve-las, sendo que as novas
máquinas e equipamentos tornam as técnicas preexistentes obsoletas, alimentando,
assim, o processo de destruição criadora. Para ele, ao permanecer no mercado,
todas as empresas tem de investir em inovações e abandonar em algum momento
as formas tradicionais de produção.
Mesmo o sistema econômico mais rico e consolidado não é totalmente
perfeito e não pode sê-lo, pois em qualquer tipo de situação econômica, o número
de inovações possíveis é praticamente ilimitado. Sempre se pode realizar
aperfeiçoamento em algo, e a busca de aperfeiçoamento é sempre limitada pelas
condições dadas e não pela perfeição do que já existe. Toda descoberta abre novas
possibilidades e todo aprimoramento em algo leva a uma maior distância da
aparência de perfeição absoluta. (SCHUMPETER, 1964).
Segundo Tidd e Bessant (2009a), o dicionário define a inovação como uma
mudança, fazer algo novo, alterar. A inovação exige a implementação de novas
formas de servir àqueles mercados já estabelecidos e maduros e não somente a
abertura de novos mercados. De acordo com os autores, a inovação é voltada para
a habilidade de fazer relações, de visualizar oportunidades e de tirar vantagens das
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mesmas. Ela pode envolver possibilidades completamente novas, como a
exploração de avanços tecnológicos totalmente radicais. “Uma inovação é a
implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente
melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método
organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas
relações externas.” (OCDE, 2005, p.55)
A inovação é essencialmente centrada em três fatores principais: geração de
novas ideias, seleção das melhores e implementação. O seu sucesso depende de
dois fatores principais: recursos (pessoas, equipamento, conhecimento, dinheiro
etc.) e capacidades da organização para geri-los, sendo o segundo mais difícil de
controlar (TIDD E BESSANT, 2009a).
De acordo com Tidd, Bessant e Pavitt (2008), o processo de inovação está
dividido em quatro fases:
Prospecção - Análise do ambiente interno e externo, objetivando identificar
sinais e ameaças que tenham algum potencial de ocasionar mudanças;
Seleção - Escolha das informações relevantes levantadas na etapa anterior,
considerando a visão estratégica da empresa, dentro de áreas estabelecidas
de competência técnica e mercadológica.
Implementação - Transformação das ideias potenciais das fases anteriores
em realidade.
Aprendizagem - Revisão de todo processo de inovação para a captura dos
benefícios da inovação.
Segundo Tidd e Bessant (2009a), a maioria das pessoas reconhece a
importância da inovação para suas vidas como garantia de sua própria
sobrevivência e desenvolvimento. No entanto, os autores destacam a importância de
gerenciar o processo de inovação de maneira ativa para que ela se torne eficaz. A
Figura 1 apresenta o modelo do que é necessário levar em consideração para um
eficaz gerenciamento da inovação.
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Figura 1 - Modelo simplificado para a gestão da inovação
Fonte: Tidd e Bessant (2009a, p.38).

Os autores ainda informam que é necessário perceber a inovação como uma
sequência estendida de atividades, ou seja, um processo de tornar uma ideia, ou
possibilidade em realidade. Um dos problemas da gestão deste processo é que a
forma como se encara tal objeto é determinante na forma como se deve abordá-lo. É
importante repensar nos modelos mentais e assegurar o máximo de informação
possível. Do contrário, corre-se alguns riscos como o desenvolvimento de uma
tecnologia

que

não

satisfaz as necessidades de

usuários,

ausência

de

desenvolvimento tecnológico, levando à incapacidade de obter margem competitiva,
etc.
Diversas vezes a inovação é confundida com invenção, porém alguns autores
esclarecem as diferenças entre os dois termos. Segundo Tigre (2006), invenção se
refere a criação de alguma técnica, processo ou produto inédito, podendo ser
divulgada através de artigos técnicos e científicos, registrada em forma de patentes,
e visualizada através de protótipos e plantas piloto sem ter necessariamente uma
aplicação comercial. Já a inovação ocorre com a efetiva aplicação prática de uma
invenção.
Arbix (2010b) menciona que invenção e inovação podem estar altamente
relacionadas, porém constituem fenômenos distintos, capazes de gerar diferentes
dinâmicas econômicas. É certo que uma inovação pode nascer de uma invenção.
Mas, diferentemente da invenção, a inovação precisa encontrar seu desenlace em
um produto, processo ou serviço no mercado. O autor afirma que ambas estão
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conectadas e acontecem com tal frequência e velocidade que nem sempre é fácil
distinguir uma da outra, como nos laboratórios de biotecnologia e nanotecnologia.
Na economia real, a inovação se refere a uma primeira comercialização de uma
ideia ou projeto; por isso mesmo, seu locus privilegiado é a empresa, capaz de
manter-se interligado com a produção e a comercialização. A invenção, por sua vez,
não tem o mesmo direcionamento, ela realiza-se em outra esfera, ocorrendo em
qualquer espaço, nos laboratórios, nas universidades, nos centros de pesquisa e
nas empresas. Certamente há diversas pontes e atalhos entre invenção e inovação.
Seguindo esta linha, Schumpeter (1964, p.95) descreve alguns pontos
relevantes sobre a invenção:
A liderança econômica em particular deve, pois, ser distinguida da
“invenção”. Enquanto não forem levadas à prática, as invenções são
economicamente irrelevantes. E levar a efeito qualquer melhoramento é
uma tarefa inteiramente diferente da sua invenção, e uma tarefa, ademais,
que requer tipos de aptidão inteiramente diferentes. Embora os empresários
possam naturalmente ser inventores exatamente como podem ser
capitalistas, não são inventores pela natureza de sua função, mas por
coincidência e vice-versa. Além disso, as inovações, cuja realização é a
função dos empresários, não precisam necessariamente ser invenções. Não
é aconselhável, portanto, e pode ser completamente enganador, enfatizar o
elemento invenção como fazem tantos autores.

De acordo com Tidd e Bessant (2009a), a inovação assume muitas formas
diferentes. Os autores as resumem em quatro diferentes dimensões de mudança:
Inovação de produto - mudança nas coisas (produtos/serviços) que uma
empresa oferece;
Inovação de processo – mudanças nas formas em que as coisas (produtos ou
serviços) são criadas e ofertadas ou apresentadas ao consumidor;
Inovação de posição – mudanças no contexto em que produtos/serviços são
introduzidos;
Inovação de paradigma – mudanças nos modelos mentais que norteiam o que
a empresa faz.
Os autores entendem que cada um dos quatro tipos de inovação pode ocorrer
ao longo de um eixo que varia de mudança incremental a radical; a área indicada
pelo círculo na Figura 2 é o espaço de inovação potencial dentro do qual uma
empresa pode operar. As empresas devem definir sua estratégia de inovação
através da exploração ou não dos espaços definidos pelos quatro tipos de
inovações. A inovação envolve participantes que inovam em dimensões que já
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dominam, só que de uma melhor forma, sendo que alguns gerenciam este processo
de maneira mais eficaz que outros, mas as “regras do jogo” são por todos aceitas e
não mudam.

Figura 2 - Explorando o espaço de inovação
Fonte: Tidd e Bessant (2009a, p.42).

Um problema recorrente para as empresas é escolher qual vantagem
competitiva é mais interessante para obter benefícios através da inovação,
objetivando, desta forma, focalizar no tipo de inovação que deverá ser realizada.
Esta é uma escolha que toda empresa precisa realizar, seja uma recém-entrante,
que decidirá sobre a questão de entrar ou não em um novo mercado com sua nova
ideia, ou uma empresa já estruturada e estabilizada, tentando abrir um novo espaço
de mercado por meio da inovação (TIDD E BESSANT, 2009a).
Dentro deste contexto de escolha estratégica quanto ao tipo de inovação em
que a empresa pode atuar, Henriques et al. (2008) tiverem por objetivo central de
seu trabalho analisar as estratégias de inovação utilizadas por micro e pequenas
empresas metalúrgicas que atuam no setor da agroindústria sucroalcooleira. Os
autores constataram que as inovações mais utilizadas dessas empresas ocorrem
mais em produtos do que em processos produtivos, e as mesmas atendem à grande
empresa líder e a outras empresas na montagem de usinas do país. “O desafio é
que as empresas tomem conhecimento do extenso território dentro do qual as
possibilidades de inovação existem e tentem desenvolver um portfólio estratégico
que cubra esse vasto território de maneira eficiente, equilibrando riscos e recursos”
(TIDD E BESSANT, 2009a, p.42).
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A OCDE (2005), ao longo de suas edições modificou a classificação dos tipos
de inovação, pois ela verificou a importância para os propósitos das pesquisas a
capacidade de distinguir entre os tipos de inovação. Todavia, muitas inovações
podem ter características que aparecem em mais de um tipo de inovação. Pode ser
complicado, no que concerne aos tipos de atividades de inovação assumidas pelas
empresas, categorizar essas inovações como sendo de apenas um tipo. Na terceira
edição do Manual de Oslo são caracterizadas quatro tipos de inovação: de produto,
de processo, de marketing e organizacional. Com relação à edição anterior, as
inovações de marketing e as inovações organizacionais ampliam o conjunto de
inovações tratadas pelo Manual e as inovações de produto e inovações de processo
relacionam-se estreitamente com os conceitos de inovação tecnológica de produto e
inovação tecnológica de processo.
Tidd e Bessant (2009a) afirmam que a inovação pode assumir diversas
formas diferentes, desde uma simples melhoria incremental daquilo que já existe até
o desenvolvimento de um produto/processo totalmente novo. Um fator que deve ser
considerado é o grau de novidade envolvido. Existem diversos níveis de novidade,
que vão desde melhorias incrementais até mudanças totalmente radicais e difíceis
de alcançar, por exemplo, as diversas mudanças resultantes de atuais tecnologias
de comunicação e computação. “As inovações são definidas no Manual como
mudanças significativas, com o intuito de distingui-las de rotinas e mudanças
menores. Todavia, é importante reconhecer que uma inovação pode também
consistir em uma série de pequenas mudanças incrementais” (OCDE, 2005, p.50).
As mudanças tecnológicas são usualmente diferenciadas por seu grau de
inovação e pela extensão das mudanças em relação ao que havia antes. A
gama de inovações observadas na atividade econômica é classificada por
Freeman da seguinte forma: segundo seus impactos: O nível mais
elementar e gradual de mudanças tecnológicas é representado pelas
inovações incrementais. Elas abrangem melhorias feitas no design ou na
qualidade dos produtos, aperfeiçoamentos em layout e processos, novos
arranjos logísticos e organizacionais e novas práticas de suprimentos e
vendas [...]. Elas não derivam necessariamente das atividades de P&D,
sendo mais comumente resultantes do processo de aprendizado interno e
da capacitação acumulada. A mudança tecnológica é considerada radical
quando rompe as trajetórias existentes, inaugurando uma nova rota
tecnológica. A inovação radical geralmente é fruto de atividade de P&D e
tem caráter descontínuo no tempo e nos setores. (TIGRE, 2006, p.74).

As grandes inovações, ou inovações radicais, vêm ao mundo em condições
muito primitivas, o que pode inviabilizar sua comercialização imediata. Através da
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competição entre as empresas, fundamentalmente baseada em pequenas
modificações, que se dá a evolução para um objeto viável para o mercado. Nessas
condições, o processo de inovação é resultante de processos de melhoria,
aperfeiçoamento e redesigns, considerados inovações incrementais, que podem
envolver, ou não, tecnologia, pesquisa básica ou mesmo pesquisa aplicada. Ou seja,
todos os processos, descobertas, produtos ou serviços novos que adicionam valor
econômico à empresa são compreendidos como inovações. (ARBIX, 2010b).
Ruiz e Bhawan (2009, p.37) afirmam que:
Os resultados do processo de inovação podem ser estudados de acordo
com seu tipo e grau. O tipo de inovação articula-se às peculiaridades
produtivas e técnicas, como as relações com fornecedores e clientes, a
elasticidade de preço da demanda que define o grau de diferenciação de
produto, etc. Em princípio, o resultado do balanço entre inovação de
produtos e processos não deveria ver-se alterado pela natureza do capital
da empresa. Já o balanço entre inovações incrementais e radicais pode ser
influenciado se a firma controladora é líder tecnológica ou se a sua
vantagem de propriedade é repassada a suas subsidiárias para que estas
atuem como líderes nos mercados locais.

Para Tidd e Bessant (2009a) é necessário entender se podemos mudar algo
nos componentes do produto/processo ou se podemos alterar a arquitetura de todo
o sistema. Para deixar mais claro os diferentes tipos de inovação em nível de
sistema, componente, incremental e radical, os autores ilustram através da Figura 3
a gama de escolhas inovativas, enfatizando o ponto em que tal mudança pode
ocorrer em nível de componente, de subsistema ou através de todo o sistema.

Figura 3 - Tipos de inovação
Fonte: Tidd e Bessant (2009a, p.32).
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Os processos e comportamentos inovativos são influenciados por uma gama
de fatores como os setores em que estão inseridos e o tamanho da empresa. A
pesquisa de Campos e Ruiz (2009) se pautou no objetivo de identificar os padrões
setoriais de inovação na indústria. O estudo dos padrões setoriais de inovação se
justifica pelos autores sobre o argumento de que eles permitem o entendimento dos
traços idiossincráticos da mudança tecnológica entre os setores, e mesmo entre as
empresas. As padronizações podem identificar características como o nível de
investimentos em inovação, os tipos de resultados alcançados e o impacto das
inovações no mercado. Ou ainda, podem pesquisar características da atividade
produtiva que se pautam em elementos como os níveis de oportunidade tecnológica,
o ritmo do câmbio técnico, as condições de apropriabilidade, as formas de
aprendizagem e a estrutura industrial verificada nos setores.
Um resultado verificado pelos autores é que a formação de padrões setoriais
de inovação é fortemente influenciada pelas oportunidades tecnológicas, estando os
setores de maior dinamismo inovativo discriminados nas categorias com indicadores
tecnológicos mais relevantes.

Eles evidenciaram que os perfis inovativos da

indústria brasileira são bastante diversos e os resultados obtidos sinalizam que
certas políticas industriais lineares de estímulo à inovação podem não alcançar
resultados satisfatórios para toda a indústria brasileira. A diversidade de padrões
setoriais de inovação fortalece o argumento de que as peculiaridades de cada setor
devem ser pesadas quando se pretende adotar medidas que de fato fomentem a
atividade inovadora na indústria.
Seguindo esta preocupação Ruiz e Bhawan (2009, p.31) descrevem:
Uma abordagem tradicional para analisar o ritmo e direção da mudança
tecnológica setorial é a que estabelece padrões de comportamento inovador
entre firmas que, incluindo aquelas pertencentes a diferentes setores,
compartilham características similares nos seus processos de inovação.
Estas semelhanças são dadas por imperativos tecnológicos, produtivos,
organizativos, cognitivos e mercadológicos geralmente relacionados a cada
setor e associados aos processos de produção e de busca, os quais
definirão tarefas específicas de inovação que são comuns ao conjunto de
firmas que operam na mesma indústria e àquelas que, sendo de diferentes
setores, compartilham tais tarefas. Dessa forma, uma empresa do setor
madeireiro deveria ser mais próxima (similar em seus processos de
inovação) de uma empresa têxtil do que de uma química, uma vez que tais
imperativos determinam a natureza dessas semelhanças (importância das
inovações de processo desenvolvidas fora do setor para a redução de
custos como estratégia competitiva; dificuldade de diferenciação de
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produtos; importância da marca como mecanismo de apropriabilidade;
intensidade na utilização de fator trabalho, etc.).

Conforme Tigre (2006), o setor de atividades constitui um aspecto primordial
para explicar os ambientes tecnológicos nos quais as empresas estão inseridas. O
padrão de competição setorial costuma apresentar características próprias, como a
intensidade da competição, o grau de concentração da produção, as barreiras à
entrada estáticas ou dinâmicas, a exposição à competição internacional e as
especificidades do regime de regulação. Os setores industriais caracterizados pelo
rápido avanço nos conhecimentos técnico-científicos são os que apresentam as
maiores taxas de inovação.
Ruiz e Bhawan (2009) afirmam que, além dos fatores setoriais, a literatura
aponta para as características da empresa, como por exemplo, o seu tamanho e sua
estrutura organizacional, sendo determinantes cruciais de aspectos dos processos
de inovação, como a origem de recursos ou o aprendizado. De acordo com Tidd e
Bessant (2009a), em termos de inovação, o desempenho de empresas de pequeno
e médio porte é facilmente questionável. Grandes e pequenas empresas possuem
diferentes vantagens e desvantagens. Desta forma um tipo não é necessariamente
mais ou menos inovador que o outro. Ao contrário, elas tendem a demonstrar
diferentes padrões de inovação devidos a essas diferentes vantagens relativas.
Alguns estudos baseados em avaliações de inovações indicaram que empresas de
pequeno porte criaram mais novos produtos que suas correlatas maiores.
Entretanto, insuficiências metodológicas parecem anular esta afirmação. Quando
certas variareis são retiradas de tais amostras, o relacionamento entre o tamanho da
empresa e inovação é invertido: empresas de grande porte criam proporcionalmente,
mais inovações significativas que as pequenas e médias. Nesta comparação, Tigre
(2006, p.135) destaca que:
No Brasil, as atividades de inovação são crescentes de acordo com o porte
das empresas. Segundo a última PINTEC, apenas 26% das empresas que
ocupam entre 10 e 49 pessoas realizam algum tipo de inovação contra mais
de 75% para as empresas com 500 ou mais pessoas ocupadas. Tal
diferença é mais acentuada quando se trata de uma inovação pioneira no
mercado nacional. Enquanto 35% e 30% das grandes empresas
introduzem, respectivamente, produtos e processos novos no país, apenas
1,3% e 2,5% das pequenas empresas conseguem fazer o mesmo.

Outro ponto importante a ser discutido sobre o tema inovação é o seu
processo de difusão tecnológica. Segundo Tigre (2006), esta difusão pode ser
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entendida como a trajetória de adoção de uma tecnologia no mercado, com ênfase
nas características da tecnologia e nos outros elementos que condicionam seu ritmo
e direção. Este ritmo de difusão se refere à velocidade de sua utilização pela
sociedade, medida pela evolução do número de adotantes ao longo do tempo. A
difusão não acontece de forma uniforme e constante, tendo em vista que os agentes
econômicos, países e regiões buscam e selecionam tecnologias sob a influência de
diferentes fatores condicionantes.
De acordo com Rogers (2003), Mansfield (1961) realizou estudos empíricos
sobre a difusão do milho híbrido na agricultura norte-americana para comprovar sua
hipótese sobre o ciclo de vida da tecnologia. Sua hipótese é que a velocidade de
crescimento do número de empresas que adotam uma nova tecnologia depende do
numero de empresas que já assimilaram a tecnologia e do número de empresas
com potencial de utilizarem, mas que ainda não o fizeram.
Na mesma linha de pensamento Meade e Slam (2006), demonstraram um
gráfico que indicam a difusão de televisão colorida no Reino Unido, onde a utilização
e difusão desta inovação foi aumentando ao longo dos anos, conforme verificado na
figura 4.

Figura 4 – Difusão da televisão colorida no Reino Unido
Fonte: Meade e Slam (2006)

2.1.2 Inovações em Produto e Processo
De acordo com Tidd e Bessant (2009a), um fator que deve ser discutido sobre
o tema inovação é a sua compreensão quanto a produto e a processo, pois somos
propensos a entendê-la tanto como a produção de um novo produto quanto como o
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próprio processo para obtê-la. É importante que as empresas se preocupem com o
que deve ser modificado e com esse processo de mudança. Frequentemente um
entendimento errôneo do processo de inovação impede que se perceba a intensa
relação que existe entre inovação em produto/serviço e a inovação em processo
para sua produção/prestação. Ou seja, inovações em produtos frequentemente
levam a inovações em seus processos de produção e vice-versa. (TIDD, BESSANT
E PAVITT, 2008).
Esta visão de ligação entre produto e processo de Tidd e Bessant (2009a)
encontra amparo na pesquisa de Utterback (1996) que afirma que mudanças no
projeto do produto influenciam inicialmente as mudanças no desenvolvimento do
processo de produção, porém em alguns casos posteriormente opções realizadas
sobre tecnologia do processo podem bloquear desenvolvimentos de certos produtos.
Quando tanto o processo como o produto são altamente complexos, eles podem
ficar tão entrelaçados e interdependentes que nenhuma mudança em um deles pode
ser feita sem também afetar profundamente o outro.
Conforme verificado pelos autores citados anteriormente, a distinção entre e
inovação de produto e processo é primordial para decisões empresariais. Para a
OCDE (2005), é importante para os propósitos das pesquisas a capacidade de
distinguir entre os tipos de inovação, sendo descrito no documento uma breve
distinção sobre inovações de produto e processo. O manual de Oslo identifica que,
com relação aos bens, a distinção entre produtos e processos é clara, porém expõe
algumas diretrizes diferenciadoras para os serviços. O manual diferencia também as
inovações de produto e de marketing, serviços (produto) e marketing, processo e
marketing, processo e inovações organizacionais, e por fim marketing e inovações
organizacionais. O manual ainda descreve as atividades que são utilizadas para as
inovações em produtos e em processos que são: aquisição de outros conhecimentos
externos, aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens de capital, outras
preparações para inovações de produto e de processo, preparações de mercado
para inovações de produto, e treinamento.
Segundo a OCDE (2005), a inovação de produto requer novas capacidades
tecnológicas e novos conhecimentos, sendo que estas capacidades geram uma
aprendizagem constante nas empresas, que também pode basear-se em novas
combinações ou novas utilidades para conhecimentos ou tecnologias existentes.
Para o Manual de Oslo, o termo “produto” abrange tanto bens como serviços. As
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inovações de produto abrangem a utilização de novos bens e serviços, e
melhoramentos significativos nas características funcionais ou de uso dos bens e
serviços existentes.
Uma inovação de produto é a introdução de um bem ou serviço novo ou
significativamente melhorado no que concerne a suas características ou
usos previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações
técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de
uso ou outras características funcionais. As inovações de produto podem
utilizar novos conhecimentos ou tecnologias, ou podem basear-se em novos
usos ou combinações para conhecimentos ou tecnologias existentes. O
termo “produto” abrange tanto bens como serviços. As inovações de
produto incluem a introdução de novos bens e serviços, e melhoramentos
significativos nas características funcionais ou de uso dos bens e serviços
existentes. (OCDE, 2005, p.57)

Na literatura nacional e internacional, temas relacionados com inovação de
produto,

como,

desenvolvimentos

de

novos

produtos

e

processos

de

desenvolvimento de novos produtos são estudados com bastante frequência por
diversos autores (MORETTI ET AL., 2010; COUTINHO E BOMTEMPO, 2007;
GARCEZ ET AL., 2007; SILVA, COSTA E JERONIMO, 2010; COSTA E
NASCIMENTO, 2011; GROHMANN ET AL., 2010; CAMARGO JÚNIOR E OIH YU,
2008; KLEMENT E MORALES, 2009 e outros).
Costa e Nascimento (2011) realizaram suas pesquisas em duas empresas, a
Cecrisa e a Tigre, líderes na indústria de componentes para construção, e buscaram
identificar o grau de formalização, as etapas da gestão do desenvolvimento de
produtos e as práticas e características peculiares à indústria de materiais de
construção. A história da Cecrisa é caracterizada por pioneirismo e aquisições,
utilizando a inovação como vantagem competitiva. Já a Tigre enxerga a inovação
sob a ótica de quem está comprando, o que se reflete na participação de 60% no
mercado brasileiro de tubos e conexões. Hoje, a meta de crescimento da empresa
está pautada em três pilares: novos produtos, novos negócios e novos mercados.
Os autores observaram que as duas empresas possuem áreas de pesquisa e
desenvolvimento muito bem organizadas e formalizadas. Em seu portfólio de
projetos de inovação, elas possuem produtos novos para o mercado, e não somente
novos para a empresa, seja pelo desenvolvimento interno de um produto ou pela
utilização de uma nova máquina ou equipamento.
Em uma pesquisa realizada por Grohmann et al. (2010), verificou-se que a
adoção de produtos com inovações é um desafio para as organizações e para os
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profissionais de marketing. Sua pesquisa teve como objetivo verificar a influência do
gênero no processo de aceitação e uso de produtos com inovações tecnológicas. Os
resultados mostraram que para as mulheres, as estratégias de inovação deveriam
focar em atributos como facilidade de uso e divertimento proporcionado pelo
produto. Foi comprovado pelo estudo que a atitude dos consumidores no que diz
respeito à aceitação de novas tecnologias possui uma significativa influência na
intenção de compra de produtos com este tipo de inovação, sendo que essa relação
é bem mais acentuada entre os homens, ou seja, os homens que aceitam uma
inovação tendem a comprar o produto com aquela inovação.
A OCDE (2005, p.58) define inovação de processo como:
Uma inovação de processo é a implementação de um método de produção
ou distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças
significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares. As inovações de
processo podem visar reduzir custos de produção ou de distribuição,
melhorar a qualidade, ou ainda produzir ou distribuir produtos novos ou
significativamente melhorados. Os métodos de produção envolvem as
técnicas, equipamentos e softwares utilizados para produzir bens e
serviços. São exemplos de novos métodos de produção a introdução de
novos equipamentos de automação em uma linha de produção e a
implementação de design auxiliado por computador para o desenvolvimento
de produto.

De acordo com a OCDE (2005), as inovações de processo tendem a focar em
qualidade produtiva e eficiência. Esse tipo de inovação também abrange técnicas,
equipamentos e softwares novos ou substancialmente melhorados em atividades
auxiliares de suporte, como computação e manutenção, contabilidade etc. São
considerada também como inovação de processos a implementação de tecnologias
da informação e comunicação (TIC) novas ou significativamente melhoradas, se
estas têm por objetivo melhorar a eficiência e/ou a qualidade de uma atividade
auxiliar de suporte. Segundo o Manual de Oslo, inovações de processo podem ser
confundidas com inovações organizacionais, porém, para diferenciar, deve-se levar
em consideração o tipo de atividade, pois as inovações de processo lidam
geralmente com a implementação de novos equipamentos, softwares, técnicas ou
procedimentos, enquanto as inovações organizacionais lidam geralmente com
pessoas e a organização do trabalho.
Schumpeter (1964, p.133) exemplifica a questão da consequência e dos
benefícios da inovação em processos, explicando sua importância para diminuir
custos e aumentar a vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes:
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Assim como a introdução de teares é um caso especial da introdução de
maquinaria em geral, também a introdução de maquinaria é um caso
especial de todas as mudanças no processo produtivo no sentido mais
amplo, cujo objetivo é produzir uma unidade de produto com menos
dispêndio e assim criar uma discrepância entre o seu preço existente e seus
novos custos. Muitas inovações na organização dos negócios e todas as
inovações nas combinações comerciais se incluem nisso. Para todos esses
casos se pode repetir o que foi dito, palavra por palavra. A introdução de
estabelecimentos industriais de larga escala, num sistema econômico no
qual eram anteriormente desconhecidos, é representativa do primeiro grupo.
Num negócio em larga escala são possíveis um arranjo mais adequado e
uma utilização dos fatores de produção melhor do que em negócios
menores; e além disso é possível a escolha de uma localização mais
favorável

Soares et al. (2006 apud DAVENPORT, 1994) salientam que a inovação de
processos sustenta estratégias de: satisfação do cliente – redução do tempo de ciclo
do processamento do pedido, melhoria da qualidade do produto/serviço e agilidade
da solução de reclamações; redução de custos e do preço do produto/serviço –
eliminação de atividades que oneram os custos dos produtos e serviços repasse dos
ganhos ao cliente; inovação de produtos – redução do tempo de ciclo de
desenvolvimento e maior retorno sobre o investimento em inovação; e aumento da
receita, melhoria da lucratividade e aumento do percentual de participação do
mercado – como consequência das estratégias anteriores.
A inovação em processos é ainda pouco estudada com relação a inovação
em produtos, porém alguns trabalhos atuais abordam aspectos relevantes sobre o
tema como Ribeiro e Camargos (2008), Lourenço da Silva, Mora Junior e Stal
(2008), Giovannini e Kruglianskas (2008), Soares et al. (2006), entre outros. Este
último autor desenvolveu um trabalho de análise das premissas, das motivações e
dos impactos causados pela inovação de processos nas organizações que utilizaram
esta estratégia como forma de obter uma vantagem competitiva no mercado. Os
autores observaram que o sucesso da implementação da inovação de processos
está completamente ligado à estratégia empresarial e às diretrizes determinadas
pela empresa.
Lourenço da Silva, Mora Junior e Stal (2008) pesquisaram sobre as
contribuições do sistema CRM às inovações de processos em uma empresa
distribuidora de energia elétrica. Os autores concluíram que o principal impacto
ocorrido com a implantação do sistema CRM na empresa em um primeiro momento,
não se deu em função dos conceitos de CRM, mas sim na inovação dos processos,

37

resultante da necessidade de adequação dos mesmos às novas ferramentas da
tecnologia da informação. Essas inovações de processos aumentaram a eficiência
operacional da empresa, sendo um resultado diretamente ligado à estratégia de
redução de custos operacionais, de acordo com a política de aumento da
lucratividade da empresa para a atração de investidores.
Objetivando descrever a mudança de ritmo de inovação do produto e do
processo, Utterback (1996) realizou o aprimoramento de um modelo iniciado em
1974 em colaboração com William Albernathy. O modelo considera a mudança
deste ritmo dentro do contexto das características orientadas para os negócios que
marcam os seus movimentos de subida e descida. Segue uma breve descrição do
modelo sugerido por Utterback (1996).
No período de formação da tecnologia de um produto novo, os processos
utilizados para produzir esta tecnologia são usualmente bastante simples e
primitivos, sendo baseados em maquinário e ferramentas de uso genérico e também
em um conjunto de mão-de-obra qualificada. As inovações de produto e de processo
são correlacionadas; à medida que a taxa de inovação do produto diminui; a taxa de
inovação do processo aumenta. Pode-se resumir o modelo demonstrando as taxas
interdependestes de inovação de produto e processo ao longo do tempo, e como
essas taxas estão vinculadas às transformações importantes nas características do
produto, do processo, da concorrência e da organização. A Figura 5 mostra como
estes relacionamentos são combinados.

Figura 5 - A dinâmica da inovação
Fonte: Utterback (1996, p.97)
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O modelo capta os processos dinâmicos que ocorrem, ao longo do tempo,
tanto dentro de uma indústria como dentro das empresas que integram. Trata-se de
um modelo que presume que a evolução tecnológica é composta pela fase fluida,
pela fase de transição e pela fase específica. Durante a fase fluida, existe um grande
volume de mudanças e muitas incertezas de mercado e também tecnológicas. Na
fase transitória, as inovações do produto e processo começam a ficar vinculadas de
forma mais estreita, a aceitação no mercado de uma inovação do produto e o
surgimento de um projeto dominante constituem as marcas registradas desta fase.
Durante a fase específica, os vínculos entre os produtos e processos são tênues.
Qualquer pequena modificação tanto no produto como no processo, provavelmente
será difícil e cara, exigindo uma mudança correspondente no outro.

2.1.3 Desempenho de Inovações
De acordo com a OCDE (2005), o sucesso de uma inovação depende de uma
série de fatores, sendo um deles a qualidade percebida desta inovação. O impacto
das inovações pode depender de outras mudanças na empresa que favorecem ou
não as inovações. Elas variam muito de acordo com o setor envolvido e de região
para região. O impacto das inovações em produto, por exemplo, pode depender em
grande parte de iniciativas de marketing para lançar o novo produto. Igualmente, o
resultado das inovações em processo pode depender de mudanças organizacionais
para tirar vantagem desses novos processos.
“A avaliação do desempenho da inovação é um dos aspectos de gestão mais
importante e desafiador para o sucesso das organizações atuais, e tal tarefa ainda
torna-se mais complexa quando relacionadas às características inovadoras das
organizações.” (OLIVEIRA, CLEMENTE e CAULLIRAUX, 2009, p.1). O Manual de
Oslo destaca a dificuldade de mensurar um processo dinâmico como a inovação. As
empresas realizam continuamente mudanças em produtos e processos, buscando
novos conhecimentos para se chegar a uma inovação. Esta mensuração fica ainda
mais complicada em empresas que desenvolvem atividades de inovação
caracterizadas por mudanças pequenas e incrementais em oposição a inovações de
mudanças significativas e radicais.
Para Tidd e Bessant (2009b), diversos fatores influenciam a capacidade de
uma empresa de se beneficiar comercialmente de suas inovações: capacidade de
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manter segredo industrial; inovação decorrente de conhecimento tácito acumulado;
lead times (alta velocidade de entrada no mercado) e serviço pós-venda; curva de
aprendizado na produção; posse de ativos complementares (marketing e produção);
complexidade da inovação; criação de padrões; e capacidade de apropriação
(propriedade intelectual).
Para Rocha e Dufloth (2007), atualmente há uma maior preocupação em
compreender de forma mais eficaz o desempenho das inovações tecnológicas. Este
fato tem motivado o desenvolvimento de novas metodologias e formas de mensurála. No Brasil, os esforços nesse campo iniciaram-se na década de 90, sendo, deste
modo, recentes, e ainda pouco disseminado no meio empresarial e acadêmico. Na
América Latina, o interesse pela mensuração da ciência e tecnologia (C&T)
começou nos anos 60 e as experiências realizadas, diferentes em cada caso, e em
geral, descontínuas, incluem praticamente todos os países da região. Os autores
destacam que os indicadores de C&T atualmente existentes nos países latinoamericanos baseiam-se, em sua grande maioria, nas metodologias sugeridas pela
“Família Frascati” de normas e procedimentos da OCDE.
Segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005), na construção de indicadores para
mensuração

da

inovação,

é

extremamente

relevante

a

colaboração

dos

formuladores de política e dos analistas em termos de informações. Esses
colaboradores são parte de um amplo sistema de informação capaz de ajudar a
reduzir a incerteza na formulação de políticas e que foram influenciadas, desde a
primeira edição do Manual, por desenvolvimentos na economia da inovação.
Duas famílias básicas de indicadores de Ciência e Tecnologia (C&T) são
diretamente relevantes para a mensuração da inovação: recursos
direcionados à P&D e estatísticas de patentes. Além disso, indicadores
bibliométricos e vários outros tipos de indicadores oferecem informações
complementares, ainda que as informações não estejam disponíveis para o
âmbito da empresa. (OCDE, 2005, p.29)

As estatísticas de patentes estão sendo cada vez mais utilizadas como
indicadores do resultado das atividades de pesquisa, como por exemplo: o número
de patentes concedidas a uma dada empresa ou país pode refletir seu dinamismo
tecnológico; exames sobre o crescimento das classes de patentes podem fornecer
indicação sobre a direção da mudança tecnológica. Porém, existem alguns
problemas ao uso de patentes como indicadores de inovação, uma vez que muitas
inovações não são patenteadas, enquanto outras são protegidas por patentes
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múltiplas; muitas patentes não possuem valor tecnológico ou econômico, e outras
possuem valores bastante elevados (OCDE, 2005).
Rocha e Dufloth (2007) destacam que no Brasil as experiências na área de
geração de indicadores de inovação tecnológica são representadas pelas iniciativas
de duas instituições: a Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e
Engenharia das Empresas Inovadoras (ANPEI) e o IBGE. Os esforços precursores
foram desenvolvidos pela ANPEI, uma organização privada que, no período 19922001, construiu a “Base de Indicadores Empresariais de Inovação Tecnológica”.
Esta base de dados reúne informações anuais sobre inovação tecnológica de um
conjunto de empresas. Porém a quantidade de empresas que respondiam aos seus
questionários era bastante limitada, e no último ano correspondia a pouco mais de
trezentas empresas em todo o país.
Os Indicadores Empresariais de Inovação Tecnológica desenvolvidos pela
ANPEI (2001) se dividem em três tipos: Indicadores do perfil das empresas,
Indicadores para medir a intensidade do esforço inovador e Indicadores utilizados
para medir o resultado do esforço de inovação tecnológica. Entre os indicadores que
compõem o último grupo podem ser mencionados:
Número de patentes concedidas e/ou depositadas no país;
Número de patentes concedidas e/ou depositadas no exterior;
Percentual do faturamento bruto gerada por lançamento de novos
serviços/produtos;
Economia de custos decorrentes de melhorias de processos em função do
lucro bruto;
Projetos de inovação finalizados;
Receitas advindas de vendas de tecnologia.
A pesquisa de inovação tecnológica do IBGE (2010), a PINTEC, apresenta
diversos indicadores para avaliar os impactos das inovações nas indústrias e
serviços do Brasil. Por exemplo:
Participação de produto novo ou significativamente aprimorado para a
empresa, mas já existente no mercado nacional, nas vendas líquidas internas;
Participação de produto novo ou significativamente aprimorado para a
empresa, mas já existente no mercado nacional, nas exportações;
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Participação de produto novo ou significativamente aprimorado para o
mercado nacional, mas já existente no mercado mundial, nas vendas líquidas
internas;
Participação de produto novo ou significativamente aprimorado para o
mercado nacional, mas já existente no mercado mundial, nas exportações;
Participação de produto novo para o mercado mundial nas vendas líquidas;
Participação de produto novo para o mercado mundial nas exportações;
Importância das inovações em produto para melhora da qualidade de bens ou
serviços;
Importância das inovações em produto para ampliação da gama de bens ou
serviços ofertados;
Importância das inovações em processo para o aumento da capacidade de
produção ou de prestação de serviços;
Importância das inovações em processo para o aumento da a flexibilidade da
produção ou da prestação de serviços;
Importância das inovações em processo para a redução dos custos de
produção ou dos serviços prestados;
Importância das inovações em processo para a redução do consumo de
matérias-primas;
Etc.
O trabalho de Oliveira, Clemente e Caulliraux (2009) teve como objetivo
apresentar os resultados de uma revisão da literatura sobre os sistemas de medição
de desempenho para inovação, sendo que quase todos estão focados na área de
P&D. Os autores elencaram e classificaram os principais frameworks teóricos
desenvolvidos, e ainda apontaram problemas contidos neste campo de pesquisa. As
principais propostas de frameworks de Sistemas de Medição de Desempenho,
fundamentalmente para P&D, identificadas a partir da revisão da literatura são: os

de uma visão processual da área de P&D; os que balizam uma estrutura de
auditoria; os que são construídos a partir de uma visão multidimensional do
Balanced Scorecard; e os que são construídos a partir de outras visões multidimensionais.
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Conforme mostrado por Oliveira, Clemente e Caulliraux (2009), não há ainda
um consenso quanto a melhor caracterização de variáveis para medir o
desempenho de uma inovação. Vasconcelos (2008) utilizou métricas diferentes das
visualizadas até então. Seu estudo teve como objetivo refletir sobre os desafios e
oportunidades da inovação no Brasil e na Comunidade Europeia, com base em
indicadores de inovação, retirados dos relatórios European Innovation Scoreboard
(EIS) e o Global Innovation Scoreboard (GIS). Entre os indicadores de inovação do
relatório EIS, constam no output “aplicação” indicadores que medem a performance,
expressa em termos do trabalho e de atividades de negócio, e o seu valor agregado
em setores inovadores. São eles: Parcela das exportações de produtos de alta
tecnologia em relação ao total exportado, venda de novos produtos para o mercado
(% do faturamento total), venda de produtos novos para e empresa mas não novos
para o Mercado (% do faturamento total), etc. Já no output “aplicação” do relatório
GIS são contemplados apenas dois indicadores: Parcela das exportações de
produtos de alta tecnologia em relação ao total exportado e empregos em atividades
de tecnologia média-alta ou alta (% da força de trabalho total).
Gomes e Kruglianskas (2009) apresentaram em seu artigo as principais
práticas para a gestão de fontes externas de informação tecnológica e os principais
indicadores de desempenho inovador. A pesquisa foi realizada com 72 empresas do
setor industrial que são associadas à ANPEI ou/e integrantes do cadastro do
PGT/USP. Os resultados da atividade de inovação foram mensurados através da
avaliação da intensidade das contribuições da atividade de inovação, da evolução
dos indicadores nos últimos cinco anos e dos valores dos indicadores obtidos em
2005. De acordo com os autores, os principais indicadores de inovação utilizados
pelas empresas estão relacionados a produto e/ou processo. Quanto às
contribuições da atividade de inovação, destacaram-se os indicadores de ampliação
da gama de produtos ofertados e de ampliação da participação no mercado,
melhoria da flexibilidade de produção, aumento da capacidade de produção,
melhoria em aspectos associados à segurança ou saúde e a regulamentação e
normas do mercado interno.
Já Marins e Zawislak (2010), realizaram um estudo que teve como objetivo
propor um conjunto de novos indicadores de inovação de forma a ampliar o escopo
de análise dos indicadores de inovação tradicionais no interior das empresas.
Através da realização de um estudo de casos múltiplos, os autores aplicaram os
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novos indicadores em um grupo de sete empresas brasileiras para exame do
desempenho inovativo das mesmas. As análises realizadas com os novos
indicadores de inovação verificaram que esses permitem um entendimento mais
detalhado da atividade de inovação no âmbito intraorganizacional. Alguns dos
indicadores propostos são relacionados à: Criatividade, Controle de erros, Recursos
físicos tangíveis, Portfólio de projetos de inovação, Lucro operacional inovativo,
Valor agregado, etc.
Tidd e Bessant (2009a) ao reexaminarem o desempenho inovador,
verificaram várias medidas e indicadores possíveis:
Medidas de resultados específicos de vários tipos – por exemplo, patentes e
trabalhos científicos como indicadores de conhecimento produzido, ou o
número de novos produtos apresentados (e a percentagem de vendas e/ou
lucros derivados) como indicadores de sucesso de inovação de produto;
Medidas de resultados de elementos operacionais ou de processos, tais como
pesquisas de satisfação de clientes para mensurar e rastrear melhorias em
qualidade ou flexibilidade;
Medidas de resultados que podem ser comparadas por setores ou
empreendimentos – por exemplo, custo do produto, participação de mercado,
desempenho da qualidade;
Medidas de resultados de sucesso estratégico, quando o desempenho global
do negócio é melhorado de alguma forma e quando, no mínimo, alguns
benefícios podem ser atribuídas direta ou indiretamente à inovação – por
exemplo, crescimento de receita ou participação de mercado, lucratividade
melhorada, maior valor agregado.
Os autores ainda consideraram várias medidas mais específicas de trabalhos
internos do processo de inovação ou elementos específicos dentro dele. Por
exemplo:
Número de novas ideias (produto/ serviço/ processo) geradas no inicio do
sistema de inovação;
Taxas de fracasso – no processo de desenvolvimento, no mercado;
Número ou porcentagem de extrapolações de tempos de desenvolvimento e
orçamentos de custos;
Medidas de satisfação do cliente – era isso que o cliente desejava?
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Tempo para o lançamento do produto/serviço no mercado;
Desenvolvimento de homens-hora por inovação completada;
Lead time médio de inovação de processo para a introdução;
Medidas de melhoria contínua – sugestões por funcionário, número de
equipes de solução de problemas, acúmulo de economias por trabalhador,
economias cumulativas e assim por diante.
Finalmente,

pode-se

também

argumentar

que,

em

longo

prazo,

o

desempenho de determinada inovação é verificada em termos do crescimento de
sua penetração no mercado ao longo dos anos que se sucederam à sua introdução.
Essa medida de adoção, de formato em S (curva de epidemias), assim como sua
direção (perfil do grupo adotante), é influenciada por vários fatores: (i) Vantagem
relativa: é o grau em que uma inovação é percebida como melhor que o produto que
ela substitui ou concorre. Fatores financeiros e não financeiros ditam tal vantagem;
(II) Compatibilidade: é o grau em que uma inovação é percebida como sendo
consistente com os valores, experiência e necessidades presentes dos adotantes
potenciais; (iii) Complexidade: é o grau em que uma inovação é percebida como
sendo difícil de entender ou usar; (iv) Possibilidade de ser experimentada: uma
inovação que pode ser experimentada representa menores incertezas para os
adotantes potenciais e permite o “aprender fazendo”; e (v) Visibilidade: é o grau com
que os resultados de uma inovação são visíveis a outros. (ROGERS, 2003)

2.2 DESEMPENHO ORGANIZACIONAL
Segundo Anthony e Govindarajan (2008), um dos objetivos mais importantes
de um empreendimento é gerar retorno ao acionista. Para isto, existe uma
necessidade frequente de obter feedback e controle gerencial, exigindo que as
empresas mensurem e avaliem o desempenho de suas unidades de negócio, tal
como de toda a organização pelo menos uma vez ao ano.
Para Frezatti et al. (2009), uma questão importante sobre avaliação de
desempenho organizacional é a identificação de como ela pode e deve ser utilizada
pela empresa, ou seja, quais os objetivos principais da melhoria do desempenho.
Para esta identificação, é necessário que a empresa responda a alguns
questionamentos: A avaliação de desempenho deve apenas ser usada apenas para
corrigir desvios? Pode ser utilizada para transplantar conhecimentos de uma área

45

para outra? Deve ser um instrumento robusto para apoiar o processo de promoção
dos funcionários? Na verdade, pode ser utilizada de várias maneiras, inclusive
integradas. Para deixar o entendimento do conceito de desempenho organizacional
mais claro, os autores descrevem:
Desempenho corresponde à identificação de resultados mensuráveis que
foram alcançados em um dado período por uma entidade, uma unidade de
negócios, um departamento ou um indivíduo. O desempenho deve ser
medido periodicamente e proporcionar algum tipo de ação no
gerenciamento das instituições. Frezatti et al. (2009, p.159)

De acordo com os autores, a avaliação de desempenho é uma ferramenta
integrada a outros elementos da gestão da empresa. Ela demanda uma
infraestrutura para que faça sentido, e corresponde a um aspecto relevante dentro
da estrutura da empresa. Para o desenvolvimento do processo de avaliação de
desempenho de uma empresa, um conjunto de indicadores tanto monetários como
não monetários, estratégicos e operacionais são necessários. Alguns exemplos de
indicadores monetários: taxa de retorno, receita, geração de caixa, produtividade por
funcionário etc.
Um dos principais objetivos de mensurar o desempenho é a melhoria da
performance empresarial tanto dos processo internos quanto, comparando-os à
concorrência. O objetivo da mensuração de desempenho influencia a seleção dos
indicadores. Anthony e Govindarajan (2008, p.460) descrevem que o objetivo dos
sistemas de mensuração de desempenho é implementar a estratégia empresarial:
Ao padronizar tais sistemas, a alta gerência escolhe os parâmetros que
representam melhor as estratégias da companhia. Esses parâmetros podem
ser vistos como fatores críticos de sucesso atual e futuro; se eles evoluem
positivamente, a companhia implementa sua estratégia. O sucesso da
estratégia depende da sua solidez. O sistema de mensuração da
organização é um simples mecanismo que melhora a probabilidade de a
organização implementar sua estratégia com sucesso.

Existem cinco razões para que as empresas desenvolvam a avaliação de
desempenho: checar a posição em que a empresa se apresenta, avaliar e
aperfeiçoar o processo decisório e aprendizagem organizacional, comunicar a
posição e accontability, confirmar as prioridades e enfatizar aspectos mais
relevantes, influenciar o comportamento pelo acompanhamento do progresso e
avaliar remuneração, recompensas e promoções (FREZATTI et al., 2009, apud
MARR, 2006).
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Frezatti et al. (2009) e Anthony e Govindarajan (2008) afirmam que o
Balanced Scorecard (BSC) é

um exemplo de sistema de mensuração de

desempenho bastante utilizado pelas empresas. De acordo com os proponentes
dessa abordagem, deve-se estabelecer metas para as unidades de negócio e então
mensurá-las em quatro perspectivas: financeira, cliente, processos internos e
inovação e aprendizagem. Desta forma, o BSC é provavelmente um dos mais bemsucedidos sistemas de avaliação de múltiplas perspectivas de desempenho.
Anthony e Govindarajan (2008) destacam os resultados do levantamento de
Lingle e Schiemann (1996) que forneceram insights sobre o que as companhias
estão de fato medindo, sobre a qualidade percebida dessas medidas e quais
medidas estão vinculadas à remuneração. Os autores constataram que 76% das
companhias

que

responderam

à

pesquisa

incluíam

medidas

financeiras,

operacionais e de satisfação dos clientes em forma de avaliações gerenciais
regulares, mas apenas 33% indicaram a inclusão de medidas de inovações e
mudanças nessas avaliações. Grande parte das empresas dessa pesquisa
considerou as informações sobre o seu desempenho de funcionários e medidas de
mudanças e inovação de grande utilidade, porém mencionaram que elas são
geralmente, mal definidas e de baixa qualidade. A maioria dos sistemas gerenciais
vincula medidas financeiras à compensação.
Tendo em vista a relevância da avaliação do desempenho organizacional, um
estudo realizado por Nascimento et al. (2011) teve por objetivo investigar as
características dos indicadores de desempenho utilizados nas pesquisas da área de
Administração, Ciências Contábeis e Turismo, no período de 2000 a 2008. Os
autores constataram que os indicadores mais utilizados tinham, em sua maioria, foco
econômico-financeiro e eram quantitativos com mensuração ordinal. Eles verificaram
ainda que os indicadores de desempenho organizacional conseguiram atingir o
objetivo de auxiliar no processo decisório, uma vez que 76% dos artigos
investigados apresentaram as vantagens de sua aplicação.
Os resultados verificados por Carvalho et al. (2008) são similares aos de
Nascimento et al. (2011), ao apontarem que os indicadores financeiros ainda são os
mais utilizados pelas empresas, mesmo com a crescente importância dos
indicadores não financeiros. Este estudo teve como objetivo investigar as principais
características da medição de desempenho organizacional das organizações do
setor salineiro no estado do Rio Grande do Norte. Os resultados apontaram que os
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indicadores financeiros mais utilizados foram os relacionados ao ciclo operacional e
ao desempenho econômico da empresa.

2.2.1 Desempenho Financeiro
Segundo Anthony e Govindarajan (2008), para avaliar o desempenho
econômico de uma empresa, existem os relatórios econômicos que são
instrumentos de diagnóstico. Eles indicam se as estratégias atuais das unidades de
negócio são satisfatórias ou não. Ao analisar esses relatórios, pode-se verificar se é
necessária a reestruturação de uma unidade de negócio específica, podendo
identificar se é interessante expandi-la, reduzi-la, mudar sua direção ou vende-la. A
análise econômica de uma unidade de negócio individual pode revelar que os planos
atuais para novos produtos, nova instalação de equipamento, ou outras novas
estratégias, quando consideradas como um todo, não produzirão um lucro futuro
satisfatório e esperado, apesar de que separadamente as decisões tomadas
anteriormente parecessem sensatas quando foram tomadas. Para os autores, o
relatório econômico indica a atratividade relativa das unidades de negócio e pode
indicar que a alta administração utiliza de forma ineficaz o seu tempo, ou seja, está
gastando tempo demasiado em unidades de negócio que provavelmente não
contribuirão muito para a lucratividade total da empresa.
Archer e D’Ambrosio (1976) afirmam que a análise financeira é uma
metodologia que consiste em uma análise quantitativa dos riscos financeiros e totais
da empresa, ampliada por um estudo baseado em uma série de índices
interdependentes (nenhum deles é significativo isoladamente ou por si só) e outros
demonstrativos financeiros disponíveis. Os autores afirmam que essa análise
financeira pode ocorrer através da análise de balanços, que tem por objetivo obter
medidas quantitativas ou orientações relativas à capacidade empresarial de chegar
a decisões relativas a um determinado aspecto financeiro.
As demonstrações financeiras apresentam tanto a posição da empresa em
um ponto no tempo como suas operações durante algum período passado.
Entretanto, o valor real das demonstrações financeiras está no fato de que
elas podem ser utilizadas para ajudar a prever os lucros e os dividendos
futuros da empresa. Do ponto de vista do investidor, o objetivo da análise
das demonstrações financeiras é a previsão do futuro, enquanto, do ponto
de vista da gerência, a análise das demonstrações financeiras é útil tanto
para ajudar a antever condições futuras quanto, e ainda mais importante –
como ponto de partida para ao planejamento de ações que irão influenciar o
futuro desenrolar dos eventos. BRIGHAM E HOUSTON (1999, p.79)
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Para Archer e D’Ambrosio (1976), o lucro pode ser definido como a variação
de valor da propriedade, mais as distribuições aos proprietários durante certo
período de tempo. Os lucros contábeis consistem no saldo entre receita líquida e os
custos explícitos, incluindo a depreciação e os impostos. Do ponto de vista
econômico tradicional, os lucros correspondem a um resíduo, ou seja, tudo o que
excede aos custos implícitos e explícitos de operação da empresa. As principais
fontes de lucros econômicos são: imperfeições do mercado, inovações e variações
de expectativas (incerteza). Essas fontes de lucro são importantes pelo fato de que
grande parte das empresas tentam alcançá-las.
Anthony e Govindarajan (2008) descrevem as diferenças de medição de
lucro, porém voltadas não para a avaliação da empresa como um todo, e sim, para a
avaliação de um centro de lucro2. Existem dois tipos de medição de lucratividade
usados na avaliação de um centro de lucro, assim como há uma avaliação de uma
empresa como um todo. Primeiro há a medição do desempenho gerencial, que tem
por objetivo verificar em como o gerente está se saindo. Esta medição é usada como
um método para fornecer a motivação adequada aos seus gerentes e para planejar,
coordenar e controlar as atividades diárias do centro de lucro. Segundo há a
medição do desempenho econômico, que se concentra em saber se o centro de
lucro está se saindo bem como uma entidade econômica. As informações
transmitidas por essas duas medidas podem ser bem diferentes uma da outra. O
desempenho econômico de um centro de lucro é sempre medido pela renda líquida
da empresa.
“Os índices financeiros são construídos para mostrar relações entre contas
das demonstrações financeiras.” BRIGHAM E HOUSTON (1999, p.79). Para Archer
e D’Ambrosio (1976) a qualidade dos índices depende, em grande parte, da
capacidade de classificação dos dados disponíveis de uma maneira sistemática.
Para poder tomar alguma decisão baseado nessa análise, deve-se usar algumas
normas relativas à situação financeira da empresa em questão.

A situação

financeira de uma empresa, caracterizada por uma série de índices, deve ser

2

Quando o desempenho financeiro de um centro de responsabilidade é medido com base em seu lucro (por
exemplo, pela diferença entre receitas e despesas), o centro é chamado centro de lucro. ANTHONY E
GOVINDARAJAN (2008, p.185)
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comparada a algum padrão, sendo necessário explicar os desvios que possam vir a
existir com relação ao padrão definido. Os autores dividem os índices em três
grupos: índices para a análise de curto prazo; índices para a análise a longo prazo;
e índices relativos a rentabilidade da empresa. Este último diz respeito à eficiência
da empresa, tal como apresentada em diversos demonstrativos financeiros.
Frezatti et al. (2009) destacam que os objetivos financeiros de uma empresa
devem deixar claro sua meta de longo prazo, demonstrando condições de um bom
desempenho econômico através do aumento do retorno ou do valor da empresa
numa dimensão mais contemporânea. Desta forma, a empresa deve procurar focar
seus esforços no setor de mercado escolhido, no ambiente de competição e na
estratégia adotada. Os autores demonstram através da Figura 6, exemplos de
indicadores típicos desta perspectiva:

Figura 6 - Exemplo de objetivos e indicadores: perspectiva financeira
Fonte: Frezatti et al.(2009, p.190).

De acordo com Brigham e Houston (1999), a análise de demonstrações
financeiras geralmente começa com o cálculo de um conjunto de índices financeiros,
que são construídos objetivando identificar os pontos fortes e fracos de uma
empresa em comparação com outras empresas do mesmo setor, e também para
mostrar se a posição da mesma tem melhorado ou se deteriorado ao longo do
tempo. Os índices demonstrados pelos autores são os seguintes:
Índices de liquidez – Mostram a relação do ativo circulante de uma empresa
com seus passivos circulantes e, assim, sua capacidade de honrar dívida que
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venham a vencer. Dois índices de liquidez bastante utilizados são a liquidez
corrente e liquidez seca.
Índices de atividade – Conjunto de índices que medem a eficácia com que
uma empresa gerencia seus ativos. Os índices de atividades incluem giro de
estoques, prazo médio do rendimento de vendas, giro dos ativos imobilizados
e giro do ativo.
Índices de endividamento – Revelam até que ponto a empresa é financiada
por terceiros e também sua probabilidade de não cumprir suas obrigações
exigíveis. Os índices de endividamento incluem grau de endividamento, índice
de cobertura de juros e índice de cobertura dos pagamentos fixos.
Índices de Rentabilidade – Grupo de índices que mostra os efeitos
combinados da liquidez, da gestão de ativos e do endividamento sobre os
resultados operacionais. Os índices de rentabilidade são a margem líquida,
índice de capacidade de geração de lucros, retorno sobre os ativos e retorno
sobre o patrimônio líquido.
Índices de valor de mercado – Conjunto de índices que relacionam o preço
das ações da empresa aos seus lucros e ao valor patrimonial da ação. Dão
aos gerentes uma indicação do que os investidores pensam acerca do
desempenho passado e das perspectivas futuras da empresa. Os índices de
valor de mercado incluem o índice preço/lucro e o índice preço/valor
patrimonial.
Brigham e Houston (1999) ainda descrevem sobre o valor econômico
agregado (EVA) que seria uma forma de medir a verdadeira rentabilidade de uma
operação. Neste índice, o custo do capital de terceiros é deduzido quando se calcula
o lucro líquido. Porém, não se deduz nenhum custo para refletir o custo do capital
próprio. Anthony e Govindarajan (2008) reforçam os benefícios de se utilizar o
percentual do retorno sobre o investimento (ROI) e o EVA para avaliar gerentes da
unidade de negócio. Essas duas medidas relacionam o lucro com a base de
investimentos. Os autores explicam que o EVA é conceitualmente superior ao ROI.
Porém, fica claro pelas pesquisas que o ROI é mais utilizado nos negócios que o
EVA.
Os autores destacam alguns benefícios em utilizar o ROI: é uma medida
abrangente na qual qualquer coisa que afete os demonstrativos financeiros é
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refletida neste índice. O ROI é simples de ser calculado, fácil de ser entendido,
significativo em sentido absoluto e é um denominador comum que pode ser aplicado
a qualquer unidade da empresa responsável pela lucratividade, independente do tipo
de negócio e do tamanho da empresa.
Moretti e Sanchez (2011) em sua pesquisa que teve por objetivo verificar o
desempenho das empresas do Grande ABC entre os anos de 2001 a 2008 utilizando
a técnica multinível usaram três medidas de desempenho: o retorno sobre o ativo
(ROA); retorno operacional sobre ativos (OROA); e o retorno sobre o Patrimônio
Liquido (ROE). A principal medida de desempenho utilizada nesse estudo foi o ROA,
que está incluída nos índices de rentabilidade descritos por Brigham e Houston
(1999). Os autores utilizaram este índice tendo em vista a verificação de que o ROA
tem sido utilizado por inúmeras outras pesquisas sobre variação do desempenho
organizacional. Além do ROA, os autores utilizaram o ROE e também o OROA que é
calculado pelo resultado operacional da empresa sobre o ativo total, conhecido e
utilizado por apresentar o resultado financeiro da empresa com suas atividades
principais no período.
Na área da inovação, Miranda, Gallon e Nogueira (2011) analisaram a
existência de influência dos investimentos em ativos intangíveis e do grau de
inovação no desempenho econômico das empresas participantes dos setores mais
inovadores do Brasil, segundo a classificação do Índice Brasil de Inovação (IBI).
Para isto, a pesquisa utilizou os seguintes indicadores de desempenho econômico:
ROE, ROA, Retorno sobre vendas (ROS), Rentabilidade do Patrimônio Líquido
(RPL) e Grau de intangibilidade (GI). Os autores verificaram se estas variáveis
sofrem influência positiva dos investimentos em ativos intangíveis realizados pelas
empresas, e examinaram se a consideração do grau de inovação da empresa
repercute em um melhor desempenho econômico empresarial.
Andia et al. (2012), Macedo et al. (2009), Veloso e Malik (2010), Krauter
(2004)

e inúmeras outras pesquisas que tiveram por objetivo a verificação da

eficácia econômica empresarial nos mais diversos ramos de atividades e
influenciados ou não por diferentes ativos utilizaram principalmente os indicadores
ROE, ROI, ROA e RPL para verificar este desempenho.
Macedo et al. (2009) verificaram através da literatura existente (Matarazzo
(2003), Pereira da Silva (2005) e Iudícibus (1998)) que a utilização de variáveis de
liquidez, endividamento e lucratividade são bons representativos de uma situação
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contábil-financeira. Eles conseguem oferecer, em conjunto, uma ampla e
diversificada cobertura das diversas naturezas do desempenho contábil-financeiro.
De acordo com Rezende et al. (2010 apud MATARAZZO, 2010), os índices que
representam melhor a situação econômica de uma empresa são os índices de
rentabilidade. Para Rezende et al. (2010 apud ASSAF NETO, 2010), os indicadores
de liquidez evidenciam a situação financeira de uma empresa em relação aos
diversos compromissos financeiros assumidos.

2.3 RELAÇÃO ENTRE DESEMPENHO E INOVAÇÃO
2.3.1 Vantagem Competitiva e Inovação
A inovação é gerada em um ambiente cada vez mais globalizado e destacase atualmente como uma das mais importantes fontes do bom desempenho
econômico das nações. Os processos de inovação contam com diferentes formatos,
dimensões e características, gerando o aumento de produtividade, empregos de
melhor qualidade e elevação do nível de bem-estar, além de auxiliar nos desafios
ligados ao meio ambiente. Nos documentos de governo ou nas declarações de
empresários dos países mais desenvolvidos é comum encontrar algum tipo de
menção às suas potencialidades, tidas atualmente como críticas para a elevação da
produtividade e da competitividade das economias contemporâneas (ARBIX, 2010b).
Segundo Tigre (2006), atualmente a inovação tecnológica constitui uma
ferramenta primordial para aumentar a produtividade e a competitividade das
empresas, assim como para impulsionar o desenvolvimento econômico de regiões e
países. O desenvolvimento de uma nação não deriva de um simples crescimento
das atividades econômicas existentes, mas reside

em um

processo de

transformação da estrutura produtiva, incorporando novos produtos e processos e
agregando valor à produção por meio da intensificação do uso da informação e do
conhecimento.
Como ressaltado por inúmeros autores, a inovação é um elemento relevante
para a obtenção de vantagens competitivas e estímulo ao desenvolvimento
econômico. Desta forma, o trabalho de Arruda et al. (2009) contribuiu para o
entendimento dos fatores que mais influenciam a inovação em um país, assim como
a sua importância para a geração de riqueza. A discussão buscou acrescentar uma
nova direção à abordagem já iniciada por outro trabalho dos mesmos autores
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(2008), no qual as principais conclusões apontam para a relevância da inovação
como geradora de vantagens competitivas e como fator explicativo do nível de
renda, independente do estágio de desenvolvimento econômico.
Arruda et al. (2009) verificaram que as variáveis de artigos científicos
publicados, investimentos totais em P&D, investimentos do setor empresarial em
P&D e exportação de produtos de alta tecnologia agregada influenciam no
crescimento de renda de um país tanto no curto quanto no longo prazo. Os autores
mostram também os efeitos individuais de cada uma das nações consideradas.
Tigre (2006) descreve que a relação entre inovação e competitividade pode
ser comprovada através de indicadores agregados de esforço e desempenho
tecnológico, que podem ser comparados com outros indicadores de competitividade
internacional, apesar da sua limitação para explicar isoladamente o sucesso de um
país em determinadas indústrias. Por meio de investimentos em informação e
conhecimento, vários países em desenvolvimento vêm obtendo êxito na construção
de novas vantagens competitivas.
O processo de desenvolvimento econômico é entendido como um
fenômeno qualitativamente novo, e não como um mero crescimento
derivado do aumento da população e da riqueza. As inovações visam
principalmente a criação de novas necessidades de consumo. A
composição dos gastos dos trabalhadores não permanece constante ao
longo do tempo, pois reflete novos hábitos e necessidades derivadas da
oferta de novos produtos e serviços. (TIGRE, 2006, p.44).

O conceito de desenvolvimento econômico foi explorado com maior ênfase
por Schumpeter (1961), que considera o capitalismo como um “método de mudança
econômica” totalmente dinâmico e nunca estacionário. O autor sugere que a
concorrência perfeita é incompatível com o que chamamos de progresso econômico.
Na verdade, a concorrência perfeita desaparece, e sempre ocorreu desta forma, em
todos os casos em que surge qualquer inovação, automaticamente ou graças a
medidas tomadas com esse fim, mesmo que existam todas as outras condições para
ela.
Schumpeter ainda entendia que o empreendedor não necessariamente
detinha capital ou era o detentor de uma nova tecnologia. Porém, através da busca
pelo lucro monopolista, o empresário inovador dinamiza a economia por meio da
inovação, exercendo um papel positivo para o crescimento da economia (TIGRE,
2006). O autor em sua obra “Teoria do Desenvolvimento Econômico” distinguiu
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claramente a diferença entre crescimento e desenvolvimento: “Nem o mero
crescimento da economia, representado pelo aumento da população e da riqueza,
será designado aqui como um processo do desenvolvimento” (SCHUMPETER,
1964, p.9).
[...] A ação confiante, além do campo das reações habituais, e a eliminação
da resistência exigem qualidades que estão presentes em apenas uma
pequena parte da população e que definem tanto o tipo do empresário como
sua função. Essa função, aliás, não consiste essencialmente em inventar
coisa alguma ou criar condições que a empresa explore, mas em conseguir
resultados.
Essa função social já perde hoje importância e provavelmente perderá cada
vez mais rapidamente no futuro, mesmo se o processo econômico, do qual
o empresário foi a molamestra, continuar sem desfalecimento. Pois, de um
lado, é muito mais fácil agora do que no passado realizar coisas estranhas
ao nosso rotineiro campo de atividades. A própria inovação está hoje
reduzida à rotina. O progresso tecnológico se transforma cada vez mais em
atividade de grupos de especialistas, que fornecem o que se lhes
encomenda e fazem o produto operar de uma maneira previsível. A auréola
de romance da antiga aventura comercial começa a minguar rapidamente,
pois um número cada vez maior de coisas pode ser rigorosamente
calculado, quando outrora podia ser apenas visualizado num relâmpago de
gênio. (SCHUMPETER, 1961, p.167).

Arbix (2010a) afirma que por décadas, a inovação e a produção de tecnologia
no Brasil nunca foram tratadas como fator primordial para o crescimento econômico.
Porém hoje sabe-se que a inovação se tornou um pré-requisito para o
desenvolvimento econômico e social. A partir de 2004, surgiu a Política Industrial,
Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), e desde então a inovação passou a
ocupar uma posição de maior destaque nos planos do governo brasileiro. Nessa
nova fase, são fortes os sinais de mudança de rumo, após um longo período de
incertezas e indefinições com relação a tecnologia e a inovação. Políticas públicas
começaram a ser reorganizadas e esses temas passaram a receber atenção
especial do sistema de incentivos e de financiamento público. Como resultado, as
empresas começaram a ser vistas e tratadas como unidades-chave para a geração
de inovações, e a economia tornou-se mais amigável às empresas inovadoras. Arbix
(2010, p.15) ainda destaca:
Os processos de inovação são essenciais e insubstituíveis para elevar o
padrão de qualidade da economia brasileira, seja para a ampliação e a
dinamização do mercado interno, seja para a diversificação e a construção
de uma nova inserção internacional. Apesar dos avanços políticos, legais e
institucionais nos últimos anos, no entanto, a economia brasileira tem um
longo caminho pela frente antes de se tornar realmente mais acolhedora e
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estimuladora da inovação, em termos de ambiente, incentivos, instituições e
instrumentos.

De acordo com Tigre (2006), a geração e apropriação de inovações é um
processo complexo que depende não apenas das qualificações e dos recursos
técnico-financeiros detidos pela empresa, mas também do poder de negociação com
fornecedores e clientes e do ambiente institucional no qual está inserida. Seguindo
este conceito, Arbixb (2010) afirma que alguns estudos apontam que, apesar dos
aperfeiçoamentos institucionais recentes, o sistema nacional de ciência, tecnologia e
inovação ainda é ineficiente com relação à transformação do conhecimento gerado
nos centros de pesquisa em tecnologia, produtos e serviços com real impacto na
economia. Mais de 50% dos gastos em P&D ainda é realizado pelo setor público no
Brasil, enquanto em países como Coréia, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e
Finlândia o setor privado responde por mais de 60%, em média.
Melo (2009) afirma que a relevância do financiamento para investimentos em
inovação vem sendo apontado como um grande problema ainda não solucionado
pelas instituições financeiras privadas. As características do processo inovativo nas
empresas fazem com que os bancos e os próprios mercados de ações sejam
avessos a financiá-la, em especial nos países de capitalismo tardio, que não
construíram sistemas financeiros capazes de avaliar ativos intangíveis.
Desta forma, para que o Brasil se torne um país competitivo e alcance
posições

de

liderança

no

cenário

internacional

é

necessário

que

haja

empreendedores capazes de planejar e gerenciar as suas empresas de forma mais
eficaz e focada no desenvolvimento econômico. “E que, a partir da valorização da
pesquisa, da ciência e da busca de soluções tecnológicas aos problemas ou lacunas
da sociedade, possam contar com o apoio e o comprometimento das políticas
governamentais, em especial aqueles que são empresários iniciantes.” (TREVISAN
et al., 2010, p.1).
Trevisan et al. (2010) e Arbix (2010a) destacam a importância da Lei Federal
nº. 10.973/2004, conhecida como Lei da inovação, que é um marco na história do
Brasil quando se trata do apoio do governo ao ambiente produtivo do país. Ela
dispõe sobre incentivos à inovação, à pesquisa científica e tecnológica e, com a sua
aprovação, tornou-se possível a aplicação de recursos públicos reembolsáveis
diretamente em empresas. Antes da promulgação desta lei, o benefício era exclusivo

56

para instituições científicas, o que tornava mais complicado o investimento das
empresas privadas em pesquisas e inovações.
Trevisan et al. (2010) ainda descreve que, entre outros objetivos, após a
aprovação da Lei da inovação passou a existir uma maior intenção de estimular e
apoiar alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação
envolvendo empresas nacionais, instituições científicas e tecnológicas (ICTs) e
organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de
pesquisa e desenvolvimento. Além disso, o apoio se estende a redes e projetos
internacionais de pesquisa tecnológica, assim como às ações de empreendedorismo
e de criação de ambientes de inovação, inclusive incubadoras e parques
tecnológicos. “O governo federal, as ICTs e as agências de fomento incentivam
assim o desenvolvimento de produtos e processos em empresas nacionais para
atender às prioridades de política industrial e tecnológica pré-definidas.” (TREVISAN
et al., 2010, p.5).
O debate público realizado por ocasião da IV Conferência Nacional de
Ciência e Tecnologia, realizada em maio de 2010, em Brasília, confirmou a
percepção de uma série de avanços que ocorreram em várias dimensões
das atividades ligadas à CT&I. Em que pesem imprecisões na coleta e
formação de indicadores, instituições internacionais como a OECD, assim
como o National Science Board, dos Estados Unidos, começaram a
reconhecer eventuais avanços da CT&I no Brasil, apesar de eventuais
diferenças em relação aos dados do MCT. (ARBIX, 2010a, p.25).

Segundo Arbix (2010a), através de um acompanhamento de dados das mais
importantes instituições de C&T no Brasil, foi verificado que há uma clara evolução
nos investimentos desta área. Porém é sensato afirmar que ainda há um longo
caminho a ser percorrido para que o país alcance efetivamente um novo patamar na
geração de CT&I, pois os nossos investimentos em inovação estão muito abaixo da
média dos países avançados, e ainda abaixo de concorrentes diretos do Brasil,
como a China. Alguns estudos citados pelo autor mostram que a competitividade da
economia brasileira depende diretamente das vantagens adquiridas a partir da
capacitação tecnológica das empresas e do incentivo dado pelos sistemas de
inovação. Investimentos em P&D, por exemplo, tendem a aumentar de acordo com a
melhoria do desempenho econômico, desta forma o crescimento do PIB brasileiro
nos últimos anos encorajou muitas empresas a aumentar significativamente os
investimentos em P&D.
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Em resumo, o autor descreve que o Brasil precisa de um choque de inovação.
Isso se torna ainda mais importante devido aos rápidos avanços da China e da Índia
no cenário mundial. Para acelerar e dar maior consistência a esse processo, o autor
sugere a criação de uma super Agência de Inovação, dedicada ao desenvolvimento,
à coordenação e à implementação de políticas voltadas para a elevação do patamar
de competitividade da economia brasileira.
Uma pesquisada realizada por Ruiz e Bhawan (2009), a partir dos dados da
PINTEC 2003, se propôs a estudar as diferenças de comportamento inovador entre
empresas brasileiras (ENA) e empresas do mesmo setor de atividade que têm
participação de capital estrangeiro e se localizam no Brasil (EMN), e apontar o
balanço da natureza dos determinantes do processo inovador. Ficou claro, após
análise comparativa da intensidade e atividade inovadora para os dois conjuntos de
empresas, que as EMNs são, em geral, mais propensas a destinar recursos, a obter
resultados e a introduzir inovação de sistemas. Entretanto, a intensidade inovadora,
medida como a propensão a ser altamente inovadora, é muito semelhante à das
ENAs. As maiores diferenças se localizam no grupo de setores de baixo conteúdo
tecnológico.
Tidd e Bessant (2009a) afirmam que dentro do contexto empresarial não é
preciso ir muito longe para perceber a necessidade e a importância de inovação. Ela
fica evidente em várias declarações de missão empresarial e nos seus documentos
sobre planejamento estratégico, cada um deles enfatizando o quão relevante é a
inovação para todos os stakeholders, para os negócios futuros e principalmente para
sobrevivência e crescimento empresarial. Os autores complementam descrevendo:
A questão de sobrevivência/crescimento representa um problema para os
participantes estabelecidos, mas também é uma grande oportunidade para
que os novos entrantes reescrevam as regras do jogo. O problema de ir
pode vir a se tornar a oportunidade de outro, e a natureza da inovação está
fundamentalmente ligada ao empreendedorismo. A capacidade de avistar
oportunidades e criar novas formas de explorá-los é indispensável ao
processo de inovação.

De acordo com Tigre (2006), a partir do último quartil do século XX, quando
os mercados começaram a se tornar mais exigentes em relação à diferenciação é a
qualidade de produtos e serviços, as organizações passaram a ter um foco mais
voltado para os consumidores e começaram a dar mais atenção às necessidades
específicas de diferentes segmentos do mercado. Em consequência, vem ocorrendo
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uma ampla reformulação dos processos de negócios de forma a acelerar o fluxo
produtivo, reduzir custos e inovar.

2.3.2 Estudos sobre Inovação e Desempenho de Empresas
Um

desempenho mais eficaz de

determinadas

empresas se

deve

fundamentalmente à sua capacidade de inovar e diferenciar-se no mercado.
Segundo a OCDE (2005), a inovação pode melhorar o desempenho da empresa,
pois ela faz aumentar sua capacidade de inovar. Por exemplo, inovações nos
processos de produção podem permitir o desenvolvimento de uma nova gama de
produtos, e novas práticas organizacionais podem aperfeiçoar a capacidade da
empresa de adquirir e criar novos conhecimentos que poderão ser usados para o
desenvolvimento de outras inovações. Os tipos de inovação podem diferir muito com
relação a seus impactos sobre o desempenho da empresa e sobre a mudança
econômica. Desta forma, é bastante importante saber identificar os impactos dos
diferentes tipos de inovação.
Os impactos das inovações no desempenho de uma empresa variam de
efeitos sobre as vendas e sobre a fatia de mercado detida a mudanças na
produtividade e na eficiência. São impactos importantes no âmbito industrial
e nacional as mudanças na competitividade internacional e na produtividade
total de fatores, os transbordamentos de conhecimento a partir de
inovações na esfera da firma, e o aumento na quantidade de conhecimentos
que circulam através das redes de comunicação. (OCDE, 2005, p.27).

De acordo com o Manual de Oslo (2005), as empresas inovam para manter
sua posição competitiva como também para buscar novas vantagens. Uma empresa
pode ter um comportamento reativo e inovar somente para evitar perder mercado
para um competidor mais inovador ou pode também ter um comportamento próativo, que busca ganhar posições de mercado estratégicas frente a seus
concorrentes, por exemplo, desenvolvendo e tentando impor padrões tecnológicos
mais altos para os produtos que eles fabricam. A inovação visa melhorar o
desempenho de uma empresa com o ganho ou manutenção de uma vantagem
competitiva através da mudança da curva de demanda de seus produtos
(aumentando a qualidade dos produtos, oferecendo novos produtos ou conquistando
novos mercados ou grupos de consumidores), ou de sua curva de custos (reduzindo
custos unitários de produção, compras, distribuição ou transação), ou pelo
aprimoramento da capacidade de inovação da empresa (aumentando sua
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capacidade para desenvolver novos produtos ou processos ou para ganhar e criar
novos conhecimentos).
Santos, Basso e Kimura (2010, apud CABAGNOLS e BAS, 2002) afirmam
que as empresas orientadas para inovação em produtos apresentam resultados
mais eficazes que aquelas orientadas para processo. Por sua vez, as inovações em
processo não ocorrem, somente, para acompanhar o desenvolvimento de novos
produtos; direcionam-se, também, para ganhos de eficiência operacional que
permitirão lead time mais curto, maior confiabilidade do processo, aumento de
flexibilidade na produção e redução de custos e despesas operacionais.
A OCDE (2005) descreve que para auxiliar o entendimento de como a
inovação afeta o desempenho geral da empresa, pode-se coletar alguns dados
gerais das empresas durante um período de observação, tais como dados sobre o
faturamento, as exportações, os empregados e as margens operacionais. Esses
dados devem ser usados em análises para examinar o efeito de vários indicadores
sobre essas variáveis. Eles podem ser coletados em pesquisas sobre inovação ou
obtidos de outras fontes disponíveis. De modo geral, é difícil solicitar informações
quantitativas sobre os efeitos das inovações em pesquisas, pois os cálculos muitas
vezes requerem análises substanciais por parte da empresa.
Nos últimos anos, a indagação acerca da relação entre os temas inovação e
desempenho empresarial gerou uma série de pesquisas nacionais (MIRANDA,
GALLON E NOGUEIRA, 2011; SANTOS, BASSO E KIMURA, 2010; BRITO, BRITO
E MORGANTI, 2009; QUEIROZ, 2010; MAURO E BRITO, 2011; MALACHIAS E
MEIRELLES, 2009; CAMARA E GALÃO, 2006; BENEDETTI, 2006; PAYÉS, ROQUE
DA SILVA, TEIXEIRA, 2008; FACÓ, DUARTE E CSILLAG, 2009; BOSCOLO E
SBRAGIA, 2008; YEN-TSANG, CONSTANTE E DI SERIO, 2010; LEX, SELLMANN
E ARRUDA, 2007; entre outros) e internacionais (GUNDAY ET AL., 2011;
ROSENBUSCH, BRINCKMANN, BAUSCH, 2011; GOPALAKRISHNAN, 2000;
COAD E RAO, 2008; entre outros), muitas das quais apresentaram resultados
contraditórios e, algumas vezes, inconsistentes.
No estudo de Miranda, Gallon e Nogueira (2011), já referenciado
anteriormente, cujo objetivo foi analisar a existência de influência dos investimentos
em ativos intangíveis e do grau de inovação no desempenho econômico das
empresas participantes dos setores mais inovadores do Brasil, foi constatada uma
relação positiva entre investimentos em ativos intangíveis e alguns indicadores
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econômicos, mas nenhuma evidência pode ser concluída sobre a contribuição do
grau de inovação para a melhoria no desempenho econômico empresarial.
Santos, Basso e Kimura (2010), através do cruzamento de base de dados do
IBGE, da Serasa e da Gazeta Mercantil, investigaram as relações entre esforços de
inovação e desempenho financeiro de empresas brasileiras. Por meio da
modelagem de equações estruturais, os autores possibilitaram validar as hipóteses
iniciais de que inovação influencia positivamente o desempenho financeiro das
firmas, com a ressalva de que as variáveis latentes previstas foram consolidadas
numa única variável associada à capacidade de inovar. Adicionalmente, os
resultados da base de 2000, apesar de compatíveis com os resultados das duas
bases mais recentes, de 2003 e 2005, indicaram um modelo com ajuste inferior.
Brito, Brito e Morganti (2009) publicaram um estudo semelhante, com foco no
setor químico, utilizando dados do construto inovação da PINTEC e dados do
desempenho financeiro das empresas coletados do Balanço anual da Gazeta
Mercantil, para os anos de 1999 e 2001. Foram desenvolvidas duas hipóteses de
pesquisa do estudo: H1: Quanto maior o investimento em inovação, maior a taxa de
crescimento da empresa e H2: Quanto maior o investimento em inovação, maior a
lucratividade da empresa. Os resultados mostraram que as variáveis de inovação não
explicaram a variabilidade dos indicadores de lucratividade das empresas, mas

explicaram parte relevante da variabilidade da taxa de crescimento da receita
líquida, corroborando com os achados do modelo 3 de Miranda, Gallon e Nogueira
(2011).
Em um sentido mais amplo, Mauro e Brito (2011) investigaram o efeito das
práticas operacionais de 47 empresas do setor sucroenergético do estado de São
Paulo no seu desempenho financeiro percebido. Os autores definiram a inovação
tecnológica como uma das práticas de gestão operacional. Entre outros resultados,
a inovação apresentou relação com o crescimento do faturamento, mas não com a
lucratividade, de forma similar aos resultados encontrados na pesquisa de Brito,
Brito e Morganti (2009). Os autores entendem a inovação como a capacidade de
uma empresa para modificar constantemente suas estruturas e processos de gestão
em resposta às alterações nas demandas do mercado. Estas mudanças podem ser
divididas em quatro grandes tipos: tecnologia; produtos e serviços; estratégia e
estrutura e cultura. A adaptação a novas condições competitivas obrigou as
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empresas do setor sucroalcooleiro a mudarem e/ou inovarem, em maior ou menor
grau, seus processos de gestão e suas configurações administrativas.
Por sua vez, no seu estudo, Queiroz (2010) analisou o impacto do
crescimento dos gastos em P&D na taxa de crescimento dos lucros das empresas
de acordo com o modelo OJ. Os resultados não apresentaram evidências para o
mercado brasileiro da existência de uma relação positiva e estatisticamente
significante entre os gastos com P&D e o crescimento dos lucros das empresas em
curto prazo no Brasil. Uma das explicações para o resultado obtido pode ser
baseada no tratamento contábil/tributário que era dispensado a esse tipo de gasto
na legislação brasileira, podendo permitir uma abordagem dual nos gastos de P&D
(ativo ou despesa), de acordo com a conveniência de o gestor gerenciar os
resultados e uma economia tributária para empresa.
Malachias e Meirelles (2009), num estudo aplicado para empresas de
tecnologia da informação, concluíram que, teórica e praticamente, o estudo sugere
que empresas com relevância em atividades inovadoras são capazes de obter
desempenhos inovativos e econômicos positivos e correlacionados. Há também
evidências de que o perfil inovativo das empresas condiciona um desempenho
organizacional diferenciado tanto em relação à inovação quanto ao desempenho
econômico propriamente dito. Ao analisar em conjunto o construto desempenho
inovativo e desempenho econômico de acordo com os indicadores resultantes, os
autores perceberam que ambos têm correlação positiva significativa (0,644) e são
diretamente afetados pelo perfil inovativo da empresa. O desempenho inovativo foi
avaliado neste artigo pelos seguintes indicadores: aumento do mix de serviços ou
produtos, aumento na participação do mercado, redução do custo de trabalho e vendas
de serviços novos ou aperfeiçoados. Pode-se inferir que, neste caso, a inovação trouxe
um aumento de market share, aumento de patrimônio líquido per capita, além do ativo
fixo per capita, que pode significar que a inovação afeta a empresa de parâmetros
estruturais (patrimônio líquido e ativo fixo).

Camara e Galão (2006) analisaram o impacto da inovação e da orientação
para o mercado sobre o desempenho das empresas do arranjo produtivo local de
Londrina. O trabalho adota como conceito de inovação o proposto por Dosi (1988),
ou seja, a inovação caracteriza-se pela busca, descoberta, experimentação,
desenvolvimento, imitação e adoção de novos produtos, processos e novas técnicas
organizacionais. As variáveis selecionadas para verificar existência de esforços
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inovativos e identificar as inovações de processo, produto e gestão das indústrias do
vestuário de Londrina foram: inovação de produto, inovação de processo, inovações
organizacionais

e

atividades

inovativas.

Foi

possível

constatar

a

baixa

implementação de atividades inovativas por parte das empresas pesquisadas e que
o porte das empresas pode auxiliar nos processos inovativos. Ainda foi verificado
que o lançamento de novos produtos é a prática inovativa mais utilizada pelas
empresas. A análise de correlação realizada permitiu identificar que, de forma geral,
a inovação e a orientação para o mercado conduzem a um desempenho superior e
estão contribuindo para o crescimento do faturamento e para o retorno do
investimento nas indústrias pesquisadas.
Num estudo realizado por Benedetti (2006) e aplicado em pequenas
empresas do setor de panificação, verificou-se como essas empresas de fato
utilizam a inovação em direção ao crescimento dos negócios. Foi possível constatar
que ações voltadas à inovação tiveram importante contribuição para o crescimento
da empresa. Observou-se que, mesmo não sendo comum e frequente a ocorrência
de grandes inovações nas empresas pesquisadas, seus proprietários estão
constantemente procurando desenvolver pequenas inovações a fim de garantirem a
competitividade e a lucratividade do negócio. A partir dessas inovações, conseguem
reduzir custos, lançar novos produtos direcionados as necessidades dos clientes,
aumentar as vendas e os lucros e fazer com que a empresa cresça.
Payés, Roque da Silva, Teixeira (2008) estudaram a relação entre o uso de
informações e conhecimentos para inovar e a competitividade industrial à luz do
enfoque neo-schumpeteriano. Sua pesquisa foi restringida às empresas do
município de Sorocaba- SP que introduziram inovações exclusivamente do tipo
incremental. Os autores verificaram que quanto maior a utilização de fontes de
conhecimentos tecnológicos, maior a capacitação para inovar e o ganho de mercado
e vice-versa, isto é, quanto menor a utilização de fontes de conhecimentos
tecnológicos, menor a capacitação para inovar e o ganho de mercado.
Na pesquisa de Boscolo e Sbragia (2008) foi utilizado o conceito de inovação
de valor definido por Kim e Mauborgne (1997). Para estes autores, para vencer no
contexto atual, as empresas devem ir além da competição, buscando espaços de
mercado ainda não ocupados. À luz das premissas iniciais, os autores consideraram
que os resultados encontrados no estudo foram encorajadores e ofereceram suporte
parcial à hipótese de trabalho H1, isto é, de que o desempenho médio de empresas
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inovadoras de valor, medido por meio de indicadores de rentabilidade, criação de
valor e de domínio de mercado, é superior ao desempenho médio de empresas
convencionais.
Rosenbusch, Brinckmann, Bausch (2011), através da técnica de meta-análise,
concluíram que a inovação, medida por meio de indicadores de orientação à
inovação (estratégias de inovação), indicadores de inovação interna e externa e
indicadores de resultados (ex: números de novos produtos), tem efeito positivo na
performance de pequenas e médias empresas. Os autores ainda identificaram uma
série de fatores que impactam na relação entre inovação e desempenho, como por
exemplo, que a inovação tem maior impacto em empresas novas do que em
empresa já estabelecidas no mercado. Já Coad e Rao (2008) verificaram que a
inovação é um fator crucial para um rápido crescimento das empresas de setores de
alta tecnologia.
Em sua pesquisa, Gopalakrishnan (2000) demonstrou que, embora a
velocidade dos resultados de inovação, indicado pela capacidade da empresa em
acompanhar a evolução tecnológica, resulte em um satisfatório desempenho
financeiro, este fato não está associado a uma percepção positiva dos executivos. A
inovação está associada à percepção positiva dos executivos, mesmo que esta não
esteja diretamente relacionada com o retorno financeiro da empresa. O autor
também concluiu que a inovação também resulta em uma maior rentabilidade para a
empresa.

2.3.3 Relação entre Inovação em Produto e Processo e Desempenho
Os economistas reconhecem, há bastante tempo, a importância de inovações
no que se refere a obtenção de lucros, por meio de novas técnicas, novos produtos,
novas ideias, novos processos produtivos, etc. Estes fatores tendem a proporcionar,
pelo menos temporariamente, condições monopolísticas para a empresa que
introduz tais inovações, e também cria maior volume de lucros. A empresa
introdutora de novos produtos pode fixar os seus preços de vendas bem acima dos
custos, gerando, desta forma, melhor desempenho financeiro. Do mesmo modo, as
novas técnicas que resultem em uma produção mais eficiente tenderão a reduzir os
custos médios da empresa inovadora, o que terá como consequência o aumento dos
seus lucros (ARCHER E D’AMBROSIO, 1976).
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Soares et al. (2006 apud MORRIS e BRANDON, 1994) salientam que a
inovação de processos é adotada quando uma organização busca alcançar metas
importantes para o seu sucesso tais como: redirecionar a operação, reduzir os
custos, melhorar a qualidade, aumentar a receita, melhorar a orientação voltada
para o cliente e melhorar a lucratividade (redução de custos, o aumento da receita e
a melhoria da satisfação do cliente levam ao incremento da lucratividade). As
motivações que levam as organizações a adotarem a inovação em processos estão
relacionadas com a implementação de estratégias que visam melhorar seu
desempenho (em termos de satisfação do cliente e melhoria do desempenho
operacional

através

de

preços/processos/produtos)

e

conquistar

vantagem

competitiva.
Para a OCDE (2005), é fundamental entender por que as empresas inovam,
Tanto a inovação de processo quanto a de produto podem ser fonte de vantagem
competitiva. No caso de inovação em produto, a empresa pode ganhar uma
vantagem competitiva por meio da introdução de um novo produto, o que lhe confere
a possibilidade de maior demanda e maior margem sobre custos. As empresas
podem também aumentar a demanda em virtude da diferenciação de produto,
objetivando novos mercados e influenciando a demanda por produtos existentes.
Segundo a OCDE (2005), os resultados das inovações de produto podem ser
medidos pela porcentagem das vendas dos produtos novos ou melhorados. Um
indicador da proporção do faturamento que resulta de produtos novos ou
significativamente melhorados fornece informações importantes acerca do impacto
das inovações em produto sobre a composição geral do faturamento da empresa e
também sobre o seu grau de inovatividade. As questões sobre a proporção do
faturamento devido às inovações em produto devem referir-se ao impacto da
inovação em produto durante o período de observação sobre o faturamento no ano
de referência.
A Fapesp (2010), através de uma análise com base nos resultados da
PINTEC, apresentou um indicador que buscou quantificar o impacto da inovação
em produto em relação à receita líquida ou às exportações das empresas, divididos
por setores, com o objetivo de comparar o estado de São Paulo com os demais
estados do Brasil.
Grande parte das pesquisas brasileiras que relacionam inovação e
desempenho geralmente não especificam os tipos de inovação realizados, tratando
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a inovação de forma generalizada e não medindo o impacto de cada tipo de
inovação no desempenho financeiro das empresas. Porém, nos últimos anos
algumas pesquisas nacionais e internacionais tiveram foco somente em alguns tipos
de inovação, ou aplicaram seus estudos diferenciando os tipos de inovação
estudados.
O estudo de Toni e Boehe (2006) partiu da premissa de que a ênfase em uma
estratégia defensiva, focando em eficiência sob o ponto de vista operacional
(redução de custos e do time-to-market e aumento da qualidade) ao invés de
diferenciação de produtos por meio de inovação, acaba por prejudicar o
desempenho de novos produtos no mercado e, dessa forma, a competitividade da
empresa de longo prazo. Os autores verificaram que o melhor desempenho de
algumas organizações deve-se fundamentalmente a sua capacidade de inovar e
diferenciar-se no mercado. O desenvolvimento de novos produtos aponta como uma
estratégia viável para muitas empresas que buscam melhorar sua performance.
No ramo de equipamentos eletro-médicos, Zilber et al. (2007) concluíram que
inovação é uma variável precedente à geração de vantagens competitivas pelos
fabricantes brasileiros. Desta forma, inovações tecnológicas podem representar uma
estratégia de custo baixo que geram vantagens competitivas. A existência de
economias de escala protege a inovação de processo, além de representar forte
barreira à entrada de concorrentes. Já a inovação de produto é uma estratégia de
diferenciação que gera também uma vantagem competitiva, e finalmente os
investimentos em novas tecnologias são indispensáveis para o desenvolvimento e
geração de lucros em longo prazo.
Gonçalves Filho, Gonçalves e Pardini (2008) tiveram como objetivo de sua
pesquisa identificar qual o impacto da inovação e dos processos de gestão de
conhecimento de marketing, definido por Li e Calantone (1998) como informação
organizada e estruturada sobre o mercado, nos resultados de mercado de novos
produtos. Desta forma, foram propostas quatro hipóteses. A quarta sugeria que quanto
maior a intensidade de inovação de novos produtos, mais significativos os resultados
obtidos pelo novo produto no mercado. Esta hipótese foi confirmada através de testes
de modelos estruturais. A inovação, como já era esperado, apresenta grande peso nos
resultados, bem como o conhecimento tecnológico.

Perin e Sampaio (2006) avaliaram a relação da orientação para mercado com
o desempenho empresarial, sob a mediação do nível de sucesso da inovação. Os
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autores concluíram que a hipótese três, que se refere ao efeito da orientação para o
mercado sobre a participação de mercado, efeito esse mediado pelo sucesso de
novos produtos, foi suportada. Seguindo a mesma linha, foi comprovada a relação
estabelecida na hipótese quatro, que previa um efeito indireto do sucesso de novos
produtos sobre a lucratividade com a mediação da participação de mercado.
Por sua vez, Li, Su e Liu (2010) focaram no efeito que estratégias flexíveis
têm no relacionamento entre inovação de produto e desempenho empresarial para
verificarem uma importante questão: Estratégias flexíveis auxiliam no aumento dos
lucros de empresas que desenvolvem inovações em produtos? Os autores
entendem por estratégia flexível (compreendida como o uso de recursos flexíveis e
coordenação flexível) a capacidade da empresa em identificar e se adequar
rapidamente às mudanças do ambiente de mercado. Esta pesquisa foi realizada
com 607 empresas Chinesas e revelaram que os efeitos moderados de recursos
flexíveis no relacionamento positivo entre inovação em produto e desempenho
empresarial é negativo, enquanto que a coordenação flexível é positiva.
Relacionando inovação de produtos e crescimento, Bontempo, Coimbra e
Polo (2008) analisaram, sob a ótica da teoria de recursos e capacidades, a utilização
de inovações estratégicas para viabilização do crescimento da empresa “Gama
Cosméticos”. Baseando-se em Govindarajan e Trimble (2006), os autores definiram
que

as

inovações

estratégicas

envolvem

o

teste

de

novas

respostas

significativamente diferentes a pelo menos três questões fundamentais sobre a
estratégia: quem é o cliente, qual o valor oferecido ao cliente, como esse valor é
fornecido? Os autores concluíram que as inovações promovidas pela empresa
resultaram em novo crescimento. No segmento de desodorantes, a empresa
apresentou um crescimento de 55% em vendas nos últimos três anos em
comparação com 22% de crescimento do mercado total de desodorantes. Com isso,
a empresa conquistou participação de mercado e se consolidou como líder no
segmento de desodorantes em creme com 24% de participação.
Facó, Duarte e Csillag (2009) analisaram uma ampla base de dados entre os
anos de 1996 e 2001 em busca de relações da adoção de práticas de TQM e da
inovação em produto e processo com a variação na taxa de crescimento da receita
de 2.182 empresas de manufatura do estado de São Paulo. Verificou-se que as
empresas inovadoras possuem uma taxa média de crescimento da receita superior
quando comparada com a média geral da amostra. Através da ferramenta estatística
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de regressão múltipla pôde-se observar o maior impacto da inovação, em especial a
inovação de processo no aumento do crescimento da receita. Entre as variáveis
analisadas, a inovação em processo é a variável mais importante para explicar a
variação da taxa de crescimento da receita, ou seja, o fato da empresa realizar
inovação de processo impacta positivamente a taxa de crescimento da receita da
empresa em 0,227.
Na Turquia, Gunday et al. (2011), num estudo aplicado com 184 empresas de
manufatura, exploraram os efeitos de inovações organizacionais, de processo, de
produto e de marketing em diferentes aspectos do desempenho empresarial,
incluindo desempenho inovador, produção, mercado e desempenho financeiro. Os
resultados apoiam o argumento de que as inovações realizadas nessas empresas
têm impactos positivos e significativos no seu desempenho. Existem também
diversas associações entre os quatro tipos de inovação. Os autores verificaram que
inovações em processo e produtos tinham influência na performance financeira,
sendo que inovação em processo tem uma correlação maior que inovação em
produto. Os indicadores utilizados para medir o desempenho financeiro neste caso
foram o retorno sobre ativos, capacidade de geração de lucros, retorno sobre as
vendas e o fluxo de caixa excluindo investimentos.
Por sua vez, Ferreira, Marques e Barbosa (2007) realizaram uma pesquisa
que se desenrolou em torno de duas questões de investigação: 1) Que fatores
contribuem para o desenvolvimento de um comportamento inovador por parte das
empresas da indústria transformadora da região da Beira Interior? e (2) De que
forma o desenvolvimento de uma estratégia inovadora empresarial influencia o
desempenho das empresas? A capacidade inovadora da empresa foi medida
através de quatro variáveis: (1) inovação no produto; (2) inovação no process;, (3)
investimentos em I&D; e (4) utilização de novos canais de distribuição. O
desempenho da empresa foi medido através do volume de negócios/vendas,
resultados líquidos, êxito alcançado com os novos produtos e percepção de
resultados obtidos pela empresa. Através da análise das variáveis utilizadas, os
autores constataram que a variável da capacidade inovadora que mais influencia o
desempenho da empresa é a inovação em processo. De forma geral, foi concluído
que existe uma influência positiva da capacidade inovadora sobre o desempenho da
empresa.
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Kemp et al. (2003) testaram a relação entre a inovação e o desempenho da
empresa, levando em conta o tamanho das empresas estudadas. A avaliação de
desempenho baseou-se em quatro variáveis: crescimento dos lucros, crescimento
do emprego, crescimento das vendas, e crescimento da produtividade. Os autores
verificaram que as únicas variáveis com efeitos positivos foram o crescimento do
emprego e o crescimento das vendas, sendo que os lucros e a produtividade não
são influenciados significativamente pelo output da inovação.
Outros estudos internacionais relacionaram estudos de inovação em produtos
e desempenho empresarial (Roberts, 1999; Cottrell e Nault, 2004) e também
inovações em processos e desempenho empresarial (Baer e Frese, 2003; Yang,
2010), chegando muitas vezes a resultados contraditórios.
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA
3.1 TIPO DE PESQUISA
Quanto aos fins a pesquisa teve finalidade explicativa. Segundo Vergara
(2009) a investigação explicativa visa esclarecer quais fatores contribuem de alguma
forma, para a ocorrência de determinado fenômeno. A pesquisa justificou-se como
explicativa, pois teve como objetivo esclarecer a influência do desempenho de
inovações em produtos e processos no desempenho financeiro de empresas
brasileiras.
Quanto aos meios, a pesquisa foi classificada como documental, pois os
dados foram retirados de documentos oficiais do IBGE e conforme observa Vergara
(2009) a pesquisa documental é realizada em documentos conservados no interior
de órgãos públicos e privados de qualquer natureza, ou com pessoas: registros,
anais, regulamentos, circulares, ofícios, memorandos, balancetes, comunicações
informais, filmes, microfilmes, fotografias, etc.

3.2 EMPRESAS PESQUISADAS
De acordo com Gil (1999), a população de um estudo se refere a um conjunto
de empresas que possuem as características que serão tratadas pela pesquisa, e a
amostra refere-se ao subconjunto desta população.
A população neste estudo foi definida por todas as empresas brasileiras
pertencentes aos três setores da indústria de transformação que tiveram maior
quantidade de empresas respondentes na PINTEC 2008, dentre os setores mais
inovadores segundo a mesma pesquisa. A amostra do estudo foi definida por todas
as empresas respondes das pesquisas PIAs e PINTECs.
Utilizando-se taxonomia que classifica os setores das indústrias de
transformação segundo a sua intensidade tecnológica, é possível afirmar
que as oito atividades que apresentaram as maiores taxas de inovação no
período 2006-2008 são de alta e média-alta intensidade tecnológica:
automóveis, camionetas, utilitários, caminhões e ônibus (83,2%), produtos
farmoquímicos e farmacêuticos (63,7%), outros produtos eletrônicos e
ópticos (63,5%), produtos químicos (58,1%), equipamentos de comunicação
(54,6%), equipamentos de informática e periféricos (53,8%), máquinas e
equipamentos (51,0%) e componentes eletrônicos (49,0%). (IBGE, 2010,
p.39)
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Os três setores que tiveram a maior quantidade de empresas respondentes à
PINTEC 2008, dentre os oito setores que apresentaram as maiores taxas de
inovação no período 2006-2008, foram os setores pesquisados neste trabalho:
1. Fabricação de máquinas e equipamentos;
2. Fabricação de produtos químicos;
3. Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos.
O Setor 3 é uma junção dos seguintes setores: Fabricação de componentes
eletrônicos, Fabricação de equipamentos de informática e periféricos, Fabricação de
equipamentos de comunicação e Fabricação de outros produtos eletrônicos e
ópticos.
Após a união das bases da PIA e PINTEC, eliminação de faltantes e
observações aberrantes, a amostra para a análise incluiu 81 empresas no total do
Setor 1 - Fabricação de máquinas e equipamentos, 76 empresas no total do Setor 2
- Fabricação de produtos químicos e 60 empresas no total do Setor 3 - Fabricação
de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, totalizando 217
empresas.

3.3

COLETA

DE

DADOS:

ESTRUTURAÇÃO,

PROCEDIMENTOS

E

INSTRUMENTOS DE PESQUISA
Foram utilizados dados secundários das pesquisas PINTEC e PIA, ambas
conduzidas pelo IBGE. Para obter acesso a esses dados foi necessária a submissão
de um projeto de pesquisa para análise técnica deste órgão. Após aprovação do
projeto, a coleta dos dados foi realizada em cinco visitas a uma “sala de sigilo” nas
dependências do próprio IBGE.
A PINTEC tem por objetivo a construção de indicadores setoriais, nacionais e
regionais das atividades de inovação tecnológica nas empresas brasileiras, e de
indicadores nacionais das atividades de inovação tecnológica nas empresas de
serviços selecionados (edição, telecomunicações e informática) e de Pesquisa e
Desenvolvimento - P&D, compatíveis com as recomendações internacionais em
termos conceitual e metodológico. IBGE (2010) Já a PIA-Empresa tem por objetivo
identificar as características estruturais básicas do segmento empresarial da
atividade industrial no país e suas transformações no tempo, através de
levantamentos anuais, tomando como base uma amostra de empresas industriais.
IBGE (2011)
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A coleta de dados sobre o desempenho de inovação em produtos e
processos foi realizada através dos dados disponíveis na PINTEC dos anos de
2003, 2005 e 2008, para os setores definidos no item 3.2. O Quadro 1 apresenta os
indicadores que foram coletados para todas as empresas da amostra.
Quadro 1 – Variáveis de desempenho de inovação em produtos e processos
Tipo de
Inovação

Variáveis explicativas
Participação de produto novo ou significativamente aprimorado para a
empresa, mas já existente no mercado nacional, nas vendas líquidas
internas

Produto

Processo

Participação de produto novo ou significativamente aprimorado para a
empresa, mas já existente no mercado nacional, nas exportações
Participação de produto novo ou significativamente aprimorado para o
mercado nacional, mas já existente no mercado mundial, nas vendas
líquidas internas
Participação de produto novo ou significativamente aprimorado para o
mercado nacional, mas já existente no mercado mundial, nas
exportações
Participação de produto novo para o mercado mundial, nas vendas
líquidas internas
Participação de produto novo para o mercado mundial, nas
exportações
Importância das inovações em produto para a melhora da qualidade
dos bens ou serviços
Importância das inovações em produto para a ampliação da gama de
bens ou serviços ofertados
Importância das inovações em processo para o aumento da
capacidade de produção ou de prestação de serviços
Importância das inovações em processo para o aumento da
flexibilidade da produção ou da prestação de serviços
Importância das inovações em processo para a redução dos custos
de produção ou dos serviços prestados
Importância das inovações em processo para a redução dos custos
do trabalho
Importância das inovações em processo para a redução do consumo
de matérias-primas
Importância das inovações em processo para a redução do consumo
de energia
Importância das inovações em processo para a redução do consumo
de água

Fonte: elaboração própria

Os seis primeiros indicadores de inovações em produtos são apresentados na
PINTEC por meio da participação das respectivas inovações no total de vendas
líquidas internas e exportações. Os demais indicadores de produtos e processos são
apresentados na PINTEC através da medição do seu grau de importância, indicado
por alto, médio, baixo e não relevante.
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A coleta das informações referentes aos indicadores de inovação em produto
atendeu ao primeiro objetivo intermediário e a coleta das informações referentes aos
indicadores de inovação em processo atendeu ao segundo objetivo intermediário,
definidos no item 1.2.2 da presente pesquisa.
A coleta de dados sobre o desempenho financeiro das empresas foi realizada
através dos dados disponíveis na PIA dos anos de 2003 a 2010, referente aos
setores definidos no item 3.2. Não foi possível coletar informações na PIA sobre o
desempenho financeiro das empresas do ano de 2002, tendo em vista a diferença
da base de dados deste ano para as bases dos anos seguintes. As variáveis
coletadas para todas as empresas da amostra são apresentadas no Quadro 2.
Quadro 2 – Variáveis de desempenho financeiro
Variáveis
dependentes

Indicadores
Lucro do Resultado do
Exercício

Lucratividade

Total do Ativo
Crescimento

Receita Líquida de Vendas

Fonte: elaboração própria

3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS
A abordagem da pesquisa foi de natureza quantitativa. Segundo Michel
(2009), a pesquisa quantitativa é mais bem aplicada quando se pretende garantir a
precisão dos resultados, evitando distorções de análise de interpretação e
possibilitando, em consequência, uma margem de segurança quanto às inferências.
De posse do Lucro do Resultado do Exercício e do Total do ativo das
empresas dos setores pesquisados referente aos anos abrangidos na pesquisa, foi
calculado o ROA (Lucro do Resultado do Exercício/ Total do ativo) de todas as
empresas, atendendo ao terceiro objetivo intermediário do referido estudo. De posse
da Receita Líquida de Vendas das empresas dos setores pesquisados referente aos
anos abrangidos na pesquisa, foi calculada a taxa de crescimento (Receita Líquida
de Vendas Atual - Receita Líquida de Vendas do ano anterior/ Receita Líquida de
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Vendas do ano anterior) de todas as empresas, atendendo ao quarto objetivo
intermediário da pesquisa.
Para cada ano de divulgação da PINTEC (2003, 2005 e 2008) e para cada um
dos setores definidos foi realizado o seguinte procedimento:
1. Regressão múltipla tendo como variáreis explicativas os 7 indicadores de
desempenho de inovação em processo no ano (A), conforme quadro 1, e
como variável dependente o ROA da empresa no próprio ano (A).
2. Regressão múltipla tendo como variáreis explicativas os 7 indicadores de
desempenho de inovação em processo no ano (A), conforme quadro 1, e
como variável dependente o ROA da empresa no ano A+1.
3. Regressão múltipla tendo como variáreis explicativas os 7 indicadores de
desempenho de inovação em processo no ano (A), conforme quadro 1, e
como variável dependente o ROA da empresa no ano A+2.
4. Regressão múltipla tendo como variáreis explicativas os 8 indicadores de
desempenho de inovação em produto no ano (A), conforme quadro 1, e como
variável dependente a taxa de crescimento da empresa no próprio ano (A),
exceto no ano de 2003. (Não foi possível coletar informações na PIA sobre o
desempenho financeiro das empresas do ano de 2002, conforme explicado no
item anterior)
5. Regressão múltipla tendo como variáreis explicativas os 8 indicadores de
desempenho de inovação em produto no ano (A), conforme quadro 1, e como
variável dependente a taxa de crescimento da empresa no ano A +1.
6. Regressão múltipla tendo como variáreis explicativas os 8 indicadores de
desempenho de inovação em produto no ano (A), conforme quadro 1, e como
variável dependente a taxa de crescimento da empresa no ano A +2.
As três primeiras etapas deste procedimento serviram para testar a primeira
hipótese de pesquisa (1.Quanto maior o desempenho de inovações em processos,
maior será a lucratividade da empresa), e as três últimas etapas deste procedimento
serviram para testar a segunda hipótese de pesquisa (2. Quanto maior o
desempenho de inovações em produtos, maior será o crescimento da empresa.
O Quadro 3 sumariza as 51 Regressões Múltiplas que foram realizadas, para
ajudar a entender os objetivos secundários. Cada regressão está representada da
seguinte forma: (variáveis explicativas) x (variável dependente), de acordo com a
legenda a seguir:
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= Indicadores de desempenho de Inovação em Processo
= Lucratividade do próprio ano
= Lucratividade no ano A+1
= Lucratividade no ano A+2
= Indicadores de desempenho de Inovação em Produto
= Crescimento no próprio ano
= Crescimento no ano A+1
= Crescimento no ano A+2
Quadro 3 – Sumário das regressões múltiplas a serem realizadas

Fonte: elaboração própria

A análise, para atender ao objetivo principal da pesquisa, foi efetuada a partir
de considerações sobre os 51 coeficientes de determinação R-Quadrado e sobre as
variáveis explicativas com valores-P relevantes (< 10%).
Para atender ao primeiro objetivo secundário, em que foram comparados,
para cada ano (2003, 2005 e 2008), os resultados do procedimento explicado
anteriormente. Essa comparação foi realizada com base nos valores médios dos RQuadrados de cada um dos anos (2003, 2005 e 2008) e na quantidade de variáveis
explicativas com valores-P relevantes (< 10%) em cada ano.
O mesmo ocorreu para atender ao segundo objetivo secundário da pesquisa.
Foram comparados, para cada setor da economia, os resultados do procedimento
explicado anteriormente. Essa comparação foi realizada com base nos valores
médios dos R-Quadrados de cada setor e na quantidade de variáveis explicativas
com valores-P relevantes (< 10%) em cada setor.

75

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO
A principal limitação do método identificada apresenta-se nos dados
disponíveis nas pesquisas da PINTEC e PIA.
No questionário da PINTEC enviado pelo IBGE às empresas, os entrevistados
respondem as perguntas com base em suas próprias percepções, ou seja, cada
entrevistado constrói sua própria realidade. Outra preocupação é com relação à
seleção das empresas definidas pelo IBGE para responder à PINTEC e à PIA,
podendo esta amostra não ser representativa.
Com relação à PIA, a preocupação se dá com uma possível falta de
sinceridade dos respondentes, eventualmente preocupados com o fato de que suas
respostas sejam acessadas por concorrentes, tendo em vista que há muitas
perguntas no questionário sobre desempenho financeiro, de vendas, exportações
etc.
Há ainda outra preocupação com relação à PINTEC e PIA que seria o viés de
não resposta das empresas, podendo prejudicar a representatividade da amostra,
tendo em vista que o perfil dos respondentes pode ser diferente daquele dos não
respondentes.
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CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
4.1 CARCTERIZAÇÃO DOS SETORES ESTUDADOS
O setor 1 - Fabricação de máquinas e equipamentos, pesquisado neste
trabalho, compreende a fabricação de máquinas e equipamentos, incluindo também
componentes mecânicos, partes e peças, para as atividades industriais, agrícolas,
extração mineral e construção, transporte e elevação de cargas e pessoas, para
ventilação, refrigeração, instalações térmicas ou outras atividades semelhantes.
(IBGE, 2013).
Segundo o IBGE (2011), os efeitos da crise econômica internacional tiveram
impacto expressivo sobre atividades predominantemente produtoras de bens
intermediários e de bens de capital. Comparando o ano de 2008 com 2009, foi
verificado que o setor de Fabricação de máquinas e equipamentos teve uma das
maiores perdas de participação na receita bruta, com diminuição de 0,4 pontos
percentuais. Em 2009, 11.451 empresas se encontravam ativas neste setor, sendo
383.214 o número de pessoal ocupado com receita total de R$79.890.260.000,00.
De acordo com o IBGE (2013), o setor 2 - Fabricação de produtos químicos,
compreende a transformação de matérias-primas orgânicas ou inorgânicas por
processos químicos e a formulação de produtos e a produção de gases industriais,
fertilizantes, resinas e fibras, defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários,
produtos de limpeza e perfumaria, tintas, explosivos e outros produtos químicos.
Em 2008 este setor ficou entre as cinco atividades industriais com maior
participação no total das receitas brutas das empresas industriais. Porém, o
percentual em 2008 foi maior que em 2009, tendo diminuído 0,2 pontos percentuais
de um ano para o outro. Em 2009, 6.827 empresas se encontravam ativas neste
setor, sendo 278.014 o número de pessoal ocupado com receita total de
R$179.233.310.000,00. (IBGE, 2011).
O setor 3, Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e
ópticos, compreende a fabricação de componentes eletrônicos, fabricação de
computadores e periféricos de computadores, fabricação de equipamentos de
comunicação

e

produtos eletrônicos

semelhantes,

fabricação

de

produtos

eletrônicos de consumo, fabricação de equipamentos de medida, teste, navegação e
controle, fabricação de cronômetros e relógios, fabricação de equipamentos de
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irradiação, eletromédicos e eletroterapêuticos e de equipamentos e instrumentos
ópticos, fotográficos e cinematográfico. (IBGE, 2013)
Este setor também teve uma diminuição no total da receita bruta, de 2008
para 2009. Em 2009, 3.335 empresas se encontravam ativas, sendo 166.805 o
número de pessoal ocupado com receita total de R$60.800.679,00. (IBGE, 2011).
4.2 INDICADORES COLETADOS
O tratamento estatístico da presente pesquisa foi realizado através da
Regressão Linear Múltipla para melhor atender aos objetivos e para a verificação
das hipóteses propostas.
A identificação do desempenho de inovações em produtos e processos das
empresas pesquisados foi realizada com eficácia, bem como a identificação da
lucratividade e taxa de crescimento destas mesmas empresas, atendendo assim aos
quatro objetivos intermediários estabelecidos. Porém, a planilha que contêm os
dados coletados de todas as empresas separadamente não pode ser divulgada na
presente pesquisa, tendo em vista que o IBGE liberou somente a divulgação dos
resultados das regressões, atendendo ao objetivo principal do trabalho.
No Quadro 4, estão descritas as variáveis explicativas retiradas da base de
dados da PINTEC, com os códigos definidos pelo IBGE.
Quadro 4 – Variáveis explicativas e códigos de desempenho de inovação em produtos
e processos

Tipo de Inovação

Produto

Variáveis explicativas - Descrição
Participação de produto novo ou
significativamente aprimorado para a
empresa, mas já existente no mercado
nacional, nas vendas líquidas internas
Participação de produto novo ou
significativamente aprimorado para a
empresa, mas já existente no mercado
nacional, nas exportações
Participação de produto novo ou
significativamente aprimorado para o
mercado nacional, mas já existente no
mercado mundial, nas vendas líquidas
internas
Participação de produto novo ou
significativamente aprimorado para o
mercado nacional, mas já existente no
mercado mundial, nas exportações

Código PINTEC

V85

V89

V86

V90
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Processo

Participação de produto novo para o
mercado mundial, nas vendas líquidas
internas
Participação de produto novo para o
mercado mundial, nas exportações
Importância das inovações em produto
para a melhora da qualidade dos bens ou
serviços
Importância das inovações em produto
para a ampliação da gama de bens ou
serviços ofertados
Importância das inovações em processo
para o aumento da capacidade de
produção ou de prestação de serviços
Importância das inovações em processo
para o aumento da flexibilidade da
produção ou da prestação de serviços
Importância das inovações em processo
para a redução dos custos de produção ou
dos serviços prestados
Importância das inovações em processo
para a redução dos custos do trabalho
Importância das inovações em processo
para a redução do consumo de matériasprimas
Importância das inovações em processo
para a redução do consumo de energia
Importância das inovações em processo
para a redução do consumo de água

V87
V91
V93

V94

V98

V99

V100
V101
V102
V103
V104

Fonte: elaboração própria

Os valores das variáveis V93 ao V104 correspondem aos graus de
importância atribuídos pela empresa respondente, sendo: Alta-1, Média-2, Baixa-3 e
Não Relevante-4.
No Quadro 5, estão descritos os indicadores de desempenho financeiro
retirados da base de dados da PIA, com seus respectivos códigos, e que foram
utilizados para o cálculo das variáveis dependentes.
Quadro 5 – Variáveis dependentes, indicadores de desempenho financeiro da PIA e
respectivos códigos
Variável
dependente

Lucratividade

Indicadores - Descrição

Código PIA

Informações Gerais

Empresa, CNAE 4

Lucro do Resultado do exercício antes da
distribuição de participações, da
contribuição social e da provisão para o
imposto de renda.

V0074
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Crescimento

Total do Ativo

V0210

Receita Líquida de Vendas

X14

Fonte: elaboração própria

Para que o cálculo da lucratividade fosse realizado, foram solicitados ao IBGE
apenas os dados de empresas respondentes do modelo completo da PIA, tendo em
vista que no modelo simples não há informações sobre o Total do Ativo das
empresas pesquisadas. Consequentemente, as informações coletadas da PINTEC,
também obedeceram ao seguinte critério:
O modelo completo é aplicado às empresas com 30 ou mais pessoas
ocupadas e/ou que auferiram receita bruta proveniente das vendas de
produtos e serviços industriais superior a R$ 8,8 milhões no ano anterior ao
de referência da pesquisa, no cadastro básico (Cempre), contendo uma
folha anexa específica para cada uma de suas unidades locais produtivas.
IBGE (2009, p.23)

De posse dos indicadores coletados da PIA foi possível calcular os ROAs e as
taxas de crescimento, conforme fórmulas descritas no item 3.4, para a realização
das regressões.

4.3 RESULTADOS DAS REGRESSÕES MÚLTIPLAS
Visando testar a primeira hipótese, foram realizadas 9 regressões para cada
setor

estudado,

utilizando

como

variáveis

explicativas

os

indicadores

de

desempenhos de inovações em processos dos anos de 2003, 2005 e 2008 e como
variável dependente a lucratividades das empresas, medida pelo ROA de 2003 a
2010, conforme detalhado no item 3.4.
Objetivando testar a segunda hipótese, foram realizadas 8 regressões (Não
foi possível coletar informações na PIA sobre o desempenho financeiro das
empresas do ano de 2002, tendo em vista a diferença da base de dados deste ano
para as bases dos anos seguintes) para cada setor estudado, utilizando como
variáveis explicativas os indicadores de desempenhos de inovações em produtos
dos anos de 2003, 2005 e 2008 e como variável dependente a taxa de crescimento
das empresas de 2003 a 2010, conforme detalhado no item 3.4.
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Os resultados estatísticos da regressão linear referente ao Setor 1 Fabricação de máquinas e equipamentos, comparando os indicadores de
desempenho de inovação em processo no ano de 2003 com a lucratividade (ROA)
no próprio ano são apresentados conforme Tabela 1.
Tabela 1 – Estatística de Regressão: Setor 1 - Indicadores de desempenho de
inovação em processo de 2003 X ROA no próprio ano (A)
Estatística de regressão
R múltiplo
0,24
R-Quadrado
0,06
R-quadrado ajustado
-0,03
Erro padrão
0,30
Observações
81
ANOVA
Regressão
Resíduo
Total

gl
7
73
80

F
0,62

F de significação
0,74

Interseção
V98
V99
V100
V101
V102
V103
V104

Coeficientes
40,01%
-5,93%
1,50%
3,45%
0,35%
3,44%
0,56%
-10,43%

valor-P
0,06
0,25
0,73
0,59
0,95
0,48
0,90
0,13

95% inferiores
-0,02
-0,16
-0,07
-0,09
-0,11
-0,06
-0,08
-0,24

95% superiores
0,82
0,04
0,10
0,16
0,11
0,13
0,09
0,03

Fonte: elaboração própria

Os resultados mostram que esta regressão apresentou um valor muito baixo
para o R-Quadrado (6%). Ou seja, não foi possível explicar satisfatoriamente a
relação no ano de 2003 entre as variáveis de desempenho de inovação em processo
e a lucratividade no próprio ano no Setor 1.
Para a análise estatística foi definido nesta pesquisa um nível de significância
de 10%, desta forma, na regressão demonstrada não há valor-P relevante para
nenhuma das variáveis explicativas. Portanto, nenhuma das variáveis verificadas
impactou diretamente na lucratividade da empresa no próprio ano, sendo que a
variável V104 - Importância das inovações em processo para a redução do consumo
de água teve o melhor índice de explicação (valor-P mais baixo: 0,13) dentre as
demais.
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São apresentados na Tabela 2 os resultados mais satisfatórios para o Setor 1,
dentre as nove regressões referentes a este setor, relacionando os indicadores de
desempenho de inovação em processo e a lucratividade (ROA).3
Tabela 2 – Estatística de Regressão: Setor 1 - Indicadores de desempenho de
inovação em processo de 2005 X ROA no próprio ano (A)
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,34
0,11
0,03
0,21
81

ANOVA
Regressão
Resíduo
Total

gl
7
73
80

F
1,34

F de significação
0,24

Interseção
V98
V99
V100
V101
V102
V103
V104

Coeficientes
7,29%
-7,31%
4,88%
1,26%
-0,75%
4,05%
1,39%
-2,66%

valor-P
0,46
0,01
0,08
0,74
0,85
0,20
0,67
0,47

95% inferiores
-0,12
-0,13
-0,01
-0,06
-0,09
-0,02
-0,05
-0,10

95% superiores
0,27
-0,02
0,10
0,09
0,07
0,10
0,08
0,05

Fonte: elaboração própria

Os resultados indicam que pelo R-Quadrado ainda não foi possível explicar a
relação no ano de 2005 entre as variáveis de desempenho de inovação em processo
e a lucratividade no próprio ano.
Porém, foram verificados dois valores-P relevantes, nas variáveis V99 Importância das inovações em processo para o aumento da flexibilidade da
produção ou da prestação de serviços e V98 - Importância das inovações em
processo para o aumento da capacidade de produção ou de prestação de serviços.
Para cada aumento unitário na V99, que na verdade é uma diminuição do grau de
importância (Alta-1, Média-2, Baixa-3 e Não Relevante-4), se aumentou a
lucratividade em 4,88 pontos percentuais. Para a V98, cada diminuição no grau de
importância deste indicador, a lucratividade foi diminuída em 7,31 pontos
percentuais.
3

Objetivando não deixar a demonstração das regressões repetitivas, nesta seção foi divulgada
somente a regressão mais relevante de desempenho de inovações em processos e em produtos de
cada setor estudado.
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A tabela 3 apresenta os resultados mais satisfatórios para o Setor 1, dentre as
oito regressões referentes a este setor, relacionando os indicadores de desempenho
de inovação em produto e a taxa de crescimento.
Tabela 3 – Estatística de Regressão: Setor 1 - Indicadores de desempenho de
inovação em produto de 2003 X taxa de crescimento no ano A+2

Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,32
0,10
0,00
0,32
81

ANOVA
Regressão
Resíduo
Total

gl
8
72
80

F
1,03

F de significação
0,42

Interseção
V85
V89
V86
V90
V87
V91
V93
V94

Coeficientes
9,77%
-0,13%
0,23%
-0,27%
0,13%
0,84%
-15,14%
-2,35%
-0,36%

valor-P
0,45
0,65
0,42
0,47
0,67
0,02
0,36
0,49
0,91

95% inferiores
-0,16
-0,01
0,00
-0,01
0,00
0,00
-0,48
-0,09
-0,07

95% superiores
0,35
0,00
0,01
0,00
0,01
0,02
0,18
0,04
0,06

Fonte: elaboração própria

Os resultados indicam que pelo R-Quadrado ainda não foi possível explicar a
relação no ano de 2003 entre as variáveis de desempenho de inovação em produto
e o crescimento no ano de 2005 (A+2). Com relação ao valor-P, foi demonstrada
uma variável relevante, a V87 - Participação de produto novo para o mercado
mundial, nas vendas líquidas internas. Para cada aumento unitário na V87, se
aumentou a taxa de crescimento em 0,84 pontos percentuais.
São apresentados na Tabela 4 os resultados mais satisfatórios para o Setor 2,
dentre as nove regressões referentes a este setor, relacionando os indicadores de
desempenho de inovação em processo e a lucratividade (ROA).
Tabela 4 – Estatística de Regressão: Setor 2 - Indicadores de desempenho de
inovação em processo de 2005 X lucratividade no ano A+1
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Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,61
0,37
0,31
0,06
76

ANOVA
Regressão
Resíduo
Total

gl
7
68
75

F
5,78

F de significação
0,00

Interseção
V98
V99
V100
V101
V102
V103
V104

Coeficientes
10,92%
0,23%
-0,28%
-0,85%
-0,10%
-5,00%
1,97%
2,85%

valor-P
0,00
0,82
0,81
0,44
0,94
0,00
0,08
0,02

95% inferiores
0,05
-0,02
-0,03
-0,03
-0,02
-0,07
0,00
0,00

95% superiores
0,17
0,02
0,02
0,01
0,02
-0,03
0,04
0,05

Fonte: elaboração própria

Os resultados permitem verificar que pelo R-Quadrado não foi possível
explicar a relação no ano de 2005 entre as variáveis de desempenho de inovação
em processo e a lucratividade no ano de 2006 (A+1).
Porém, foram verificados três valores-P relevantes, nas variáveis V102 Importância das inovações em processo para a redução do consumo de matériasprimas, V103 - Importância das inovações em processo para a redução do consumo
de energia e V104 - Importância das inovações em processo para a redução do
consumo de água. Para cada aumento unitário na V102, que na verdade é uma
diminuição do grau de importância (Alta-1, Média-2, Baixa-3 e Não Relevante-4), se
diminuiu a lucratividade em 5 pontos percentuais. Para a V103, cada aumento
unitário se refletiu no aumento da lucratividade em 1,97 pontos percentuais e com
relação a V104, cada diminuição em seu grau de importância, a lucratividade foi
aumentada em 2,85 pontos percentuais.
A Tabela 5 apresenta os resultados mais satisfatórios para o Setor 2, dentre
as oito regressões referentes a este setor, relacionando os indicadores de
desempenho de inovação em produto e a taxa de crescimento.
Tabela 5 – Estatística de Regressão: Setor 2 - Indicadores de desempenho de
inovação em produto de 2003 X taxa de crescimento no ano A+1
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Estatística de regressão
R múltiplo
0,49
R-Quadrado
0,24
R-quadrado ajustado
0,15
Erro padrão
0,15
Observações
76,00
ANOVA
Regressão
Resíduo
Total

gl
8
67
75

F
2,66

F de significação
0,01

Interseção
V85
V89
V86
V90
V87
V91
V93
V94

Coeficientes
17,34%
0,44%
-0,20%
0,13%
0,09%
-3,14%
6,93%
0,99%
-1,20%

valor-P
0,00
0,00
0,05
0,31
0,51
0,31
0,25
0,56
0,48

95% inferiores
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,09
-0,05
-0,02
-0,05

95% superiores
0,27
0,01
0,00
0,00
0,00
0,03
0,19
0,04
0,02

Fonte: elaboração própria

Os resultados mostram que pelo R-Quadrado não foi possível explicar a
relação no ano de 2003 entre as variáveis de desempenho de inovação em produto
e o crescimento no ano de 2004 (A+1).
Com relação ao valor-P, foram demonstradas duas variáveis relevantes, a
V85 - Participação de produto novo ou significativamente aprimorado para a
empresa, mas já existente no mercado nacional, nas vendas líquidas internas e V89
- Participação de produto novo ou significativamente aprimorado para a empresa,
mas já existente no mercado nacional, nas exportações. Para cada aumento unitário
na V85, se aumentou a taxa de crescimento em 0,44 pontos percentuais e para cada
aumento unitário na V89, se diminuiu a taxa de crescimento em 0,2 pontos
percentuais.
Segue a Tabela 6, onde são apresentados os resultados mais satisfatórios
para o Setor 3, dentre as nove regressões referentes a este setor, relacionando os
indicadores de desempenho de inovação em processo e a lucratividade (ROA).
Tabela 6 – Estatística de Regressão: Setor 3 - Indicadores de desempenho de
inovação em processo de 2003 X lucratividade no próprio ano (A)
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Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,45
0,20
0,09
0,17
60

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
V98
V99
V100
V101
V102
V103
V104

7
52
59
Coeficientes
-8,42%
-3,46%
4,27%
-0,08%
-0,91%
-1,16%
-7,70%
13,09%

F
1,87

F de significação
0,09

valor-P
0,69
0,29
0,22
0,98
0,79
0,72
0,04
0,03

95% inferiores
-0,51
-0,10
-0,03
-0,06
-0,08
-0,08
-0,15
0,02

95% superiores
0,34
0,03
0,11
0,06
0,06
0,05
-0,01
0,25

Fonte: elaboração própria

Os resultados permitem verificar que pelo R-Quadrado não foi possível
explicar a relação no ano de 2003 entre as variáveis de desempenho de inovação
em processo e a lucratividade no próprio ano.
Porém, foram verificados dois valores-P relevantes, nas variáveis V103 Importância das inovações em processo para a redução do consumo de energia e
V104 - Importância das inovações em processo para a redução do consumo de
água. Para cada aumento unitário na V103, que é uma diminuição do grau de
importância, se diminuiu a lucratividade em 7,7 pontos percentuais. Para a V104,
cada aumento unitário se refletiu no aumento da lucratividade em 13,09 pontos
percentuais.
São apresentados na Tabela 7 os resultados mais satisfatórios para o Setor 3,
dentre as oito regressões referentes a este setor, relacionando os indicadores de
desempenho de inovação em produto e a taxa de crescimento.
Tabela 7 – Estatística de Regressão: Setor 3 - Indicadores de desempenho de
inovação em produto de 2005 X taxa de crescimento no ano A+1
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Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,46
0,22
0,09
0,31
60

ANOVA
Regressão
Resíduo
Total

gl
8
51
59

F
1,75

F de significação
0,11

Interseção
V85
V89
V86
V90
V87
V91
V93
V94

Coeficientes
28,46%
0,57%
-0,37%
0,09%
-0,39%
0,00%
0,00%
-5,12%
-1,35%

valor-P
0,04
0,01
0,22
0,76
0,17
#NÚM!
#NÚM!
#NÚM!
0,73

95% inferiores
0,02
0,00
-0,01
0,00
-0,01
0,00
0,00
-0,13
-0,09

95% superiores
0,55
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,03
0,06

Fonte: elaboração própria

Os resultados demonstram que pelo R-Quadrado não foi possível explicar a
relação no ano de 2005 entre as variáveis de desempenho de inovação em produto
e o crescimento no ano de 2006 (A+1).
Com relação ao valor-P, foi verificada uma variável relevante, a V85 Participação de produto novo ou significativamente aprimorado para a empresa, mas
já existente no mercado nacional, nas vendas líquidas internas. Para cada aumento
unitário na V85, se aumentou a taxa de crescimento em 0,57 pontos percentuais. Na
regressão, algumas variáveis apresentaram erro, tal fato se explica pelo fato de que
as respostas das empresas no ano de 2005 dessas variáveis foram todas 0%, não
sendo possível, desta forma, o cálculo do valor-P.

87

CAPITULO 5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS
O presente capítulo teve por objetivo analisar os resultados gerais
encontrados na pesquisa realizada e confrontar com o referencial teórico sobre a
influência da inovação no desempenho financeiro das empresas.

5.1 ANÁLISE DOS COEFICIENTES DE DETERMINAÇÃO (R-QUADRADOS)
Os R-Quadrados evidenciam a força da relação entre as variáveis de
desempenho de inovação em processo (nos anos de cada pesquisa PINTEC) e as
lucratividades no ano da pesquisa e nos dois que se sucederam. O mesmo pode
ser dito sobre a relação entre as variáveis de desempenho de inovação em produto
e a taxa de crescimento nos anos estudados.
Para um melhor entendimento, são apresentados na Tabela 8, um resumo de
todos os R-Quadrados encontrados nas 17 regressões realizadas no Setor 1Fabricação de máquinas e equipamentos. Os resultados são apresentados de
acordo com a legenda a seguir:
= Indicadores de desempenho de Inovação em Processo
= Lucratividade do próprio ano
= Lucratividade no ano A+1
= Lucratividade no ano A+2
= Indicadores de desempenho de Inovação em Produto
= Crescimento no próprio ano
= Crescimento no ano A+1
= Crescimento no ano A+2
Tabela 8 – R-Quadrados do Setor 1 – Fabricação de máquinas e equipamentos
REGRESSÕES

2003

2005

2008

X

0,06

0,11

0,06

X

0,05

0,08

0,07

X

0,02

0,08

0,08

X

Regressão não
realizada

0,09

0,10
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X
X

0,03

0,05

0,10

0,10

0,08

0,05

Fonte: elaboração própria

O melhor R-Quadrado referente ao desempenho de inovação em processo foi
verificado na relação descrita no ano de 2005 comparando com a lucratividade do
próprio ano (0,11). De modo geral os desempenhos de inovações em processo
parecem estar afetando mais a lucratividade dos próprios anos do que dos anos
seguintes, com exceção do ano de 2008, sendo que esta relação pareceu mais forte
em 2005. A pior relação de explicação foi verificada em 2003 comparando com a
lucratividade do ano de 2005 (0,02).
Os melhores R-Quadrados referente ao desempenho de inovação em produto
foram verificados nas relações descritas do ano de 2003 comparando com a taxa de
crescimento em 2005 (0,10) e em 2008 comparando com a taxa de crescimento do
próprio ano (0,10) e de 2009 (0,10). De modo geral, os desempenhos de inovações
em produto também parecem estar afetando mais a taxa de crescimento dos
próprios anos do que a dos anos seguintes, sendo que esta relação parece
apresentar uma tendência de ficar mais forte à medida que o tempo passa
(2008>2005>2003). A pior relação de explicação foi verificada em 2003 comparando
com a lucratividade no ano de 2004 (0,03).
São apresentados na Tabela 9 um resumo dos R-Quadrados encontrados nas
17 regressões realizadas no Setor 2 - Fabricação de produtos químicos.
Tabela 9 – R-Quadrados do Setor 2 – Fabricação de produtos químicos
REGRESSÕES

2003

2005

2008

X

0,05

0,20

0,09

X

0,12

0,37

0,08

X

0,11

0,16

0,11

X

Regressão não
realizada

0,06

0,07

X

0,24

0,03

0,07

0,14

0,10

0,09

X
Fonte: elaboração própria
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O melhor R-Quadrado referente ao desempenho de inovação em produto foi
verificado na relação descrita no ano de 2003 comparando com a taxa de
crescimento de 2004 (0,24). De modo geral, os desempenhos de inovações em
produto parecem estar afetando mais a taxa de crescimento do ano A+2, com
exceção do ano de 2003, sendo que esta relação parece apresentar uma tendência
de ficar mais fraca à medida que o tempo passa (2003>2005>2008). A pior relação
de explicação foi verificada em 2005 comparando com a taxa de crescimento de
2006 (0,03). O desempenho das inovações em produto em 2003 impactou de forma
mais relevante o crescimento dos anos 2004 e 2005. Esses resultados sugerem uma
futura investigação do comportamento inovativo em produtos do setor de produtos
químicos neste ano de 2003.
O melhor R-Quadrado referente ao desempenho de inovação em processo foi
verificado na relação descrita do ano de 2005 comparando com a lucratividade de
2006 (0,37). De modo geral os desempenhos de inovações em processo parecem
estar afetando mais a lucratividade do ano seguinte, com exceção do ano de 2008,
sendo que esta relação pareceu mais forte em 2005. A pior relação de explicação foi
verificada em 2003 comparando com a lucratividade no próprio ano (0,05). No ano
de 2005 foram encontradas as relações com maior nível de explicação, convergindo
com as proposições de Abernathy e Utterback (1978) e Utterback (1996), conforme
ilustrado na figura 5 do capítulo 2, onde uma onda de inovações em processo em
2005 pode ter sucedido as inovações relevantes em produtos que ocorreram em
2003, conforme mencionado no parágrafo anterior. Isso parece ter sido o caso, pois
as inovações em processos em 2005 impactam de forma mais relevante na
lucratividade do próprio ano e dos anos de 2006 e 2007.
São apresentados na Tabela 10, os R-Quadrados encontrados nas 17
regressões realizadas no Setor 3 - Fabricação de equipamentos de informática,
produtos eletrônicos e ópticos.
Tabela 10 – R-Quadrados do Setor 3 – Fabricação de equipamentos de informática,
produtos eletrônicos e ópticos
REGRESSÕES

2003

2005

2008

X

0,20

0,10

0,04

X

0,08

0,09

0,04

90

X

0,10

0,09

0,07

X

Regressão não
realizada

0,14

0,06

X

0,05

0,22

0,05

0,10

0,09

0,10

X
Fonte: elaboração própria

O melhor R-Quadrado referente ao desempenho de inovação em processo foi
verificado na relação descrita em 2003 comparando com a lucratividade do próprio
ano (0,20). De modo geral os desempenhos de inovações em processo parecem
estar afetando mais a lucratividade dos próprios anos do que a dos anos seguintes,
com exceção do ano de 2008, como verificado anteriormente também no Setor 1,
sendo que, no Setor 3, esta relação pareceu mais forte em 2003. A pior relação de
explicação foi verificada em 2008 comparando com a lucratividade no próprio ano
(0,04) e no ano de 2009 (0,04).
O melhor R-Quadrado referente ao desempenho de inovação em produto foi
verificado na relação descrita em 2005 comparando com a taxa de crescimento em
2006 (0,22). Este desempenho no ano de 2005 impactou de forma mais relevante o
crescimento dos anos de 2005 e 2006. Esses resultados sugerem uma futura
investigação do comportamento inovativo em produtos do Setor 3 nesse ano de
2005. De modo geral, os desempenhos de inovações em produto parecem estar
afetando mais a taxa de crescimento do ano A+2, conforme verificado no Setor 2,
com exceção do ano de 2005.
A pior relação de explicação verificada foi em 2003 comparando com a taxa
de crescimento em 2004 (0,05) e de 2008 comparando com a taxa de crescimento
em 2009 (0,05). As relações do ano de 2005 ficaram acima da média, sendo este
ano o que apresentou o melhor o nível de explicação entre as variáveis comparadas.
Outro ponto relevante verificado foi que o desempenho das inovações em
processo (produto) em 2008 influenciou a lucratividade (crescimento) em 2010 de
forma mais significativa do que em 2008 e 2009. Isso ocorreu nos três setores com
exceção do Setor 1 no que se refere ao crescimento.
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5.2 ANÁLISE DOS VALORES–P
São apresentados no Quadro 6, as variáveis analisadas que demonstraram
valor-P <0,10 em cada setor.
Quadro 6 – Frequência de variáveis com Valor-P < 0,10 por setor
VARIÁVEL

SETOR 1

SETOR 2

SETOR 3

Frequência com que aparecem
variáveis com Valor P significativo
V85

V89

V86

V90

V87
V91
V93

V94

V98

V99

V100

V101

Participação de produto novo ou
significativamente aprimorado para a
empresa, mas já existente no
mercado nacional, nas vendas
líquidas internas
Participação de produto novo ou
significativamente aprimorado para a
empresa, mas já existente no
mercado nacional, nas exportações
Participação de produto novo ou
significativamente aprimorado para o
mercado nacional, mas já existente
no mercado mundial, nas vendas
líquidas internas
Participação de produto novo ou
significativamente aprimorado para o
mercado nacional, mas já existente
no mercado mundial, nas
exportações
Participação de produto novo para o
mercado mundial, nas vendas
líquidas internas
Participação de produto novo para o
mercado mundial, nas exportações
Importância das inovações em
produto para a melhora da qualidade
dos bens ou serviços
Importância das inovações em
produto para a ampliação da gama de
bens ou serviços ofertados
Importância das inovações em
processo para o aumento da
capacidade de produção ou de
prestação de serviços
Importância das inovações em
processo para o aumento da
flexibilidade da produção ou da
prestação de serviços
Importância das inovações em
processo para a redução dos custos
de produção ou dos serviços
prestados
Importância das inovações em
processo para a redução dos custos
do trabalho

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

as
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V102

V103

V104

Importância das inovações em
processo para a redução do consumo
de matérias-primas
Importância das inovações em
processo para a redução do consumo
de energia
Importância das inovações em
processo para a redução do consumo
de água

2

2

1

1

1

2

1

Fonte: elaboração própria

Na tabela 11 estão descritas as variáveis que têm os menores valores-P
encontrados em cada uma das 17 regressões realizadas no Setor 1, sendo que os
valores em negrito atendem ao nível de significância α de 10% definido como
relevante para esta pesquisa (nas regressões em que houve mais de uma variável
explicativa relevante, todas elas aparecem na respectiva célula). Se o valor P é
menor ou igual a α , rejeitamos a hipótese nula (H0: B = 0)
Tabela 11 – Valores-P do Setor 1 – Fabricação de máquinas e equipamentos
REGRESSÕES

2003

2005

2008

X

V104 (0,13)

V103 (0,07)

X

V101 (0,32)

V98 (0,01);
V99 (0,08)
V102 (0,10)

X

V99 (0,30)

V102 (0,05)

V100 (0,27)

X

Regressão não
realizada

V86 (0,33)

V86 (0,09)

X

V94 (0,28)

V86 (0,21)

V94 (0,02)

V87 (0,02)

V90 (0,16)

V94 (0,13)

X

V99 (0,16)

Fonte: elaboração própria

Verifica-se nas regressões pouca quantidade de valores-P expressivos
comparado à quantidade de variáveis analisadas tanto nas regressões de
desempenho de inovação em processo quanto em produto, sendo que nas de
processo consta mais relações.
Na relação entre as variáveis de desempenho de inovação em processo e a
lucratividade, pode-se observar que foram encontradas cinco relações relevantes
referentes a quatro variáveis diferentes: V98 - Importância das inovações em
processo para o aumento da capacidade de produção ou de prestação de serviços
(apresenta o valor-P mais expressivo – 0,01), V99 - Importância das inovações em
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processo para o aumento da flexibilidade da produção ou da prestação de serviços,
V102 - Importância das inovações em processo para a redução do consumo de
matérias-primas e V103 – Importância das inovações em processo para a redução
do consumo de energia.
Com relação as variáveis V99 e V102, foi verificado que quanto maior a
importância destes indicadores, menor foi a lucratividade da empresa; porém com as
variáveis V98 e V103 ocorreu o contrário. Em outras palavras, inovações em
processo que aumentaram a capacidade produtiva e/ou reduziram o consumo de
energia tiveram maior efeito na lucratividade do que aquelas que aumentaram a
flexibilidade da produção e/ou reduziram o consumo de matérias-primas. Esse último
resultado contraria o senso comum, já que o setor de máquinas e equipamentos
trabalha com produção em lotes que demanda flexibilidade do setor produtivo.
Para a relação entre as variáveis de desempenho de inovação em produto e o
crescimento, os resultados indicam apenas três relações relevantes referentes a três
variáveis diferentes: V87 - Participação de produto novo para o mercado mundial,
nas vendas líquidas internas (apresenta o valor-P mais expressivo – 0,02), V86 Participação de produto novo ou significativamente aprimorado para o mercado
nacional, mas já existente no mercado mundial, nas vendas líquidas internas e V94
– Importância das inovações em produto para a ampliação da gama de bens ou
serviços ofertados (apresenta o valor-P mais expressivo – 0,02).
Com relação à V87, quanto maior a participação de produtos novos para o
mercado mundial nas vendas internas, maior foi o crescimento das empresas.
Porém, na análise da V86, verifica-se que quanto maior a participação de produto
novo ou significantemente aprimorado para o mercado nacional, mas já existente no
mercado mundial nas vendas internas, menor foi o crescimento das empresas. Esta
constatação pode sugerir que inovações radicais no setor de máquinas e
equipamentos contribuem mais do que as inovações incrementais para o
crescimento das vendas. Sobre a V94, verifica-se que quanto maior a importância
deste indicador, menor foi o crescimento da empresa. Uma possível explicação para
esse achado pode ser a própria característica do setor cuja trajetória de inovação é
baseada em encomendas para atender às necessidades específicas de usuários.
Na Tabela 12 estão descritas as variáveis que têm os menores valores-P
encontrados em cada uma das 17 regressões realizadas no Setor 2, sendo que os
valores em negrito atendem ao nível de significância de 10% definido para esta
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pesquisa (nas regressões em que houve mais de uma variável explicativa relevante,
todas elas aparecem na respectiva célula).
Tabela 12 – Valores-P do Setor 2 – Fabricação de produtos químicos
REGRESSÕES
X
X

2003

2005

2008

V99 (0,33)

V101 (0,14)

V101 (0,19)

V103 (0,23)

X

V103 (0,13)

V102 (0,00);
V103 (0,08);
V104 (0,02)
V100 (0,02);
V101 (0,05);
V104 (0,09)

V102 (0,17)

V102 (0,05)

X

Regressão não
realizada

V87 (0,06)

V93 (0,17)

X

V85 (0,00);
V89 (0,05)
V93 (0,07);
V94 (0,08)

V93 (0,40)
V94 (0,40)

V94 (0,14)

V93 (0,09)

V87 (0,13)

X
Fonte: elaboração própria

Os resultados mostram que não há nas regressões realizadas muitos valoresP relevantes comparados à quantidade de variáveis analisadas tanto nas regressões
de desempenho de inovação em processo quanto em produto; sendo que os dois
tipos apresentam praticamente a mesma quantidade de relações expressivas.
Na relação entre as variáveis de desempenho de inovação em processo e a
lucratividade, podemos conferir que foram encontradas sete relações relevantes
referentes a cinco variáveis diferentes: V100 – Importância das inovações em
processo para a redução dos custos de produção ou dos serviços prestados, V101 –
Importância das inovações em processo para a redução dos custos do trabalho,
V102 - Importância das inovações em processo para a redução do consumo de
matérias-primas (apresenta o valor-P mais expressivo – 0,00), V103 – Importância
das inovações em processo para a redução do consumo de energia e V104 –
Importância das inovações em processo para a redução do consumo de água.
Verifica-se também que a V102 e V104 aparecem como sendo relevantes mais
vezes que as demais.
Com relação a V102 nos anos de 2005 e 2008, quanto maior a importância
das inovações em processo para redução do consumo de matéria-prima, maior foi a
lucratividade da empresa. Esta mesma relação ocorre com a V100. Já na V103 e
V104 esta relação é inversa. Ou seja, a lucratividade das empresas foi maior quando
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foi dada uma maior importância às inovações em processo para redução do
consumo de matéria-prima e dos custos de produção e não para a redução de
energia e de água. Uma possível explicação seria os baixos custos da energia e da
água no Brasil que fazem com que os benefícios financeiros de investimentos em
processos para redução de desperdício de água e energia não compensam os
custos dos investimentos.
Para a relação entre as variáveis de desempenho de inovação em produto e o
crescimento, os resultados indicam que foram encontradas seis relações relevantes
referentes a cinco variáveis diferentes: V85 - Participação de produto novo ou
significativamente aprimorado para a empresa, mas já existente no mercado
nacional, nas vendas líquidas internas (apresenta o valor-P mais expressivo – 0,00),
V87 - Participação de produto novo para o mercado mundial, nas vendas líquidas
internas, V89 - Participação de produto novo ou significativamente aprimorado para
a empresa, mas já existente no mercado nacional, nas exportações, V93 –
Importância das inovações em produto para a melhora da qualidade dos bens ou
serviços e V94 - Importância das inovações em produto para a ampliação da gama
de bens ou serviços ofertados.
Para

a

V85,

quanto

maior

a

participação

de

produto

novo

ou

significativamente aprimorado para a empresa, mas já existente no mercado
nacional, nas vendas internas, maior foi o crescimento da empresa. Em contraponto,
a análise da V89 nos informa que quanto maior a participação desse tipo de produto,
nas exportações, menor foi o crescimento da empresa. Tal resultado pode ser
explicado pelo fato desses indicadores se referirem a inovações de baixo grau de
novidade mais valorizadas no mercado doméstico do que em países mais
desenvolvidos para onde estejam sendo exportados. Na V94 verifica-se que quanto
maior a importância deste indicador, menor foi o crescimento da empresa, conforme
constatado também no Setor 1. Uma possível explicação para esse achado pode ser
a própria característica do setor cuja trajetória de inovação tecnológica é marcada
pelo desenvolvimento apenas de produtos tecnologicamente relacionados.
São apresentadas na Tabela 13 as variáveis que têm os menores valores-P
encontrados em cada uma das 17 regressões realizadas no Setor 3, sendo que os
valores em negrito atendem ao nível de significância de 10% definido para esta
pesquisa (nas regressões em que houve mais de uma variável explicativa relevante,
todas elas aparecem na respectiva célula).
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Tabela 13 – Valores-P do Setor 3 – Fabricação de equipamentos de informática,
produtos eletrônicos e ópticos
REGRESSÕES

2003

2005

2008

V100 (0,09)

V98 (0,30)

V99 (0,13)

V100 (0,14)

V103 (0,33)

X

V99 (0,09)

V100 (0,08)

V103 (0,19)

X

Regressão não
realizada

V94 (0,24)

V87 (0,22)

V94 (0,33)

V85 (0,01)

V103 (0,04);

X

V104 (0,03)
X

X
X

V94 (0,11)

V89 (0,15)

V93 (0,32)
V94 (0,10)

Fonte: elaboração própria

Verifica-se nas regressões pouca quantidade de valores-P expressivos
comparado à quantidade de variáveis analisadas, tanto nas regressões de
desempenho de inovação em processo (5) quanto em produto (apenas 2).
Na relação entre as variáveis de desempenho de inovação em processo e a
lucratividade, podemos conferir que foram encontradas cinco relações relevantes
referentes a quatro variáveis diferentes: V99 - Importância das inovações em
processo para o aumento da flexibilidade da produção ou da prestação de serviços,
V100 - Importância das inovações em processo para a redução dos custos de
produção ou dos serviços prestados, V103 – Importância das inovações em
processo para a redução do consumo de energia e V104 – Importância das
inovações em processo para a redução do consumo de água (apresenta o valor-P
mais expressivo – 0,03).
Com relação à variável V100, no ano de 2005 foi verificado que quanto maior
a importância das inovações em processo para a redução dos custos de produção
ou dos serviços prestados, maior foi a lucratividade. Na V103 a relação com a
lucratividade continua sendo positiva, já na V104 esta relação é inversa. Ou seja, a
lucratividade das empresas foi maior quando foi dada uma maior importância às
inovações em processo para redução dos custos de produção e redução do
consumo de energia, ocorrendo o contrário com relação à redução do consumo de
água. Conforme já explicado na análise do setor de fabricação de produtos
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químicos, uma possível explicação seria os baixos custos da energia e da água no
Brasil que fazem com que os benefícios financeiros de investimentos em processos
para redução de desperdício de água e energia não compensam os custos dos
investimentos.
Para a relação entre as variáveis de desempenho de inovação em produto e o
crescimento, os resultados indicam apenas duas relações relevantes referentes a
duas variáveis diferentes: V85 - Participação de produto novo ou significativamente
aprimorado para a empresa, mas já existente no mercado nacional, nas vendas
líquidas internas (apresenta o valor-P mais expressivo – 0,01) e V94 – Importância
das inovações em produto para a ampliação da gama de bens ou serviços ofertados.
Percebe-se que a V94 aparece como relevante com maior frequência que as demais
e em todos os anos estudados.
Na análise da V85, quanto maior a participação das inovações incrementais
(inovação já existente no mercado nacional) nas vendas internas, maior foi o
crescimento da empresa. Em posição oposta, na análise da V94 verifica-se que
quanto maior a importância das inovações em produto para ampliação da gama de
bens ou serviços ofertados, menor foi o crescimento das empresas. Esse último
resultado sugere que os efeitos de diversificação da pauta de produtos ou serviços
decorrentes de inovações em produtos não estão colaborando para o crescimento
neste setor. No caso do setor de informática, uma possível explicação para esse
achado pode ser a própria característica desse setor que, à semelhança do setor de
máquinas, trabalha bastante com o sistema de encomendas, procurando monitorar e
responder às necessidades específicas de usuários. Com relação aos setores de
eletrônica e ótica, uma possível explicação para esse achado pode ser a própria
característica do setor que, similarmente ao que ocorre no setor químico, procura
desenvolver apenas produtos tecnologicamente relacionados.

5.3 COMPARAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO DESEMPENHO DE INOVAÇÕES NO
DESEMPENHO FINANCEIRO ENTRE OS ANOS 2003, 2005 E 2008

98

Objetivando atender ao primeiro objetivo secundário da presente pesquisa,
foram comparados os valores médios dos R-Quadrados4 de cada um dos anos
(2003, 2005 e 2008) e as quantidades de variáveis explicativas com valores-P
relevantes (< 10%) em cada ano.
Verificou-se que o ano de 2005 apresentou a melhor média de R-Quadrados,
mostrando que neste ano ocorreu uma maior influência do desempenho de
inovações em processo na lucratividade das empresas. Da mesma forma, a maior
quantidade de valores-P relevantes na relação desempenho de inovações em
processo versus lucratividade, ocorreu também no ano de 2005, depois em 2003 e
por último em 2008, com apenas 2 valores-P relevantes.
Nas regressões de desempenho de inovações em produto versus
crescimento, observou-se que o ano de 2003 apresentou a melhor média de RQuadrados, mostrando que neste ano ocorreu uma maior influência do desempenho
de inovações em produto no crescimento das empresas, porém esta média ficou
muito próxima a média do ano de 2005. Da mesma forma, a maior quantidade de
valores-P relevantes na relação desempenho de inovações em produto versus
crescimento, ocorreu no ano de 2003, depois em 2005 e 2008, sendo que estes dois
anos totalizaram apenas 3 Valores-P relevantes cada.

5.4 COMPARAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO DESEMPENHO DE INOVAÇÕES NO
DESEMPENHO FINANCEIRO ENTRE OS TRÊS SETORES PESQUISADOS
Objetivando atender ao segundo objetivo secundário da presente pesquisa,
foram comparados os valores médios dos R-Quadrados e as quantidades de
variáveis explicativas com valores-P relevantes (< 10%) encontrados em cada um
dos três setores.
A partir da comparação dos valores médios dos R-Quadrados, observou-se
que a influência tanto do desempenho de inovações em processo na lucratividade
como do desempenho de inovações em produto no crescimento das empresas, no
Setor 2 – Fabricação de produtos químicos foi maior que nos demais setores

4

As médias de R-Quadrados foram utilizadas somente no sentido de ilustrar de uma maneira geral as
comparações entre os setores e entre os anos, não podendo ser utilizada como uma informação decisiva de
resultado.
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pesquisados, embora

os valores encontrados em ambos os casos ainda sejam

muito baixos para confirmar esta relação.
Da mesma forma, a maior quantidade de Valores-P relevantes nas duas
relações estudadas (inovação em produto X crescimento e inovação em processo X
lucratividade), ocorreu nas regressões do Setor 2. Na relação desempenho de
inovações em produto versus crescimento, o Setor 3 – Fabricação de equipamentos
de informática, produtos eletrônicos e ópticos ficou bem abaixo da média em termos
de quantidade de variáveis de Valores-P relevantes, totalizando apenas 2
indicadores relevantes nos três anos estudados.

5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A ANÁLISE
A pesquisa realizada ao longo deste trabalho permitiu testar às duas
hipóteses definidas. Para verificar a primeira: quanto maior o desempenho de
inovações em processos, maior será a lucratividade da empresa, foram realizadas 9
regressões múltiplas para cada um dos três setores pesquisados. Nos três setores
constatou-se que através deste estudo estatístico não foi possível explicar
satisfatoriamente nos anos estudados a relação entre as variáveis de desempenho
de inovação em processo e a lucratividade, portanto a primeira hipótese foi rejeitada.
Entre os três setores, o Setor 2 foi o que mais se aproximou em confirmar a
hipótese, tendo em vista a maior quantidade de indicadores relevantes.
O estudo encetado procurou, igualmente, testar a segunda hipótese: Quanto
maior o desempenho de inovações em produtos, maior será o crescimento da
empresa. Para verificar esta hipótese, foram realizadas 8 regressões múltiplas para
cada um dos três setores pesquisados. Nos três setores, os resultados mostraram
que as variáveis de desempenho de inovação em produto não explicaram a
variabilidade da taxa de crescimento das empresas, portanto devemos rejeitar
também a segunda hipótese. Entre os três setores, o Setor 2 foi mais uma vez o que
mais se aproximou em confirmar a hipótese, tendo em vista a maior quantidade de
indicadores relevantes.
Comparando os resultados das duas hipóteses, foi verificado que a relação
desempenho de inovação em processo X lucratividade deteve uma maior
quantidade de indicadores relevantes, porém não podemos concluir que esta relação
está mais próxima de ser confirmada comparada à relação desempenho de
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inovação em produto X crescimento, tendo em vista que muitas das variáveis
relevantes apresentam relações contraditórias.
Um ponto relevante de ser analisado é que as análises do desempenho das
inovações neste trabalho estão limitadas à comparação com os dados financeiros de
no máximo dois anos após a inovação, este fato pode ter explicado a rejeição das
duas hipóteses tendo em vista que os resultados financeiros referentes ao
desempenho das inovações podem vir a ser percebidos após esses dois anos.
Era esperado também que os resultados encontrados nas regressões não
tivessem um nível de explicação alto, tendo em vista que este trabalho não tinha a
pretensão de explicar toda variação de lucratividade e crescimento apenas pelos
indicadores de desempenho de inovações. De acordo com Tidd e Bessant (2009b),
a variância em desempenho financeiro de organizações (medida em termos de
market share, lucratividade e receita) é apenas parcialmente explicada pelo
desempenho de suas inovações em produto. Outros fatores também são
determinantes como é o caso do tipo de mercado a ser servido (categorizado em
temos de tamanho, taxa de crescimento e nível de competição) e do desempenho
do processo de inovação da organização (medido em termos de lead time e
produtividade).
Corroborando as considerações do parágrafo acima, o desempenho
financeiro de um determinado ano, A+2, apenas para citar um exemplo, é
influenciado por inovações em produto e processo desenvolvidas nos anos A+1, A,
A-1, A-2 etc, em função das características do processo de difusão (adoção) de
inovações (TIDD e BESSANT, 2009b). Ou seja, seria de se esperar que o poder de
explicação (R–Quadrado) de inovações em processos e produtos desenvolvidos
durante a janela de 1 ano apenas não fosse grande. O ideal teria sido considerar na
lucratividade (crescimento) de determinado ano (A+2), como acima mencionado, os
efeitos das inovações em processo (produto) dos anos predecessores, A+1, A, A-1,
A-2 etc, e não apenas as inovações do ano A (anos em que foram realizadas as
PINTECs: 2003, 2005 e 2008). Em outras palavras, precisaríamos também de dados
de PINTECs realizadas em 2001, 2002, 2004, 2006 e 2007 que de fato não
ocorreram.
As conclusões acimam também corroboram em parte com os resultados
encontrados por Brito, Brito e Morganti (2009), Mauro e Brito (2011), Kemp et al.
(2003) e Queiroz (2010), que também não conseguiram estabelecer uma relação
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positiva entre inovação e lucratividade, porém os três primeiros autores encontraram
em seus resultados indícios de que pode haver uma correlação positiva entre a
inovação e a taxa de crescimento das empresas. Tal fato pode ser explicado pela
diferença entre tais trabalhos a presente pesquisa, no que se refere aos indicadores
que foram utilizados para medir o desempenho da inovação.
Brito, Brito e Morganti (2009) também utilizaram a PINTEC para coletar as
informações sobre inovação e o ROA para medir a lucratividade das empresas,
porém as variáveis usadas para mensurar a inovação são diferentes das utilizadas
neste estudo. Os autores coletaram da PINTEC do ano de 2000 as seguintes
variáveis para mensurar a inovação: percentagem de gastos com P&D, percentagem
de gastos com aquisição externa de P&D, percentagem de gastos com aquisição
externa de outros conhecimentos, Pessoal ocupado com inovação – Doutores, etc.
Para a coleta dos indicadores para o cálculo do ROA os autores usaram a base do
Balanço Anual referentes ao setor químico.
Algumas variáveis utilizadas por Brito, Brito e Morganti (2009) são parecidas
com as utilizadas por Kemp et al. (2003): percentagem de contratados com
mestrado, percentagem de contratados que receberam treinamento financiado pela
empresa, percentagem de tempo total gasto com inovação pelos contratados,
cooperação com outras empresas, etc.
Da mesma forma, Queiroz (2010) também utilizou indicadores diferentes para
medir a inovação. O autor usou os gastos com pesquisa e desenvolvimento (P&D),
classificados como “Ativos de Inovação” para serem relacionados com a taxa de
crescimento dos lucros das empresas brasileiras, sendo que esta relação não foi
comprovada.
Os resultados da presente pesquisa também são similares aos do estudo
realizado por Miranda, Gallon e Nogueira (2011) onde não foi verificada nenhuma
evidência sobre a contribuição do grau de inovação para a melhoria no desempenho
econômico empresarial, contrariamente ao que foi encontrado nos estudos de
Malachias e Meirelles (2009), Camara e Galão (2006), Benedetti (2006) e Boscolo e
Sbragia (2008) que correlacionam positivamente a inovação com o desempenho
financeiro das empresas.
Verifica-se, portanto, de acordo com os estudos empíricos levantados, que as
pesquisas sobre a relação da inovação com o desempenho financeiro das empresas
apresentam conclusões contraditórias. Em parte, as contradições derivam da
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utilização de construtos diferentes para as variáveis envolvidas. Como foi definido o
desempenho de inovações em processo?

E o desempenho das inovações em

produtos? Como foram medidos a lucratividade e o crescimento?
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CAPITULO 6 – CONCLUSÃO
A OCDE (2005) descreve que para auxiliar o entendimento de como a
inovação afeta o desempenho geral da empresa, pode-se coletar informações das
empresas durante um período específico de observação, tais como dados sobre
receita, faturamento, exportações, empregados, etc. Tais dados devem ser usados
em análises para examinar o efeito de vários indicadores sobre essas variáveis.
Esses dados podem ser coletados em pesquisas sobre inovação ou obtidos de
outras fontes disponíveis.
A finalidade deste trabalho não foi apenas de explorar e relatar, mas
fundamentalmente, através dos resultados obtidos, responder ao problema da
pesquisa e testar empiricamente as hipóteses formuladas e, desta forma, contribuir
para o avanço do conhecimento cientifico nacional e internacional. Conforme
sugerido pela OCDE, esta pesquisa teve como propósito investigar a influência do
desempenho de inovações em produtos e processos no desempenho financeiro de
empresas brasileiras em três setores, através de dados coletados das pesquisas
PINTEC (2003, 2005 e 2008) e PIA (2002 a 2010).
Diferentemente de grande parte dos estudos empíricos sobre a relação
inovação/desempenho
desempenho

da

financeiro,

inovação,

o

este

trabalho

desempenho

utilizou
das

como
próprias

medidas

de

inovações

(produtos/serviços) e processos (fabris/prestação de serviços). Essas medidas são o
que o IBGE denomina na PINTEC de impactos da inovação. Outros estudos utilizam
o esforço inovativo, patentes e/ou atividades de P&D como indicadores de inovação.
Em concordância com outros estudos empíricos o desempenho financeiro das
empresas foi verificado a partir de duas vertentes, a lucratividade, medida por meio
do ROA e o crescimento, por meio da receita líquida de vendas.
Os resultados do tratamento estatístico efetuado indicaram que deve ser
rejeitada a hipótese: Quanto maior o desempenho de inovações em processos,
maior será a lucratividade da empresa. Entre os três setores, o Setor 2 – Fabricação
de produtos químicos foi o que mais se aproximou em confirmar a hipótese.
Similarmente, os resultados indicam que também deve ser rejeitada a hipótese:
Quanto maior o desempenho de inovações em produtos, maior será o crescimento
da empresa. Novamente, entre os três setores, o Setor 2 foi mais uma vez o que
mais se aproximou em confirmar a hipótese, relativamente falando.
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Também relativamente falando, quando se comparam os 3 anos (2003, 2005
e 2008) nos quais foram medidos os desempenhos de inovações em produto,
percebe-se que as inovações do ano 2003 foram as que mais influenciaram o
crescimento. Com relação às inovações em processo, foram as do ano 2005 as que
mais influenciaram a lucratividade. Inovações relevantes em processo em 2005
parecem ter sucedido as inovações relevantes em produtos que ocorreram em 2003,
convergindo em certa medida com o modelo de Abernathy e Utterback (1978).
Conforme a teoria visitada mostrou, era esperado que os resultados
encontrados não tivessem um nível de significância alto, tendo em vista que há
outros fatores que explicam a variância do desempenho financeiro das empresas.
Constatou-se também que há discrepância entre resultados de estudos empíricos
sobre a relação inovação versus desempenho financeiro. Esses resultados
contraditórios se devem em grande parte, à extensa lista de variáveis utilizadas na
mensuração do desempenho tanto da inovação quanto financeiro.
Não obstante a rejeição das hipóteses da pesquisa, a análise das variáveis
relevantes (com valor P < 10%) conduzida na seção 4.3, sugerem caminhos para o
gestor em tomadas de decisão relacionadas ao processo de inovação. Entre eles
podem ser citados:
•

No setor de fabricação de máquinas e equipamentos, inovações em processo

que aumentam a capacidade produtiva e/ou reduzam o consumo de energia terão
maior efeito na lucratividade do que aquelas que aumentam a flexibilidade da
produção e/ou reduzam o consumo de matérias-primas.
•

Inovações radicais no setor de máquinas e equipamentos contribuem mais do

que as inovações incrementais para o crescimento das vendas.
•

O fato da trajetória de inovação tecnológica do setor de fabricação de

máquinas ser marcada pela fabricação sob encomenda para atender às
necessidades específicas de usuários pode explicar a contribuição negativa de
inovações em produto (diversificação visando a ampliação da gama de bens ou
serviços ofertados) para a lucratividade.
•

No setor de fabricação de produtos químicos, a lucratividade das empresas

será maior quando for dada uma maior importância às inovações em processo para
redução do consumo de matéria-prima e dos custos de produção e não para a
redução de energia e de água. Uma possível explicação seria os baixos custos da
energia e da água no Brasil que fazem com que os benefícios financeiros de
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investimentos em processos para redução de desperdício de água e energia não
compensam os custos dos investimentos.
•

No setor de fabricação de produtos químicos, inovações de baixo grau de

novidade vendidas no mercado doméstico contribuem mais para o crescimento do
que quando são exportadas.
•

O fato da trajetória de inovação tecnológica do setor de fabricação de

produtos químicos ser marcada pelo desenvolvimento apenas de produtos
tecnologicamente relacionado pode explicar a contribuição negativa de inovações
em produto (diversificação visando a ampliação da gama de bens ou serviços
ofertados) para a lucratividade.
No setor de fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos
e ópticos os efeitos de diversificação da pauta de produtos ou serviços decorrentes
de inovações em produtos não estão colaborando para o crescimento neste setor.
No caso do setor de informática, uma possível explicação para esse achado pode
ser a própria característica desse setor que, à semelhança do setor de máquinas,
trabalha bastante com o sistema de encomendas, procurando monitorar e responder
às necessidades específicas de usuários. Com relação aos setores de eletrônica e
ótica, uma possível explicação para esse achado pode ser a própria característica
do setor que, similarmente ao que ocorre no setor químico, procura desenvolver
apenas produtos tecnologicamente relacionados.
Além das limitações inerentes ao procedimento estatístico e do processo de
coleta de dados, o estudo também sofreu limitações específicas devido ao fato das
análises terem que ser realizadas nas dependências do IBGE, não sendo possível
realizar mais testes posteriormente com outras variáveis ou em outros setores. Outra
limitação importante é a impossibilidade de se generalizar os resultados obtidos,
pois foram analisados apenas três setores. Os resultados também podem ter sido
influenciados não somente por mudanças do contexto econômico entre 2003 e 2010
como também pela variabilidade das amostras em diferentes anos, tendo em vista
que as bases de dados da PIA e PINTEC sofreram alterações durante o período
estudado.
De maneira geral, também é importante enfatizar que o nível de divulgação de
informações sobre inovação no Brasil ainda é muito baixo, na PINTEC, por exemplo,
muitas perguntas de seu questionário são respondidas através da percepção do
administrador. Este fato pode ajudar a diminuir a sinceridade das respostas tendo
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em vista à necessidade de as empresas manterem sigilo sobre as informações
ligadas à inovação, para evitar que outros concorrentes tenham acesso a
informações estratégicas.
Sugere-se para estudos futuros que sejam utilizadas outras técnicas
estatísticas, como os dados em painéis, se houver disponibilidade de uma análise
em um maior período de tempo, escolha de outros setores, bem como a utilização
de diferentes variáveis para a inovação e para a verificação do desempenho
financeiro das empresas. Outra oportunidade relevante seria realizar estudos
comparativos que compreendam empresas com e sem atividades inovadoras, do
mesmo modo será interessante a utilização de outras pesquisas de inovação como
as da ANPEI.
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