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RESUMO 

 

Alguns autores encontraram evidências que revelam uma relação positiva entre a 

inovação empresarial e a capacidade de criação de novos empregos. Entre os tipos 

de inovação desenvolvidos nessas empresas estão as inovações tecnológicas 

(produtos e processos) e as inovações organizacionais, também conhecidas como 

inovações não tecnológicas. Assim, este estudo propôs-se avaliar a influência da 

inovação organizacional e tecnológica (produto e processo) no crescimento de 

pessoal ocupado assalariado das empresas brasileiras. E, também, comparar o 

crescimento de pessoal ocupado assalariado das empresas que combinam inovação 

não tecnológica (organizacional) e tecnológica (em produto e em processo) com o das 

empresas que desenvolvem apenas inovação tecnológica. O conceito de crescimento 

de pessoal ocupado assalariado (utilizado pela OCDE e pelo IBGE como métrica para 

mensurar o crescimento das empresas) foi revisitado no Referencial Teórico, além dos 

conceitos sobre inovação, desempenho organizacional e empresas de alto 

crescimento. A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem quantitativa, com 

finalidade explicativa e classificada como documental e bibliográfica, quanto aos 

meios. A coleta de dados desenvolveu-se de forma secundária, utilizando dados das 

empresas inclusas na PINTEC e no CEMPRE, ambas bases de dados do IBGE. A 

amostra desta pesquisa é composta por 3.348 empresas brasileiras, com as quais 

foram realizados uma regressão linear múltipla e dez testes qui-quadrados para testar 

a hipótese de que quanto maior a utilização de inovação, melhor será o desempenho, 

em termos de crescimento de pessoal ocupado assalariado da empresa. 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 o 

crescimento de pessoal ocupado assalariado nas empresas. Contudo, na análise 

individual dos resultados, foram verificados que: (1) quando o principal processo de 

inovação é completamente novo para a empresa, aumenta-se o nível de crescimento 

da empresa; (2) as empresas que não implementaram novos métodos de organização 

do trabalho obtiveram um aumento no seu nível de crescimento; (3) quando a empresa 

desenvolve inovação de produto, mesmo já existente no mercado nacional, aumenta 

a probabilidade de passar para a categoria de alto crescimento; (4) quando a empresa 

desenvolve inovação de processo, mesmo já existente no mercado nacional, aumenta 

a probabilidade de passar para a categoria de alto crescimento; (5) o fato de a 

empresa ter implementado novos métodos de organização do trabalho para melhor 
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distribuir responsabilidades e poder de decisão aumenta a probabilidade de ela passar 

para a categoria de alto crescimento; (6) o fato de a empresa implementar mudanças 

significativas nas relações com outras empresas ou instituições públicas e sem fins 

lucrativos aumenta a probabilidade de ela passar para a categoria de alto crescimento. 

A aplicabilidade prática desta pesquisa reside nos outros resultados relevantes 

descobertos, que podem subsidiar os gestores públicos e empresariais no processo 

decisório relacionado ao desenvolvimento de inovação como, por exemplo:  

investimento das empresas no desenvolvimento de suas próprias inovações de 

produto e de processo, mesmo que já existam no mercado nacional; e programas 

públicos de inovação baseados em projetos integrados envolvendo empresas e 

instituições de pesquisa. Ambos exemplos contribuem para as empresas aumentarem 

a probabilidade de passar para a categoria de alto crescimento. Espera-se que os 

achados desse estudo contribuam com os esforços do Brasil em criar maiores ofertas 

de emprego e melhores condições para que a inovação prospere nacionalmente. 

 

Palavras-chave: inovação organizacional; inovação de produto; inovação de processo; 

empresas de alto crescimento; crescimento de pessoal ocupado assalariado. 
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ABSTRACT 
 

Some authors have found evidence that reveals a positive relationship between 

business innovation and the ability to create new jobs. Among the types of innovation 

developed at these companies are technological innovations (products and processes) 

and organizational innovations, also known as non-technological innovations. Thus, 

this study aimed to evaluate the influence of organizational and technological 

innovation (product and process) on the growth of employed persons in Brazilian 

companies. And, also, to compare the growth of employed persons in companies that 

combine non-technological (organizational) and technological (in product and process) 

innovation with that of companies that develop only technological innovation. The 

concept of growth in employed persons (used by the OECD and the IBGE as a metric 

to measure the growth of companies) was revisited in the Theoretical Framework, in 

addition to the concepts of innovation, organizational performance and high growth 

companies. The research was developed from a quantitative approach, with 

explanatory purpose and classified as documentary and bibliographic, as to the means. 

Data collection was developed in a secondary way, using data from companies 

included in PINTEC and CEMPRE, both IBGE databases. The sample of this research 

is made up of 3,348 Brazilian companies, with which a multiple linear regression and 

ten chi-square tests were performed to test the hypothesis that the greater the use of 

innovation, the better the performance, in terms of personnel growth employed 

employee of the company. As the theory visited showed, it was expected that the 

results found would not have a high level of explanation, considering that there are 

other factors that explain the growth of employed persons in companies. However, in 

the individual analysis of the results, it was found that: (1) when the main innovation 

process is completely new for the company, the company's growth level increases; (2) 

companies that have not implemented new methods of work organization have 

achieved an increase in their level of growth; (3) when the company develops product 

innovation, even though it already exists in the national market, it increases the 

probability of moving to the high growth category; (4) when the company develops 

process innovation, even though it already exists in the national market, it increases 

the probability of moving to the high growth category; (5) the fact that the company has 

implemented new methods of work organization to better distribute responsibilities and 

decision-making power increases the likelihood that it will move into the high growth 

category; (6) the fact that the company implements significant changes in relations with 
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other public or nonprofit companies or institutions increases the likelihood that it will 

move into the high growth category. The practical applicability of this research lies in 

the other relevant results discovered, which can support public and business managers 

in the decision-making process related to the development of innovation, for example: 

investment by companies in the development of their own product and process 

innovations, even if already exist in the national market; and public innovation 

programs based on integrated projects involving companies and research institutions. 

Both examples help companies to increase the likelihood of moving into the high 

growth category. The findings of this study are expected to contribute to Brazil's efforts 

to create greater job offers and better conditions for innovation to thrive nationally. 

 

Keywords: organizational innovation; product innovation; process innovation; high 

growth companies; growth of employed persons. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

A inovação é considerada fator de grande importância para a 

competitividade das empresas (PORTER, 1999) e para o desenvolvimento econômico 

(SCHUMPETER, 1984; HAUSMAN e JOHNSTON, 2014). Embora a vantagem 

competitiva possa advir do tamanho, posse de bens ou outros fatores, cada vez mais 

ela se faz presente nas organizações que conseguem mobilizar conhecimento e 

habilidades tecnológicas para criar novidade em suas ofertas de produto ou serviço, 

incluindo as maneiras pelas quais elas desenvolvem e entregam essas ofertas. Ou 

seja, a inovação se torna relevante não apenas para o desempenho da empresa, mas 

cada vez mais como a fonte do crescimento econômico de uma nação, sendo 

considerado o motor da economia moderna (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2005). 

Entre as inúmeras definições de inovação, uma das mais comumente 

aceitas é a da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

apresentada no Manual de Oslo (2005), que distingue quatro tipos de inovação: 

inovação de produto, inovação de processo, inovação organizacional e inovação de 

marketing. São consideradas como inovação tecnológica as inovações em produtos e 

em processos, enquanto as inovações organizacionais e de marketing são chamadas 

de inovações não tecnológicas. 

Inovações de produto envolvem mudanças significativas nas 

potencialidades de produtos e serviços. Incluem-se bens e serviços 

totalmente novos e aperfeiçoamentos importantes para produtos 

existentes. Inovações de processo representam mudanças 

significativas nos métodos de produção e de distribuição. As 

inovações organizacionais referem-se à implementação de novos 

métodos organizacionais, tais como mudanças em práticas de 

negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações 

externas da empresa. As inovações de marketing envolvem a 

implementação de novos métodos de marketing, incluindo mudanças 

no design do produto e na embalagem, na promoção do produto e sua 

colocação, e em métodos de estabelecimento de preços de bens e de 

serviços (OCDE, 2005, p. 23). 

Damanpour et al. (2009) enfatizam que a adoção combinada de diferentes 

tipos de inovação ao longo do tempo ajuda a desenvolver capacidades 

organizacionais e afeta os resultados da organização positivamente. Afirmam também 

que o sucesso organizacional não segue uma trajetória tecnológica e depende da 
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adoção de inovações tecnológicas – concepção de novo produto/serviço ou processo 

de fabricação/prestação de serviço – e não tecnológicas – implementação de novos 

métodos organizacionais ou de marketing. Em complemento, os estudos de Camisón 

e Villar-López (2014) mostram que a inovação organizacional favorece o aumento da 

capacidade de inovação em processo. Além disso, evidências empíricas deste estudo 

também demonstram que inovação organizacional e as capacidades de inovação 

tecnológica afetam positivamente o desempenho organizacional. 

Quanto mais singular, integrada e complexa a composição dos tipos de 

inovação, mais inimitável e não substituível é a capacidade organizacional – eficiência 

com a qual uma firma emprega um dado conjunto de recursos à sua disposição para 

alcançar determinados objetivos – e a competência diferenciada, tornando o 

desempenho organizacional mais sustentável ao longo do tempo e proporcionando 

uma singular vantagem competitiva (DAMANPOUR et al.,2009). Novos negócios são 

criados a partir de novas ideias, que são desenvolvidas e aprimoradas até tornarem-

se uma vantagem competitiva naquilo que uma empresa pode ofertar. A capacidade 

de vislumbrar oportunidades e criar novas formas de explorá-las está 

fundamentalmente ligada ao empreendedorismo e é indispensável ao processo de 

inovação, respondendo por uma considerável proporção do crescimento econômico 

(TIDD e BESSANT, 2015). 

A capacidade empreendedora está positivamente relacionada à inovação 

(NDUBISI e IFTIKHAR, 2012; NG e KEE, 2018). Desde o século passado o austríaco 

Joseph Schumpeter já enfatizava a relação entre inovação e empreendedorismo, 

tendo papel fundamental na consolidação do empreendedorismo como campo de 

estudo. Entre vários significados existentes, podemos definir empreendedorismo 

como o fenômeno associado à atividade empreendedora; e atividade empreendedora 

como a ação humana empreendedora em busca da geração de valor, através da 

criação ou expansão da atividade econômica, identificando e explorando novos 

produtos, processos ou mercados (AHMAD e HOFFMAN, 2008). 

O empreendedorismo e a gestão da inovação são fenômenos globais tanto 

no âmbito social quanto econômico e a combinação dos dois tornou-se imperativo 

para o crescimento e a sustentabilidade organizacional no ambiente dinâmico e em 

mudança presente nas principais indústrias e mercados do mundo, mais ainda, nas 

economias emergentes, que possuem uma demanda reprimida por novos produtos, 

serviços e soluções que contribuam com o seu desenvolvimento (ZHAO, 2005; 
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VALLIERE e PETERSON, 2009; THORNTON; RIBEIRO-SORIANO; URBANO, 2011; 

SINGH e GAUR, 2018). 

O efeito potencial da inovação é uma questão de pesquisa importante para 

economistas e formuladores de políticas, porque tal pesquisa, além contribuir para a 

política econômica de uma nação, possui inferências que possibilitam compreender 

as causas que conduzem à sobrevivência e ao crescimento das empresas (SEGARRA 

e TERUEL, 2014). Alguns autores encontraram evidências que revelam uma relação 

positiva entre inovação e empresas de “alto crescimento” capazes de criar novos 

empregos e crescimento econômico. Tais evidências contribuem para corroborar a 

importância da inovação no desempenho das organizações, tornando-se um fator de 

sucesso imprescindível em uma economia altamente competitiva e global. 

(HENREKSON e JOHANSSON, 2010; FALKENHALL e JUNKKA, 2009; SCHREYER, 

2000). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2016, p.19), em 

consonância com a OCDE, define uma empresa como de alto crescimento “quando 

apresenta crescimento médio do pessoal ocupado assalariado de pelo menos 20% ao 

ano por um período de três anos e tem 10 ou mais pessoas ocupadas assalariadas 

no ano inicial de observação”. Também define um subgrupo de empresas de alto 

crescimento, chamadas gazelas, “que abrange empresas com idade entre 3 e 5 anos 

no ano de referência e apresenta crescimento médio anual superior a 20%, em um 

período de três anos”. 

A inovação exige a combinação variada de recursos, ativos e capacidades 

para impulsionar com sucesso uma organização em ambientes em rápida mudança. 

Uma empresa inovadora é capaz de traçar uma imagem clara das oportunidades 

futuras que estão por vir, habilidade essencial para o crescimento sustentável de 

qualquer organização em um mercado globalizado. Por meio da inovação as 

empresas são capazes de introduzir novos produtos e adotar novos sistemas 

rapidamente. Entretanto, poucos estudos avaliam a relação entre inovação e o alto 

crescimento das empresas brasileiras. Além disso, os resultados encontrados não são 

peremptórios, alguns estudos apresentam uma relação positiva entre inovação e alto 

crescimento, enquanto outros, apresentam resultados inconclusivos (ZAWISLAK et al., 

2012; ZAWISLAK et al., 2013; ZAWISLAK et al., 2014). 

 



20 

1.1 O PROBLEMA DA PESQUISA 

Em face da situação apresentada, coloca-se a seguinte questão-problema 

desta pesquisa: Qual a proporção da aderência da inovação organizacional e 

tecnológica (produto e processo) no crescimento de pessoal ocupado assalariado de 

empresas brasileiras? 

 

1.2. OS OBJETIVOS DA PESQUISA 

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 da inovação 

organizacional e tecnológica (produto e processo) no crescimento de pessoal ocupado 

assalariado das empresas brasileiras. 

 

1.2.2 Objetivos Intermediários 

a) Identificar a proporção da aderência das inovações organizacionais 

desenvolvidas nas empresas pesquisadas; 

b) Detectar a proporção da aderência das inovações de produto desenvolvidas 

nas empresas pesquisadas; 

c) Verificar a proporção da aderência das inovações de processo desenvolvidas 

nas empresas pesquisadas; 

d) Descobrir quais empresas pesquisadas apresentam “alto crescimento”; 

e) Observar o crescimento de pessoal ocupado assalariado nas empresas 

pesquisadas. 

 

1.2.3 Objetivo Secundário 

Propõe-se, como objetivo secundário, comparar o crescimento de pessoal 

ocupado assalariado das empresas que combinam inovação não tecnológica 
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(organizacional) e tecnológica (em produto e em processo) com o das empresas que 

desenvolvem apenas inovação tecnológica. 

 

1.3. AS HIPÓTESES DA PESQUISA 

A partir do referencial teórico e da experiência do pesquisador, supõe-se 

que: 

a) H1. Quanto maior a utilização de inovação, maior a probabilidade de uma 

empresa normal passar para a categoria de alto crescimento. 

i. H1a. Quanto maior a utilização de inovação organizacional, maior a 

probabilidade de uma empresa normal passar para a categoria de alto 

crescimento. 

ii. H1b. Quanto maior a utilização de inovação de produto, maior a 

probabilidade de uma empresa normal passar para a categoria de alto 

crescimento. 

iii. H1c. Quanto maior a utilização de inovação de processo, maior a 

probabilidade de uma empresa normal passar para a categoria de alto 

crescimento. 

 

1.4. A DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

De acordo com Vergara (2016) 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 Temporal 

A análise ficou delimitada aos dados sobre inovação e desempenho 

organizacional dos anos de 2012 a 2014, referentes a última PINTEC (2014) publicada 

pelo IBGE. 

 

1.4.2 Teórica 

O estudo se propôs avaliar a influência da inovação organizacional e 

tecnológica (produto e processo) no crescimento de pessoal ocupado assalariado das 
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empresas brasileiras, medido por um indicador de alto crescimento das empresas 

brasileiras, conforme explicado no capítulo 3 da referida pesquisa. A pesquisa não 

aborda inovações em marketing, tal como não entrou no mérito de avaliar relação 

entre inovação e outros indicadores de desempenho organizacional que não o de “alto 

crescimento”. 

 

1.4.3 Empresas estudadas 

O foco principal do estudo foi a influência de inovação no desempenho de 

empresas com sede em todo o território brasileiro, com situação ativa no Cadastro 

Central de Empresas (CEMPRE), do IBGE, que se iniciam com o código 2 (Entidades 

Empresariais) da Tabela de Natureza Jurídica, da Comissão Nacional de 

Classificação (CONCLA), possuíam dez ou mais empregados no ano de 2012 e que 

responderam ter desenvolvido tanto inovação em produto quanto em processo na 

Pesquisa de Inovação (PINTEC) de 2014 – triênio 2012-2014. 

Outrossim, as empresas estudadas serão aquelas que também possuam 

mais de três anos de nascimento no ano de 2014 para que disponham de dados a 

serem extraídos no triênio – 2012-2014 – de observação desta pesquisa e para que o 

primeiro ano – 2012 – não coincida com o ano de nascimento da empresa, período 

que podem ocorrer distorções pelo fato das empresas nascerem em diferentes 

momentos do ano. 

 

1.5. A RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

1.5.1 Relevância Acadêmica 

Do ponto de vista acadêmico, a pesquisa justifica-se em função da sua 

capacidade de ampliar discussões e conhecimento sobre estes temas tão comentado 

atualmente, bem como identificar fatores que venham a facilitar o entendimento da 

relação entre inovação e crescimento organizacional. 

A experiência acumulada com o uso de dados de inovação em pesquisas 

acadêmicas pode apontar mudanças desejáveis na estrutura de medição de inovação 

e os tipos de dados necessários para melhorar sua análise (GAULT, 2018). 

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, pela 



23 

investigação de tipos variados de inovação e pela captação de uma amostra mais 

ampla do que geralmente utilizada em pesquisas brasileiras sobre inovação. 

1.5.2 Relevância Prática 

Do ponto de vista prático, este trabalho objetivou facilitar a identificação e 

a discussão das especificidades da relação entre inovação e crescimento 

organizacional. 

A inovação é reconhecida como um dos principais fatores que impactam 

positivamente a competitividade e o desenvolvimento econômico, sendo o 

entendimento de seu processo de geração, difusão, incorporação pelo sistema 

produtivo e as condições institucionais que sobre ela exerçam influência de vital 

importância para o desenho, implementação e avaliação de políticas públicas e 

estratégias privadas (IBGE, 2016). 

Por sua vez, as empresas de alto crescimento desempenham papel 

fundamental no tratamento de questões essenciais de políticas públicas, 

principalmente pela sua participação na geração de emprego, pois, mesmo 

representando uma parcela pequena do total de firmas brasileiras (0,5% das 

empresas ativas e 0,9% das empresas com pessoas ocupadas assalariadas), são 

responsáveis por percentual considerável da criação de empregos no Brasil 

(representam 4,6% das empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas assalariadas, 

responsáveis pela absorção de 8,3% das pessoas assalariadas e pelo pagamento de 

7,1% dos salários e outras remunerações no universo das empresas com pessoas 

assalariadas). As empresas de alto crescimento também exercem grande influência 

no desenvolvimento econômico brasileiro (responsáveis pela geração de R$ 183,1 

bilhões em valor adicionado bruto na economia brasileira, o que representa 12,1% do 

valor gerado pelas empresas com 10 ou mais pessoas assalariadas). No entanto, 

pouco se sabe sobre as características das empresas de alto crescimento no Brasil e 

ainda menos sobre os seus determinantes (IBGE, 2018). 

Assim, devido a relevância dos temas inovação e crescimento 

organizacional para empresas e governo, este trabalho espera contribuir para que as 

empresas brasileiras e o governo brasileiro consigam verificar de forma mais concreta 

como de fato ocorre a influência da inovação organizacional, em produtos e processos 

no crescimento de empresas brasileiras, objetivando suportar futuras decisões de 
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investimento e práticas em inovação, e de geração de emprego, por meio da gestão 

empresarial e de políticas públicas. 

1.6. ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

A presente dissertação foi estruturada da seguinte forma: 

O primeiro capítulo aborda a introdução da presente pesquisa, o problema, 

a identificação dos objetivos principal, intermediários e secundários, a hipótese da 

pesquisa, as delimitações espacial, temporal e teórica e a relevância acadêmica e 

prática do presente estudo. 

O segundo capítulo descreve 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 organizacional, de 

produtos e de processos, os aspectos teóricos do desempenho organizacional e a 

relação entre inovação e desempenho das empresas. 

O terceiro capítulo descreve o tipo da pesquisa, empresas pesquisadas, 

coleta de dados, tratamento e análise de dados e por fim as limitações do método 

escolhido. 

O quarto capítulo é dedicado à apresentação e à análise dos resultados do 

tratamento quantitativo a que foram submetidos os dados coletados na PINTEC e na 

base de dados do CEMPRE, referentes à Demografia das Empresas e Estatísticas de 

Empreendedorismo, ambos do IBGE. 

O quinto capítulo, por fim, apresenta 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 Definição Geral 

O conceito precursor de inovação foi descrito por Schumpeter (2003) como 

“a introdução de novos produtos, novos métodos de produção, a abertura de novos 

mercados, a conquista de novas fontes de fornecimento e a adoção de novas formas 

de organização”, por meio de um processo de “destruição criativa”, em que há uma 

constante busca pela criação de algo novo que simultaneamente destrói velhas regras 

e estabelece novas. As organizações procuram fazer uso de inovação tecnológica – 

um novo produto/serviço ou um novo processo para produzi-lo – a fim de obter 

vantagem estratégica. Por certo tempo, esse será o único produto/serviço ou processo 

inovador, e a organização poderá gerar lucros com ele – o chamado “lucro de 

monopólio”. Todavia, outras organizações observarão o que foi feito e tentarão imitar 

a organização inovadora, o resultado disso é que a progressão desse processo 

mimético amortizará os lucros de monopólio até que um novo equilíbrio seja alcançado. 

Nesse ponto, a organização inovadora original, ou outra organização inovadora 

qualquer, buscará a próxima inovação, que, por sua vez, reescreverá as regras do 

jogo, e o ciclo se repete (figura 1). 

Para o correto entendimento do conceito de inovação tecnológica faz-se 

necessário, primeiro, diferenciar tecnologias e técnicas: a tecnologia pode ser definida 

como conhecimento sobre técnicas, enquanto as técnicas envolvem aplicações deste 

conhecimento em produtos, processos e métodos organizacionais. Outra distinção 

importante é feita entre invenção e inovação: a invenção refere-se à criação de um 

processo, técnica ou produto inédito, podendo ser divulgada através de artigos 

técnicos e científicos, registrada em forma de patente, visualizada e simulada através 

de protótipos e plantas piloto sem, contudo, ter uma aplicação comercial de sucesso; 

já a inovação ocorre com a efetiva aplicação prática de uma invenção (Tigre, 2019). 
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Atualmente, a definição mais citada sobre inovação encontra-se na 3ª 

edição do Manual de Oslo, publicado pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), como 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”. Um elemento 

significativo nesta definição de inovação é o imperativo da sua implementação. Um 

produto novo ou melhorado é implementado quando inserido no mercado. Novos 

processos, métodos de marketing e métodos organizacionais são implementados 

quando são realmente adotados nas atividades das empresas (OCDE, 1997, p. 55). 

Para Tidd e Bessant (2018) as organizações que são consistentemente 

bem sucedidas na implementação da inovação superam seus pares em termos de 

crescimento, desempenho financeiro e oferta de emprego, além de reportarem 

benefícios sociais mais amplos. No entanto, introduzir uma inovação não é fácil ou 

automático. Isso requer habilidades e conhecimentos que são significativamente 

diferentes da maioria dos treinamentos e conselhos administrativos que visam manter 

a estabilidade. 

Tigre (2019) menciona que o tempo entre a introdução de uma inovação e 

sua abrangente utilização no mercado não é nitidamente delimitada. Quando uma 

inovação é inicialmente inserida no mercado, seus impactos econômicos são restritos, 
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uma vez que existe a necessidade de testá-la e fazer ajustes. Em muitas 

circunstâncias são necessárias a criação de nova infraestrutura, de inovações 

complementares e um processo de familiarização dos usuários para que a inovação 

efetivamente se difunda. A difusão de uma inovação no mercado estimula seu 

aperfeiçoamento e realimenta o processo de inovação. 

 

2.1.2 Processo de Inovação 

O processo de inovação é induzido pelas necessidades manifestadas pelos 

usuários e consumidores (demand-pull) ou pelas oportunidades geradas pelos 

avanços da ciência e tecnologia (technology push). O desenvolvimento tecnológico, 

entretanto, não costuma ser totalmente autônomo, pois reflete planos e objetivos de 

políticas públicas e anseios sociais. O processo de inovação também é induzido pelos 

custos dos insumos de produção. Por exemplo, salários reais elevados estimulam 

inovações poupadoras de trabalho, enquanto o aumento dos custos de uma 

determinada matéria-prima induz o desenvolvimento de materiais alternativos (Tigre, 

2019). 

Para Tidd e Bessant (2015) o processo de inovação deve ser visto como 

um “processo central de renovação dentro de uma empresa – reciclando sua oferta 

ao mercado e a maneira de criar e disponibilizar tal oferta”. Os autores afirmam 

também que o processo de “inovação é uma atividade genérica, associada à 

sobrevivência e ao crescimento e, nesse nível de abstração, podemos observar um 

processo subjacente comum a todas as empresas”. A figura 2 apresenta o modelo do 

processo de inovação proposto pelos autores, onde: 
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• Busca – analisar o cenário (interno e externo) à procura de – e processar sinais 

relevantes sobre – ameaças e oportunidades para mudança; 

• Seleção – decidir (levando em consideração uma visão estratégica de como 

uma empresa pode se desenvolver melhor) quais desses sinais responder; 

• Implementação – traduzir o potencial da ideia inicial em algo novo e lançar em 

um mercado interno ou externo. 

• Captura de valor por meio da inovação – feita tanto em termos de adoção 

sustentável e difusão quanto em relação ao aprendizado com a progressão ao 

longo ciclo, de maneira que a empresa possa construir sua base de 

conhecimento e melhorar as formas como o processo é gerido. 

Entretanto, este modelo linear de processo de inovação tem sido criticado 

por diversos autores, pois essa abordagem tende a ignorar importantes 

eventualidades relacionadas ao processo de inovação. Resultados empíricos 

identificaram diferentes processos de inovação – processos de aplicação rápida e 

comandados pela prática, apenas para citar 2 exemplos – que fogem à linearidade da 

sequência fixa de atividades simbolizadas pela corrente “geração de ideias – seleção 

– desenvolvimento – difusão – lançamento – vendas”. Este entendimento de que 

outros modelos, além do tradicional, são possíveis e, às vezes, desejáveis, contribuem 

para a compreensão de que vários fatores podem moldar um processo de inovação e 

demandar novas abordagens nos modelos de gestão de inovação (SALERNO et al., 

2015). 
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2.1.3 Tipos de Inovação 

2.1.3.1 Incremental e Radical 

Freeman e Soete (2008) foram dois dos primeiros autores a segmentarem 

as inovações por tipo. Para eles, cada uma das revoluções tecnológicas foi baseada 

em grupos de inovações, algumas delas envolvendo grandes mudanças e 

descontinuidades – inovações radicais – e outras envolvendo pequenas melhorias – 

inovações incrementais, conforme ilustrado na figura 3. Desde modo, as inovações 

radicais modificam a relação entre clientes e organizações, reformulam condições 

econômicas, afetam produtos existentes e dão origem a categorias de produtos 

completamente novas. Por sua vez, as inovações incrementais propiciam o 

aperfeiçoamento do produto existente, o aumento das capacidades já desenvolvidas 

e avanços nos benefícios percebidos pelo consumidor, mas não alteram 

significativamente o modo como o produto é consumido ou o modelo de negócio. 

 

 

 

2.1.3.2 Dimensões da inovação 

A partir dos tipos de inovação conceituados por Freeman e Soete (2008) 

sobre inovação incremental e radical, Tidd e Bessant (2015) estabeleceram quatro 

dimensões da inovação: 

• Inovação de produto – mudanças nos produtos/serviços que uma empresa 

oferece; 

• Inovação de processo – mudanças na forma como os produtos/serviços são 

criados e entregues; 
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• Inovação de posição – mudanças no contexto em que produtos/serviços são 

introduzidos; 

• Inovação de paradigma – mudanças nos modelos mentais subjacentes que 

orientam o que a empresa faz. 

Para os autores, cada uma das quatro dimensões de inovação 

apresentadas fornecem a estrutura para um “mapa” do espaço de inovação disponível 

para qualquer empresa, onde a inovação pode ocorrer ao longo de um eixo que varia 

de mudança incremental a radical, conforme mostra a figura 4. 

 

 

2.1.3.3 Sustentada e Disruptiva 

Alicerçado também pelos tipos de inovação conceituados por Freeman e 

Soete (2008) sobre inovação incremental e radical, Christensen (2016) sugeriu dividir 

a inovação em dois tipos: sustentada e disruptiva. Para Christensen, a inovação 

sustentada pode ser tanto do tipo incremental quanto radical e seu propósito 

fundamental é manter a empresa na liderança do mercado. Esse tipo de inovação é 

concentrado nos consumidores mais exigentes, ofertando um produto/serviço de 

desempenho superior ao dos concorrentes. Já na inovação disruptiva, o objetivo não 

é oferecer um produto/serviço superior para os clientes existentes do mercado 

estabelecido, mas sim uma nova definição de solução, que normalmente é mais 
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simples, conveniente e de menor preço, mas capaz de atrair clientes novos ou menos 

exigentes. 

A partir desses clientes novos ou menos exigentes, são incorporadas 

melhorias de forma incremental ao produto/serviço, aumentando a sua aceitação. Em 

determinado momento, o produto/serviço atinge um desempenho satisfatório na ótica 

dos clientes consumidores existentes do mercado estabelecido. Então, a empresa 

entrante começa a conquistar espaço de mercado das empresas estabelecidas e, com 

o tempo, superando o desempenho da tecnologia antiga até tirá-la definitivamente do 

mercado, num clássico exemplo de destruição criativa. Desta forma, a inovação 

disruptiva é capaz de causar um impacto significativo nas empresas daquele setor e 

na econômica, seja por meio da mudança da estrutura do mercado, da criação de um 

novo mercado ou mesmo por tornar o produto/serviço existente obsoleto 

(CHRISTENSEN, 2016). 

 

2.1.3.4 Fechada e Aberta 

Durante muito tempo, as empresas repetiram um tipo de inovação 

denominada fechada, segundo a qual elas se limitavam aos conhecimentos 

desenvolvidos internamente, sem participação de atores externos. Por meio dos 

investimentos em P&D interno e da contratação dos melhores profissionais, as firmas 

eram capazes de descobrir novas ideias e lançá-las no mercado antes de seus 

concorrentes, o que lhes garantia a obtenção de lucros superiores. Sua lógica visava 

garantir o sucesso por meio do controle sobre o desenvolvimento da inovação e da 

proteção da propriedade intelectual (CHESBROUGH, 2003, 2012). 

A globalização, o aumento da mobilidade dos trabalhadores, o surgimento 

das startups, os avanços tecnológicos, a emergência da sociedade da informação, um 

ambiente de mudanças aceleradas, o curto ciclo de vida dos produtos, além de outros 

fatores fez com que a inovação fechada perdesse gradativamente espaço para a 

inovação aberta, no qual as ideias e tecnologias deixaram de ser desperdiçadas e 

passaram a ser exploradas economicamente de várias formas distintas. 

A inovação aberta propõe a adoção de um conjunto de práticas 

colaborativas, como a intensificação de parcerias com fornecedores, clientes, 

universidades, institutos de pesquisa, startups, consultorias e concorrentes. Como 

consequência, as empresas obtêm novas fontes de receita, reduzem seus riscos de 
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entrada em um novo mercado, bem como os custos e o tempo de desenvolvimento 

de um novo produto (CHESBROUGH, 2012; ECKHARDT; CIUCHTA; CARPENTER, 

2018; FERRARI; SCALIZA; JUGEND, 2019). Este tipo de inovação é amplamente 

utilizado por EAC que possuem uma forte tendência a riscos, um desejo de 

envolvimento do cliente no desenvolvimento de novos produtos, modelos de negócios 

eficazes e forte orientação à colaboração externa (MAWSON; BROWN, 2016; 

ASIKAINEN; MANGIAROTTI, 2017).  

 

2.1.3.5 Os quatro tipos de inovação de Oslo 

Por sua vez, a terceira edição do Manual de Oslo distingue a inovação em 

quatro tipos: a inovação de produto, que abrange tanto a introdução de um bem como 

um serviço novo ou substancialmente aperfeiçoado no que refere-se a seus atributos 

ou usos previstos; a inovação de processo, que compreende a execução de uma 

metodologia de produção ou distribuição nova ou substancialmente aperfeiçoada; a 

inovação de marketing, que é a execução de um novo modelo de marketing com 

mudanças substanciais na formulação do produto ou em sua embalagem, no 

posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços; e, a inovação 

organizacional, que engloba a execução de um novo modelo organizacional nas 

rotinas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em suas 

relações externas (OCDE, 2005). 

Não obstante, na sua quarta edição, o Manual de Oslo propõe uma 

definição para inovação de processo de negócios, como um processo de negócios 

novo ou aprimorado para uma ou mais funções de negócios que difere 

significativamente dos processos de negócios anteriores da empresa e que foi 

colocado em uso na empresa. A partir desta definição, o Manual de Oslo reconfigura 

as distinções entre as inovações e apresenta seis principais categorias de funções de 

negócio que podem ser objeto de inovação (quadro 1), além de expor um comparativo 

entre os tipos de inovação de sua terceira e quarta edição (quadro 2) (OCDE, 2018). 
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Quadro 1 - Principais categorias de funções de negócio. 

 Categoria Detalhes e subcategorias 

1. Produção de 

bens ou 

serviços 

Atividades que transformam insumos em bens ou serviços, incluindo atividades de 

engenharia e testes técnicos relacionados, análise e certificação para apoiar a produção. 

2. Distribuição e 

Logística 

Esta função inclui: 

a) transporte e entrega de serviços; 

b) armazenagem; 

c) processamento de pedidos. 

3. Marketing e 

vendas 

Esta função inclui: 

a) métodos de marketing, incluindo publicidade (promoção e colocação de produtos, 

embalagem de produtos), marketing direto (telemarketing), exposições e feiras, pesquisa 

de mercado e outras atividades para desenvolver novos mercados; 

b) estratégias e métodos de precificação; 

c) atividades de vendas e pós-vendas, incluindo helpdesks, outras atividades de suporte 

ao cliente e relacionamento com o cliente. 

4. Sistemas de 

informação e 

comunicação 

A manutenção e fornecimento de sistemas de informação e comunicação, incluindo: 

a) hardware e software; 

b) processamento de dados e banco de dados; 

c) manutenção e reparo; 

d) hospedagem na web e outras atividades de informação relacionadas ao computador. 

Essas funções podem ser fornecidas em uma divisão separada ou em divisões 

responsáveis por outras funções. 

5. Administração e 

gestão 

Esta função inclui: 

a) gestão estratégica e geral de negócios (tomada de decisão multifuncional), incluindo a 

organização de responsabilidades de trabalho; 

b) governança corporativa (jurídica, planejamento e relações públicas); 

c) contabilidade, escrituração, auditoria, pagamentos e outras atividades financeiras ou de 

seguros; 

d) gestão de recursos humanos (formação e educação, recrutamento de pessoal, 

organização do local de trabalho, fornecimento de pessoal temporário, gestão da folha de 

pagamento, apoio médico e de saúde); 

e) aquisição; 

f) gerir relações externas com fornecedores, alianças, etc. 

6. Desenvolviment

o de processos 

de produtos e 

negócios 

Atividades para delimitar, identificar, desenvolver ou adaptar produtos ou processos de 

negócios de uma empresa. Essa função pode ser realizada de maneira sistemática ou ad 

hoc e ser conduzida dentro da empresa ou obtida de fontes externas. A responsabilidade 

por essas atividades pode estar em uma divisão separada ou em divisões responsáveis 

por outras funções, por exemplo, produção de bens ou serviços. 

Fonte: Adaptado de OCDE (2018). 
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Quadro 2 - Comparativo entre os tipos de inovação da terceira e quarta edição do Manual de Oslo. 

3ª edição 3ª edição (subcomponentes) 4ª edição Diferenças 

Produto Bens; 

Serviços. 

Bens; 

Serviços; 

Bens e serviços incluem 

produtos de captura de 

conhecimento e combinações 

dos mesmos; 

Inclui as características de 

design de bens e serviços. 

Inclusão das características de 

design do produto, que foram 

incluídas na inovação de 

marketing na 3ª edição. 

Processo Produção; 

Entrega e logística; 

Serviços auxiliares, incluindo 

serviços de compras, 

contabilidade e TIC. 

Produção; 

Distribuição e logística; 

Sistemas de informação e 

comunicação. 

Serviços auxiliares da 3ª edição 

mudaram para administração e 

gestão. 

Organizacion

al 

Práticas de negócios; 

Organização no local de 

trabalho (distribuição de 

responsabilidades); 

Relações externas. 

Administração e gestão. Inovações organizacionais da 

3ª edição estão sob as 

subcategorias de administração 

e gerenciamento a), b) e f) da 

4ª edição (tabela 1). 

As subcategorias c), d) e e) dos 

serviços auxiliares em 

administração e gerenciamento 

(tabela 1) estavam incluídos 

anteriormente nos processos 

de inovação da 3ª edição. 

Marketing Design de produtos; 

Colocação de produtos e 

embalagem; 

Promoção de produtos; 

Preços. 

Suporte de marketing, vendas 

e pós-venda. 

Inovações de marketing da 3ª 

edição estão incluídas nas 

subcategorias a) e b) da 

4ªedição. 

Inovações em vendas, serviços 

pós-venda e outras funções de 

suporte ao cliente não foram 

incluídas na 3ª edição. 

As inovações relacionadas ao 

design de produtos estão 

incluídas na inovação de 

produto na 4ª edição. 

N/A N/A Desenvolvimento de processos 

de produtos e negócios 

Não explicitamente 

considerado na 3ª edição, 

provavelmente relatado como 

inovação de processo. 

Fonte: Adaptado de OCDE (2018). 
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2.1.4 Inovação Tecnológica 

Entre as definições dos tipos de inovação, a Pesquisa de Inovação 

(PINTEC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2016), 

considera inovação tecnológica a concepção de novo produto/serviço ou processo de 

fabricação/prestação de serviço, bem como a agregação de novas funcionalidades ou 

características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo 

ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado. 

Para a PINTEC, novo produto é aquele cujas características fundamentais diferem 

significativamente de todos os produtos anteriormente produzidos pela organização e 

novo processo é aquele que introduz mudanças significativas nos métodos de 

produção ou de entrega de produtos da organização. 

Também para a PINTEC, a agregação de novas funcionalidades ou 

características ao produto refere-se a utilização de matérias-primas ou componentes 

de maior rendimento, bem como a adição de nova função ou de mudanças nas 

características de como ele é oferecido, que resultem em maior eficiência, rapidez de 

entrega ou facilidade de uso do produto. Já a agregação de novas funcionalidades ou 

características ao processo refere-se a mudanças nas técnicas, máquinas, 

equipamentos, softwares ou atividades de apoio à produção, que resultem em maior 

eficiência nos métodos de produção ou de entrega de produtos (IBGE, 2016). 

A OCDE (2005) observa que muitas inovações podem ter características 

que aparecem em mais de um tipo de inovação. Esta particularidade pode dificultar a 

organização no momento de tipificar a inovação implementada. A inovação de 

processo possui características claramente distintas à inovação de produto, quando 

relacionada a bens de consumo. Entretanto, a distinção entre a inovação de processo 

e a inovação de produto, quando relacionada a serviço, pode ser menos evidente pois 

a produção, a distribuição e o consumo de muitos serviços podem ocorrer ao mesmo 

tempo. Algumas características devem ser observadas para que seja possível fazer a 

distinção entre a inovação de serviço e a inovação de processo: 

• Trate-se de uma inovação de produto se a inovação envolve características 

novas ou substancialmente melhoradas do serviço oferecido aos consumidores; 

• Trate-se de uma inovação de processo se a inovação envolve métodos, 

equipamentos e/ou habilidades para o desempenho do serviço novo ou 

substancialmente melhorados; 
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• Trate-se de uma inovação tanto de produto como de processo se a inovação 

envolve melhorias substanciais nas características do serviço oferecido e nos 

métodos, equipamentos e/ou habilidades usados para seu desempenho. 

Em numerosas situações, uma inovação de serviço pode ser definida 

exclusivamente de um tipo. Um exemplo é quando a organização passa a 

disponibilizar um novo serviço ou novas características de um serviço sem alterar 

substancialmente o método pelo qual ele é oferecido. Equivalentemente, alterações 

substanciais em processos, como a redução de custos de distribuição, podem não 

acarretar diferença nas características do serviço disponibilizado aos consumidores 

(OCDE, 2005). 

Independente da inovação ser considerada de produto, processo ou ambas, 

evidências indicam que a inovação tecnológica faz-se cada vez mais necessária, pois 

possibilita a agregação de valor ao produto, fortalecimento do seu posicionamento no 

mercado, além de abertura de novos mercados. Evidencia-se, também, um papel 

significativo na redução de custos da produção e do produto, aumentando a 

competitividade na capacidade industrial e, consequentemente, ocasionando uma 

melhoria de performance organizacional (BERNSTEIN; KOK; MECA, 2015; PAN; LI, 

2016; PIENING; SALGE, 2015; SEVERO; DORION; GUIMARÃES, 2017; WANG; 

JUAN, 2016). 

 

2.1.5 Inovação Organizacional 

A importância da inovação tecnológica para a competitividade é 

amplamente reconhecida. No entanto, compreender o amplo significado da inovação 

é um pouco mais controverso, principalmente na esfera acadêmica, em que a 

pesquisa é extensivamente focada na inovação tecnológica em detrimento de outros 

tipos de inovação, entre eles, a inovação organizacional. A pesar disto, existem várias 

definições para a inovação organizacional, conforme apresentado na tabela 3. Talvez 

o motivo deva-se ao fato da inovação organizacional não poder ser considerada como 

um simples ato isolado de uma organização, pelo contrário, é completamente 

dependente de várias ações novas ou modificadas, de modo que possibilite a 

organização um real aumento de seu desempenho (ARMBRUSTER et al., 2008; 

BIRKINSHAW; HAMEL; MOL, 2008). 
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Quadro 3 - Definições de inovação organizacional 

Autores Terminologia Definição 

Daft (1978) Inovação 

Administrativa 

Refere-se a estrutura organizacional e processos administrativos. 

Kimberly e 

Evanisko (1981) 

Inovação 

Administrativa 

Adoção de processamento eletrônico de dados para uma variedade de 

armazenamento interno de informações, recuperação e finalidades analíticas, 

indiretamente relacionadas à atividade básica de trabalho do hospital e mais 

imediatamente relacionadas ao seu gerenciamento. 

Damanpour e 

Evan (1984) 

Inovação 

Administrativa 

Inovações introduzidas na estrutura organizacional, em processos 

administrativos e/ou recursos humanos. 

Damanpour et 

al. (1989) 

Inovação 

Administrativa 

Inovações no componente administrativo que afetam o sistema social de uma 

organização. 

Hwang (2004) Inovação 

Gerencial 

Desenho de uma estrutura e processos organizacionais apropriados e um 

sistema de recursos humanos. 

OECD (2005) Inovação 

Organizacion

al 

Implementação de um novo método organizacional nas práticas de negócios, 

organização do local de trabalho ou relações externas. 

Hamel (2006) Inovação em 

Gestão 

Marcado por um afastamento dos princípios, dos processos e práticas 

tradicionais de gestão que alteram significativamente a performance da 

gestão. 

Armbruster et al. 

(2006, 2008) 

Inovação 

Organizacion

al 

Mudanças na estrutura e nos processos de uma organização devido a 

implementação de novos conceitos e práticas gerenciais e de trabalho, como 

uma equipe de trabalho na produção, gestão da cadeia de suprimentos ou 

sistemas de gestão da qualidade. 

Birkinshaw et al. 

(2008) 

Inovação em 

Gestão 

Invenção e implementação de uma prática de gestão, processo, estrutura ou 

técnica nova e destinada a promover objetivos organizacionais. 

Mol e Birkinshaw 

(2009) 

Inovação em 

Gestão 

Introdução de novas práticas de gestão destinadas a melhorar o desempenho 

da empresa. 

Battisti e 

Stoneman 

(2010) 

Inovação 

Organizacion

al 

Inovação envolvendo novas práticas de gestão, nova organização, novos 

conceitos de marketing e novas estratégias corporativas. 

Damanpour e 

Aravind (2011) 

Inovação 

Gerencial 

Novas abordagens nas práticas de gestão e novos processos que produzam 

mudanças na estratégia, na estrutura, nos procedimentos administrativos e 

nos sistemas da organização. 

Hollen et al. 

(2013) 

Inovação 

Gerencial 

Novas práticas de gestão associadas à definição de objetivos, motivação de 

funcionários, coordenação de atividades e tomada de decisões, que surgem 

devido a novas relações interorganizacionais e que visam promover objetivos 

organizacionais. 

Fonte: Adaptado de Camisón e Villar-López (2014) e Alves, Galina e Dobelin (2018). 
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Apesar da existência do conceito de inovação organizacional desde a 

década de 1970, podemos afirmar que não existe conformidade em relação às 

definições e compreensão da inovação organizacional. Um recente estudo sobre a 

literatura de inovação organizacional identificou a preocupação de diversos autores 

na compreensão das fronteiras entre os tipos de inovação com o objetivo de 

estabelecer um conceito para a inovação organizacional. O mesmo estudo chegou a 

conclusão que a definição de inovação organizacional ainda está em construção e que 

existe uma disputa entre os autores de inovação para saber qual definição prevalecerá 

(ALVES; GALINA; DOBELIN, 2018). 

Para este trabalho a definição considerada será da OCDE (2005) que 

especifica a inovação organizacional como “a implementação de um novo método 

organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de 

trabalho ou em suas relações externas”. As “práticas de negócios” referem-se a 

implementação de novos métodos para a coordenação de rotinas e condutas na 

gestão do trabalho. A “organização do local de trabalho” refere-se a implementação 

de novos métodos para racionar e partilhar as atividades no interior da empresa entre 

os empregados. As “relações externas” referem-se a implementação de novos 

métodos para gerenciar as conexões com outras empresas ou instituições públicas. 

Ainda segundo a OCDE (2005), possivelmente a diferenciação entre a 

inovação de processo e a inovação organizacional é a mais difícil, pois ambas buscam 

a redução de custos por intermédio de novos métodos de produção, distribuição e 

organização interna. O ponto principal de diferenciação trata-se do tipo de atividade, 

ou seja, enquanto a inovação de processo concentra-se na implementação de novos 

equipamentos, softwares, técnicas ou procedimentos, a inovação organizacional 

concentra-se na implementação de novos métodos de organização do trabalho e 

pessoas. Algumas características devem ser observadas para que seja possível 

distinguir entre os dois tipos de inovação: 

• Trata-se de uma inovação de processo se a inovação envolve métodos de 

produção ou de abastecimento novos ou significativamente melhorados que 

visam reduzir custos unitários ou aumentar a qualidade do produto; 

• Trata-se de uma inovação organizacional se a inovação compreende o primeiro 

uso de novos métodos organizacionais nas práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas da empresa; 
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• Trata-se de uma inovação de processo e organizacional se a inovação implica 

em métodos de produção ou de abastecimento novos ou significativamente 

melhorados. 

 

2.2 DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

2.2.1 Métricas de Desempenho Organizacional 

O desempenho organizacional é um construto relevante nas pesquisas de 

gerenciamento estratégico das empresas e frequentemente usado como variável 

dependente. Mas, apesar de sua relevância, a mensuração do construto desempenho 

organizacional desafia os pesquisadores devido à sua complexidade, levando a 

problemas como falta de consenso sobre sua forma de mensuração, seleção de 

indicadores com base na conveniência e pouca consideração de sua 

dimensionalidade (CROOK et al., 2008; RICHARD et al., 2009). 

Santos e Brito (2012), por meio de uma revisão de artigos empíricos e 

utilizando dados de uma pesquisa com 116 gerentes seniores brasileiros, chegaram 

a um total de 37 indicadores utilizados na mensuração do desempenho organizacional, 

divididos em 7 dimensões: lucratividade, valor de mercado, crescimento, satisfação 

do funcionário, satisfação do cliente, desempenho ambiental e desempenho social 

(quadro 4). 
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Quadro 4 - Indicadores utilizados na mensuração do desempenho organizacional 

Dimensão Indicadores 

Lucratividade 
Retorno sobre ativos, margem EBTIDA, retorno sobre investimento, receita / receita 

líquida, retorno sobre patrimônio, valor econômico agregado 

Valor de mercado 

Lucro por ação, melhoria do preço das ações, rendimento de dividendos, 

volatilidade do preço das ações, valor adicionado de mercado (valor de mercado / 

patrimônio), Q de Tobin (valor de mercado / valor de reposição de ativos) 

Crescimento 

Crescimento de participação de mercado, Crescimento de ativos, Crescimento da 

receita líquida, Crescimento da receita líquida, Crescimento do número de 

funcionários 

Satisfação do funcionário 

Turnover, Investimentos em desenvolvimento e treinamento de funcionários, 

Políticas de salários e recompensas, Planos de carreira, Clima organizacional, 

Satisfação geral dos funcionários 

Satisfação do cliente 

Mix de produtos e serviços, Número de reclamações, Taxa de recompra, Retenção 

de novos clientes, Satisfação dos clientes em geral, Número de novos produtos / 

serviços lançados 

Desempenho ambiental 

Número de projetos para melhorar / recuperar o meio ambiente, Nível de emissão 

de poluentes, Uso de materiais recicláveis, Nível de reciclagem e reutilização de 

resíduos, Número de ações ambientais 

Desempenho Social 
Emprego de minorias, Número de projetos sociais e culturais, Número de ações 

judiciais de empregados, clientes e órgãos reguladores 

Fonte: Adaptado de Santos e Brito (2012). 

 

Diante da expressiva quantidade de indicadores utilizados na mensuração 

do desempenho organizacional faz-se oportuno mencionar o estudo de Richard et al., 

(2009) sobre as melhores práticas metodológicas na mensuração do desempenho 

organizacional. Para os autores qualquer estudo que pretenda utilizar o desempenho 

organizacional como uma variável dependente deve incluir uma teoria forte que 

aborde duas questões principais: (1) a dimensionalidade do desempenho (isto é, 

estabelecer quais medidas são adequadas ao contexto da pesquisa) e (2) a seleção 

e combinação de medidas de desempenho (ou seja, estabelecendo quais medidas 

serão úteis e o método para combiná-las). Ainda segundo os autores, a primeira 

questão refere-se à natureza do desempenho e a segunda refere-se à natureza da 

medição. 
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Procurando responder essas duas questões, este estudo levantou um 

referencial teórico sobre a influência da inovação no desempenho organizacional, 

tema que tem sido constantemente explorado na academia. 

 

2.2.2 Influência da Inovação no Desempenho Organizacional 

 A maior parte da literatura encontrou uma relação positiva entre inovação 

e desempenho organizacional, onde a inovação tem sido considerada como um 

elemento que contribui com o sucesso e a sobrevivência da organização. 

Particularmente em ambientes turbulentos, as organizações devem adotar inovações 

ao longo do tempo, a fim de adaptar-se à mudança e obter algum tipo de vantagem 

competitiva que contribua com o seu desempenho (ANNING-DORSON, 2018; 

JIMÉNEZ-JIMÉNEZ; SANZ-VALLE, 2011; HUNG; CHOU, 2013; SHIN; KRAEMER; 

DEDRICK, 2016; THORNHILL, 2006; WEERAWARDENA; O’CASS; JULIAN, 2006). 

Isto quer dizer que as organizações devem ser capazes de lidar com a 

crescente complexidade e dinâmica da mudança. Nesse cenário, a organização com 

a capacidade de inovar será capaz de responder aos desafios mais rapidamente e 

explorar novos produtos e oportunidades de mercado melhor do que os não-

inovadores. Entretanto, a literatura enfatiza que a influência da inovação no 

desempenho organizacional é uma relação complexa e depende do contexto. Ou seja, 

dependem de conjuntos de aspectos contextuais, como a idade da organização, a 

cultura organizacional, o setor em que a organização atua e o tipo de inovação 

(BROWN; EISENHARDT, 1995; DAMANPOUR; WALTER; AVELLANEDA, 2009; 

OKE, 2007; ROSENBUSCH; BRINCKMANN; BAUSCH, 2011; SHAN; SONG; JU, 

2016). 

Outro ponto importante da influência da inovação no desempenho 

organizacional é o indício de que a natureza singular de cada tipo de inovação 

contribui de diferentes maneiras para a obtenção de vantagem competitiva. Diversos 

estudos empíricos encontraram evidências sobre a influência de diferentes tipos de 

inovações no desempenho organizacional. Quanto às inovações tecnológicas, alguns 

trabalhos mostram como as inovações de produto e de processo melhoraram o 

desempenho organizacional (BAER; FRESE, 2002; HAN; KIM; SHRIVASTAVA, 1998; 

KNOTT, 2001; LI; ATUAHENE-GIMA, 2001; YANG, 2010). Quanto às inovações não 

tecnológicas, embora existam uma menor quantidade de estudos, também foi 
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constatou que as inovações organizacionais representam vantagem competitiva para 

as empresas que as aplicam (ARMBRUSTER et al., 2008; CAMISÓN; VILLAR-LÓPEZ, 

2014; EVANGELISTA; VEZZANI, 2010; GUNDAY et al., 2011). 

Embora todos os tipos de inovação estejam frequentemente relacionados 

com a obtenção de vantagens competitivas para a organização, as inovações 

tecnológicas são geralmente mais próximas da parte mais técnica, conectada ao 

produto e têm um efeito maior nos resultados da empresa. Por outro lado, inovações 

organizacionais provocam mudanças na gestão da empresa, afetando diversas áreas 

internas que melhoram a eficiência de seus métodos organizacionais. Por esse motivo, 

as inovações não-tecnológicas também podem contribuir para o desempenho 

organizacional através de um efeito indireto sobre as inovações tecnológicas. 

(ARMBRUSTER et al., 2008; CAMISÓN; VILLAR-LÓPEZ, 2012; LEE; WOO; JOSHI, 

2017; MARTÍNEZ-COSTA; JIMENEZ-JIMENEZ; CASTRO-DEL-ROSARIO, 2019). 

 

2.2.3 Desempenho por Alto Crescimento 

Grande parte dos estudos aborda a relação entre “geração/adoção de 

inovações ou investimento em inovação” e “desempenho organizacional” (figura 5), 

ou seja, primeiramente identificam uma empresa ou um grupo de empresas que 

desenvolveram ou investiram em inovação, para, posteriormente, verificar se houve 

impacto no desempenho da empresa (BACINELLO; TONTINI, 2018; BRITO; BRITO; 

MORGANTI, 2009; CORRÊA et al., 2017; KAVA; DIDONET, 2019; SANTOS et al., 

2016; TERRA; BARBOSA; BOUZADA, 2015; ZHANG et al., 2019). Este estudo se 

propõe a seguir um caminho diferente, trilhado por uma quantidade reduzida de 

pesquisadores, onde, primeiramente, busca-se identificar um grupo de empresas 

previamente consideradas de alto desempenho e, posteriormente, verificar se essas 

empresas desenvolveram inovações que influenciaram neste alto desempenho (figura 

6) (BENEŠOVÁ et al., 2018; CZARNITZKI; DELANOTE, 2012; SEGARRA; TERUEL, 

2014). 
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Na busca por este grupo de empresas de alto desempenho, foi encontrado 

na literatura acadêmica um grupo de empresas que são capazes de gerar uma parcela 

desproporcional (acima da média) de novos empregos, contribuir com a produtividade, 

implementar altos níveis de inovação e promover o crescimento econômico nos 

mercados onde estão inseridas (ACS; MUELLER, 2008; ANDERSSON; TELL, 2009; 

BENEŠOVÁ et al., 2018; BIRCH, 1979; COAD et al., 2014; FISCHER et al., 1998; LEE, 

2014; LERNER, 2010; OCDE, 2017), denominadas de Empresas de Alto Crescimento 

(doravante, também citadas pelas suas inicias: EAC). 

Um dos primeiros autores a identificar este grupo de EAC foi Birch (1979). 

Ele definiu as EAC como aquelas que cresceram pelo menos 20% ao ano por quatro 

anos consecutivos, com uma receita inicial de US$ 100.000,00 e que foram capazes 

de dobrar essa receita ao longo desse período de quatro anos, e as denominou-as 

como Empresas Gazelas (doravante, também citadas como EGZ). A partir da 

definição seminal de Birch (1979) surgiram variações para determinar quais empresas 

poderiam ser consideradas gazelas, algumas apresentadas na tabela 5. 

 

 

 



44 

Quadro 5 - Definições de empresas gazelas 

Autores Definição Período Resultado principal País 

Birch e 

Medoff 

(1994) 

Empresas com 20% ou mais de 

crescimento de vendas a cada ano 

durante o intervalo de 4 anos e 

receita inicial de US$ 100.000,00 

ou mais 

1988 – 

1992 

Um pequeno número (4%) de 

empresas cria uma parcela 

desproporcionalmente grande de 

todos os novos empregos dos EUA 

(60%) 

EUA 

Kirchhoff 

(1994) 

Os 10% das empresas de 

crescimento mais rápido na 

população investigada 

1977 – 

1984 

4% das empresas produzem 75% do 

emprego na população investigada 

EUA 

Birch et al. 

(1995) 

Empresas com 20% ou mais de 

crescimento de vendas a cada ano 

durante o intervalo de 4 anos e 

receita inicial de US$ 100.000,00 

ou mais 

1990 – 

1994 

Gazelas representam todos os novos 

empregos em toda a economia 

EUA 

Autio et al. 

(2000) 

Empresas com 50% de 

crescimento ou mais de vendas 

em três anos consecutivos e 1 

milhão de marcos finlandeses em 

vendas ou mais no final do período 

1994 – 

1997 

Empresas de alto crescimento 

aumentaram sua oferta de emprego 

em mais de 400% 

Finlândia 

Brüderl e 

Prisendörf

er (2000) 

Empresas sobreviventes, 

crescendo mais de 100% e com 5 

empregados ou mais no início do 

período estudado 

1985 – 

1990 

Um pequeno número (4%) de 

empresas em rápido crescimento é 

crucial para a geração de empregos 

Alemanh

a e 

Baviera 

superior 

Schreyer 

(2000) 

Os 10% das empresas de 

crescimento mais rápido na 

população investigada 

1985 – 

1996 

Empresas de alto crescimento 

contribuem com uma parte 

desproporcionalmente grande da 

criação de empregos entre as 

empresas estudadas 

França, 

Canadá, 

Itália, 

Holanda, 

Espanha 

e 

Alemanh

a 

Littunen e 

Tohmo 

(2003) 

Empresas que dobraram o volume 

de vendas no período e obtiveram 

vendas superiores a 500.000 

marcos finlandeses ao final do 

período 

1990 – 

1997 

Empresas de alto crescimento 

respondiam por todos os empregos 

criados na população investigada 

Finlândia 

Halabisky 

et al. 

(2006) 

Empresas que cresceram mais de 

50% entre o período 

1985 – 

1999 

Empresas de rápido crescimento 

geraram a maior parte dos novos 

empregos 

Canadá 
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Deschryver

e (2008) 

Empresas com um crescimento 

médio de funcionários superior a 

20% ao ano durante um período 

de 3 anos, e com inicialmente 10 

funcionários ou mais 

2003 – 

2006 

As empresas de alto crescimento (5% 

de todas as empresas) geram todos 

os empregos líquidos na economia 

Finlândia 

Fonte: Adaptado de Henrekson e Johansson (2010). 

 

Como é possível observar, não existe um acordo universal sobre a 

definição de gazelas. Cada autor propõem uma definição de acordo com a realidade 

da economia estudada, procurando chegar o mais perto possível da definição 

proposta por Birch (1979). Rasmussen, Ladegard e Korhonen-Sande (2016), por 

exemplo, identificaram 773 EGZ na Noruega entre os anos de 2010 e 2012. Para 

serem consideradas gazelas na Noruega, as empresas devem atender a seis 

requisitos: 

1. Possuir as contas aprovadas pelo governo norueguês; 

2. Ter pelo menos dobrado sua receita durante os quatro anos anteriores; 

3. Possuir receitas auferidas de, pelo menos, um milhão de NOK (137.000 

EUR); 

4. Possuir um EBIT (lucro antes dos juros e tributos) positivo. 

5. Não possuir crescimento negativo no período. 

6. Ser incorporada (ou seja, registrada como uma empresa ou sociedade 

de responsabilidade limitada). 

Senderovitz, Klyver e Steffens (2016) tinham como um de seus objetivos 

identificar a população das EGZ da Dinamarca no período de 2004 – 2007. Chegaram 

a um total de 2.475 EGZ dinamarquesas, adotando o sequente método: 

1. Empresas que obtiveram pelo menos 100% de aumento de receita ou 

de lucro bruto durante o período de 4 anos (2007-2010); 

2. Além de possuírem receita maior que 1 milhão de coroas dinamarquesas 

(aproximadamente US $ 200.000,00) ou lucro bruto maior que meio milhão de coroas 

dinamarquesas (aproximadamente US $ 100.000,00); 

3. E também  possuírem patrimônio positivo; 
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Segarra e Teruel (2014) estudaram as EAC da Espanha. Para isso 

utilizaram o Painel Espanhol de Inovação Tecnológica (PITEC) que contém 

informações detalhadas sobre o comportamento de inovação das empresas 

espanholas. No estudo, foram selecionadas as empresas dos setores de manufatura 

e serviços (incluindo setores de alta tecnologia e baixa tecnologia). Inicialmente foram 

encontradas 12.813 empresas. Para encontrarem as EAC nesta base, foram definidos 

os seguintes critérios: 

1. Foram excluídas as empresas com três anos ou menos de observação; 

2. Foram excluídas as empresas que sofreram uma mudança súbita, como 

fusões ou aquisições; 

3. As observações foram restringidas àquelas empresas com crescimento 

ou declínio de vendas e funcionários com menos de 250% ao ano, a fim de controlar 

a presença de outliers; 

4. Foram consideradas as empresas que cresceram 80% entre os anos de 

2004 e 2008; 

5. Foram consideradas as empresas que, no início do período de 

observação, tinham dez ou mais funcionários; 

Após esse tratamento, os autores chegaram a dois tipos diferentes de EAC. 

As empresas que conseguiram alcançar o alto crescimento por meio do aumento de 

funcionários (419 empresas) e as empresas que conseguiram alcançar o alto 

crescimento por meio do aumento de vendas (198 empresas). As métricas utilizadas 

por Segarra e Teruel (2014) para identificar as EAC aproximam-se das propostas pela 

OCDE (2008, 2017). 

A OCDE (2008), no seu Manual de Estatísticas de Demografia Empresarial, 

define que “todas as empresas com crescimento médio superior a 20% ao ano, 

durante um período de três anos, devem ser consideradas empresas de alto 

crescimento. O crescimento pode ser medido pelo número de empregados ou pelo 

volume de negócios”. Neste manual, a OCDE (2008) faz uma distinção entre as EAC 

e as EGZ. Para a OCED (2008), as gazelas são um subconjunto de empresas de alto 

crescimento com até cinco anos de idade, ou seja, são consideradas gazelas “todas 

as empresas com até 5 anos de idade, com crescimento médio superior a 20% ao ano, 

durante um período de três anos”. 
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O Manual também estabelece um limite mínimo na quantidade de 

funcionários no início do período de crescimento para evitar que o crescimento de 

empresas muito pequenas distorça o índice de EAC, pois, uma empresa que cresça 

de um para dois funcionários seria automaticamente considerada uma EAC, embora 

esse crescimento ocorresse em um nível muito baixo, com impacto econômico 

relativamente insignificante. Por outro lado, o limite de tamanho deve ser baixo o 

suficiente para evitar a exclusão de muitas empresas. Um limite de tamanho provisório 

foi sugerido como 10 funcionários no início do período de crescimento, mas uma 

recomendação final é esperada após os testes terem sido realizados usando limites 

diferentes (OCDE, 2008). 

Além do limite mínimo na quantidade de funcionários no início do período 

de crescimento, também são excluídas dessa definição as empresas que nasceram 

há três anos, pois o primeiro ano do período de observação coincidiria com o ano de 

nascimento da empresa, período que podem ocorrer distorções pelo fato das 

empresas nascerem em diferentes momentos do ano. Também são excluídas da 

população de EAC aquelas que passaram por fusões ou aquisições, pois podem 

apresentar um aumento considerável no número de empregados, de modo que a 

empresa poderia, por engano, ser classificada como uma EAC (OCDE, 2008). 

É significativo notabilizar que a OCDE no seu Entrepreneurship at a Glance 

2017 suprimiu o volume de negócio como medida para averiguar o alto crescimento 

das empresas, definindo as EAC como aquelas empresas com um crescimento médio 

anual no número de empregados superior a 20% por ano, durante um período de três 

anos e com dez ou mais empregados no início do período de observação (OCDE, 

2017). 

Com isso, constata-se uma pequena divergência em relação a definição do 

Manual de Estatísticas de Demografia Empresarial da OCDE (2008), que considera 

como métrica tanto o crescimento médio do número de empregados, quanto o 

crescimento médio do volume de negócios, para definir as EAC e, consequentemente, 

as EGZ. Esta pequena divergência torna a definição do IBGE (2018) mais alinhada à 

definição do Entrepreneurship at a Glance 2017 da OCDE (2017), uma vez que o 

IBGE (2018) possui unicamente como métrica o crescimento médio do Pessoal 

Ocupado Assalariado (doravante também descrito por suas iniciais: POA). 
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2.2.3.1 Demografia das EAC no Brasil 

No Brasil, o IBGE (2018), no seu estudo de Demografia das Empresas e 

Estatísticas de Empreendedorismo, considera que “uma empresa é classificada como 

de alto crescimento quando apresenta crescimento médio do pessoal ocupado 

assalariado de pelo menos 20% ao ano por um período de três anos e tem 10 ou mais 

pessoas ocupadas assalariadas no ano inicial de observação”. No mesmo estudo, o 

IBGE (2018) definiu as EGZ como empresas “que representam um subconjunto das 

empresas de alto crescimento formado por empresas mais jovens, com faixa de idade 

entre três e cinco anos no ano de referência”. 

Neste estudo o IBGE (2018) identificou que, no Brasil, existiam 20.998 EAC 

em 2016, que ocuparam 2,7 milhões de POA, pagaram R$ 70,7 bilhões em salários e 

outras remunerações e um salário médio mensal de três salários mínimos. Essas 

empresas representavam 0,5% das empresas ativas, 0,9% das empresas com POA 

e 4,6% das empresas com 10 ou mais POA. Elas foram responsáveis pela absorção 

de 8,3% do POA e pelo pagamento de 7,1% dos salários e outras remunerações no 

universo das empresas com POA. 

Em relação ao subgrupo de EGZ, o mesmo estudo do IBGE (2018) 

identificou no Brasil 2.723 EGZ, que ocuparam 240,5 mil de POA, pagaram R$ 6,7 

bilhões em salários e outras remunerações e um salário médio mensal de 2,6 salários 

mínimos, em 2016. Essas empresas representavam 0,1% das empresas com POA, 

0,6% das empresas com 10 ou mais POA e 13% das EAC. Elas foram responsáveis 

pela absorção de 0,8% do POA e pelo pagamento de 0,7% dos salários e outras 

remunerações no universo das empresas com POA. 

Observa-se que, de acordo com a série histórica iniciada pelo IBGE em 

2008, 2016 possui o menor número de EAC, que teve seu valor mais elevado em 2012, 

com 35.206 empresas, sendo, destas, 4.671 EGZ. Desde 2013, esse quantitativo tem 

diminuído, como poder ser observado no gráfico 1. Para o IBGE (2018), o panorama 

econômico nacional tem tornado cada vez mais difícil para as empresas brasileiras se 

enquadrarem em seu critério de alto crescimento. Um aumento médio de 20,0% ao 

ano por três anos consecutivos têm sido cada vez mais restrito a um número menor 

de empresas. 
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Outra observação que pode ser feita, conforme demostrada no gráfico 2, 

refere-se a participação das EAC em relação ao total de empresas ativas, que 

manteve-se em torno de 0,7% a 0,8% entre 2008 e 2014. Em 2015, caiu para 0,6%, 

e, em 2016, para 0,5%. Em relação às empresas com POA, a maior participação foi 

verificada em 2008, 1,7%, decaindo ao longo dos anos e chegando a 0,9% em 2016. 

No que concerne às empresas com 10 ou mais POA, as reduções nas participações 

têm sido mais significativas ao longo do período do que em relação aos demais 

conjuntos de empresas. Em 2008, as EAC representavam 8,3% daquelas com 10 ou 

POA, chegando, em 2016, a 4,6% das empresas com 10 ou mais POA. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Número de EAC no Brasil – 2008 – 2016. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2018). 
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Considerando apenas o subgrupo das EGZ, podemos observar no gráfico 

3 que a participação em relação às empresas com POA manteve-se em 0,2% entre 

2008 e 2014, caindo para 0,1% em 2015 e 2016. Em relação às empresas com 10 ou 

mais POA, manteve-se em torno de 0,9% a 1,0% entre 2008 e 2014, decaindo para 

0,7% em 2015 e 0,6% em 2016. Já a participação das EGZ em relação às EAC 

apresentou pequena variação nos anos analisados, oscilando de 11,3%, em 2009 e 

2010, a 13,8%, em 2015. Atingindo 13% no ano de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Percentual das empresas de alto crescimento em relação ao total de empresas no Brasil – 2008 – 
2016. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2018). 
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No que concerne ao percentual de POA nas EAC em relação ao universo 

de empresas com POA, observa-se no gráfico 4 o mesmo processo de redução. As 

EAC possuíam um índice de 16,7% em 2008, com um total de 4.505.237 de POA. 

Atingiu seu auge em valores absolutos em 2012, com 5.285.197 de POA, 

representando 15,6%. Em 2016 esse índice já havia caído para 8,3%, com um total 

nominal de 2.670.385 de POA nas EAC. O subgrupo EGZ possuía um índice de 1,3% 

em 2008, com um total de 354.111 de POA. Seu auge em valores absolutos também 

foi em 2012, com 424.043 de POA, atingindo um índice de 1,3%. Em 2016 o índice 

das EGZ estava em 0,8%, com um total nominal de 240.509 de POA. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Percentual das empresas gazelas em relação ao total de empresas no Brasil – 2008 – 2016. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2018). 
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Verifica-se o mesmo processo de redução no que refere-se ao percentual 

de participação das EAC nos salários e outras remunerações do POA em relação ao 

universo das empresas com POA. Em 2008, os salários e outras remunerações do 

POA nas EAC somavam aproximadamente R$ 69,5 bilhões, e representavam 16% 

dos salários e outras remunerações pagos no universo das empresas com POA no 

Brasil. Em valores absolutos, as EAC atingiram o auge em 2012, pagando salários e 

outras remunerações que passaram de R$ 108,7 bilhões. No entanto, este montante 

representava 14,4% dos salários e outras remunerações pagos no universo das 

empresas com POA no Brasil, um índice menor do que o de 2008. Em 2016, as EAC 

obtiveram seu menor índice, 7,1%, somando pouco mais de R$ 70,6 bilhões de 

salários e outras remunerações (gráfico 5). 

As EGZ também tiveram uma redução no que refere-se ao percentual de 

participação nos salários e outras remunerações do seu POA em relação ao universo 

das empresas com POA. No início da série, em 2008, este percentual era de 1%, 

totalizando um pouco mais de R$ 4,5 bilhões de salários e outras remunerações. 

Alcançou seu auge em 2014, pagando R$ 9,07 bilhões, mas mantendo o mesmo 

Gráfico 4 – Percentual de POA nas EAC em relação ao POA das empresas com pessoas assalariadas no 
Brasil – 2008 – 2016. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2018). 
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índice de 1%. Em 2016, o índice reduziu para 0,7%, no total de 6,75 bilhões de salários 

e outras remunerações pagos (gráfico 5). 

 

As EGZ também tiveram uma redução no que refere-se ao percentual de 

participação nos salários e outras remunerações do seu POA em relação ao universo 

das empresas com POA. No início da série, em 2008, este percentual era de 1%, 

totalizando um pouco mais de R$ 4,5 bilhões de salários e outras remunerações. 

Alcançou seu auge em 2014, pagando R$ 9,07 bilhões, mas mantendo o mesmo 

índice de 1%. Em 2016, o índice reduziu para 0,7%, no total de 6,75 bilhões de salários 

e outras remunerações pagos (gráfico 5). 

Nas EAC, no que tange o salário médio mensal, medido em salários 

mínimos, caiu de 2,9 salários mínimos, em 2008, para 2,5 salários mínimos em 2012. 

Recuperou-se em 2013 para 2,8 salários mínimos, mantendo-se estável em 2,7 

salários entre 2014 e 2015. Em 2016, voltou a aumentar, atingindo 3,0 salários 

mínimos, o maior nível da série. Nas EGZ, o salário médio mensal foi de 2,6 salários 

mínimos em 2016, abaixo, portanto, do valor médio de 3,0 salários mínimos mensais 

Gráfico 5 – Percentual de salários e outras remunerações do POA nas EAC em relação aos salários e outras 
remunerações das empresas com POA no Brasil – 2008 – 2016. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2018). 
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observados para o conjunto das EAC. De uma maneira geral, exceto em 2015, o 

subconjunto das EGZ pagaram salários inferiores ao do conjunto das EAC, como pode 

ser observado no gráfico 6. 

 

Um dos motivos das EGZ pagaram salários médios menores do que as 

EAC pode ser o fato de serem empresas de menor porte, como pode ser verificado 

no gráfico 7. Em 2016 a maioria das EAC e EGZ estão concentradas na faixa de 10 a 

49 pessoas ocupadas assalariadas, respectivamente, 55,5% e 58,2%. Dada a 

natureza das EGZ, que possuem entre três anos e cinco anos de idade, é esperado 

que o porte da maioria delas seja de 10 a 49 de POA. Também podemos verificar que 

37,9% das EGZ possuíam de 50 a 249 de POA, valor próximo ao encontrado no grupo 

das EAC, com 36,9%. Por fi m, apenas 3,9% das EGZ possuíam 250 ou mais pessoas 

ocupadas assalariadas, enquanto nas EAC 7,6% tinham esse porte. 

 

 

 

Gráfico 6 – Salário médio mensal (salários mínimos) do POA nas EAC no Brasil – 2008 – 2016. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2018). 
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Por fim, no que refere-se à demografia das EAC no Brasil, notabiliza-se 

ainda que, no ano de 2016, as empresas de alto crescimento foram responsáveis pela 

geração de R$ 183,1 bilhões em valor adicionado bruto, o que representa 12,1% do 

valor gerado pelas empresas com 10 ou mais pessoas assalariadas. E geraram uma 

receita líquida de R$ 570,7 bilhões, o que representa 8,6% do total de receita líquida 

das empresas com 10 ou mais pessoas assalariadas (IBGE, 2018). 

 

2.2.3.2 Estudos Acadêmicos sobre EAC no Brasil 

Entre os estudos acadêmicos sobre empresas de alto crescimento no Brasil, 

podemos citar o trabalho de Júnior et al. (2016) onde os resultados mostram que o 

ecossistema empreendedor brasileiro apresenta baixa internacionalização de 

empresas, inexpressivo desenvolvimento de inovação de produtos e de processos, 

insignificante formação de capital humano nas áreas relacionadas ao 

empreendedorismo e política governamental hostil à expansão de empresas de alto 

crescimento. 

Também podemos aludir o trabalho de Monteiro (2019) onde é demostrado 

o papel relevante do ecossistema empreendedor no desempenho das empresas, 

Gráfico 7 - Distribuição das EAC segundo o porte da empresa no Brasil – 2016. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2018). 
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especialmente em seu estágio inicial. Isso é particularmente crítico no caso de EAC e 

EGZ, porque essas empresas tendem a ser caracterizadas por uma demanda intensa 

e abrupta por recursos que propicie o seu crescimento. Por esta razão, as empresas 

de alto crescimento estão envolvidos em uma variedade de redes e alianças para lidar 

com suas restrições de recursos, especialmente em meio à pressão da 

internacionalização. 

Sob a mesma perspectiva de ecossistema empreendedor, Fischer, 

Schaeffer e Queiroz (2019) investigam sobre os determinantes que influenciam a 

formação de sistemas regionais de empreendedorismo no contexto de um país em 

desenvolvimento, levando em consideração o advento das firmas gazelas. O artigo 

alega que o governo brasileiro usualmente empenha-se em promover o ecossistema 

empreendedor regional utilizando lógicas políticas extraídas da experiência de países 

desenvolvidos, mas que são frequentemente ineficazes em países em 

desenvolvimento. Como exemplo, citam o hábito dos governantes brasileiros em 

cederem isenções ou subsídios em regiões específicas, que não possuem uma 

ligação direta com o desenvolvimento de inovação, em detrimento de ações mais 

efetivas ao avanço do ecossistema empreendedor, como investimento em 

infraestrutura, sistemas regulatórios eficientes e instituições governamentais 

competentes. 

Os autores também concluem que o Brasil possui (1) sistemas regionais de 

empreendedorismo imaturos e disfuncionais, (2) falta de uma cultura empreendedora 

baseada na propensão ao risco, (3) políticas monetárias que historicamente mantêm 

as taxas de juros em níveis elevados e (4) conexões entre o conhecimento gerado na 

academia e o ecossistema empreendedor, por meio de mecanismos de transferência 

de tecnologia, ainda em estágio incipiente (FISCHER; SCHAEFFER; QUEIROZ, 

2018). 

Ainda sobre o ecossistema empreendedor, a política pública e as 

instituições governamentais, Sarfati (2018) observou o desempenho de dois 

programas de estímulo ao empreendedorismo em economias emergentes que se 

propõem em promover o empreendedorismo de alto impacto em seus respectivos 

países – Finep-Inovar, no Brasil, e Skolkovo, na Rússia. Concluiu que apesar das 

diferenças significativas no desenho da estrutura dos programas, é possível observar 

importantes características comuns, como (1) instituições com experiência de 

mercado relevante, apta a gerenciar programas inovadores e dinâmicos e (2) uma 
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estrutura de apoio a empreendedores de alto impacto que, segundo os 

empreendedores, ajudam a construir uma vantagem competitiva para as empresas. 

O autor descreve que o programa Skolkovo ainda cresce ajudando 

empreendedores a transitar em um sistema tributário complexo, apoio em 

infraestrutura adequada, subsídios para inovações, ensino e pesquisa, entre outros 

incentivos. Por outro lado, o programa Finep-Inovar foi encerrado. Mas, atualmente a 

Finep apoia o ecossistema empreendedor com outro programa: o Finep-Startup. 

Dessarte, Sarfati (2018) depreende que o mesmo estado que cria dificuldades para 

abrir, sustentar e fechar negócios também promove empresas e empreendedores 

inovadores, o que demonstra que a discussão sobre ecossistema empreendedor, 

instituições formais e políticas públicas é mais complexa em países emergentes. 

Sobre outro enfoque, Freire (2016) buscou investigar e classificar o 

potencial de crescimento das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) no Brasil. Para 

isso foi utilizado uma amostra de 109 empresas da Região Sudeste brasileira 

classificadas em empresas que “não cresceram”, de “baixo crescimento”, “em 

crescimento’” e de “alto crescimento”. Utilizando os parâmetros estabelecidos pelo 

IBGE para classificar uma EAC, já citados neste estudo, foram identificadas apenas 8 

empresas de alto crescimento, sendo poucos dados amostrais para uma 

generalização dessa população, com isso, evidenciando a dificuldade das empresas 

em alcançarem os patamares de uma EAC no Brasil. Contudo, as tendências 

encontradas para caracterização das EAC na Região Sudeste brasileira apontam que 

o potencial de crescimento pode estar relacionado com questões de maior 

escolaridade e maior faixa etária entre os ocupantes de cargos de alta cúpula, um 

número maior de funcionários e atuação nos setores de comércio e serviço. 

Outro estudo que faz jus à menção é o de Degen e Harkiolakis (2018) sobre 

a ausência quase completa de ambição de alto crescimento e atividade de inovação 

de empresários em estágio inicial no Brasil. As descobertas do estudo apontam que 

(1) não há mobilidade ascendente de empreendedores iniciantes para 

empreendedores de alto crescimento, os autores creditam esta circunstância à baixa 

qualidade do sistema educacional brasileiro, à distância social entre o empreendedor 

comum e os pertencentes à elite brasileira e à autoeficácia, traço de cognição e 

personalidade mais presente nos empreendedores de alto crescimento. 
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Além disso, os autores também identificaram que, no Brasil, (2), os 

empreendedores de alto crescimento precisavam adquirir conhecimentos adicionais 

relacionados ao seu empreendimento por meio da experiência profissional, a fim de 

identificar oportunidades empreendedoras. (3) O conhecimento relacionado ao seu 

empreendimento, adquirido principalmente em multinacionais, orientou os 

empreendedores de alto crescimento a identificar suas oportunidades 

empreendedoras. Entretanto, (4) este conhecimento pode levar a inovações para 

preencher necessidades e lacunas do mercado brasileiro, mas dificilmente para 

inovações que possam mover significativamente a curva de riqueza do país e 

impulsionar o desenvolvimento econômico brasileiro. 

Os autores ainda alertam que o Brasil pode estar caindo em uma 

“armadilha empreendedora”, onde possui um alto percentual de atividade 

empreendedora em estágio inicial, mas com empreendedores que não possuem 

ambição de alto crescimento e quase não geram inovação e desenvolvimento 

econômico (DEGEN; HARKIOLAKIS, 2018). 

Para evitar essa “armadilha empreendedora”, Rovere, Vilarinhos e Souza 

(2015) recomendam as seguintes práticas públicas em seu artigo sobre as principais 

questões políticas envolvendo empreendedorismo e a criação de EAC no Brasil: (1) 

instituições de fomento ao empreendedorismo devem tentar minimizar os custos de 

transação envolvidos nas linhas de crédito, reduzindo os procedimentos burocráticos; 

(2) instituições, como incubadoras e aceleradoras, devem aumentar o treinamento 

gerencial e promover ações conjuntas com as instituições de fomento, para que os 

empreendedores possam utilizar os recursos oferecidos de maneira mais eficaz; (3) 

os empreendedores devem estar mais abertos a oportunidades derivadas da 

interação com instituições e com o mercado externo; (4) as universidades devem 

promover a educação empreendedora em todos os níveis da educação e (5) os 

formuladores de políticas públicas devem abster-se de intervir demais no mercado e 

se concentrar no aprimoramento de capacidades inovadoras, apoiando a pesquisa 

científica, a criação de redes e a educação empreendedora. 

Por fim, para apresentar uma empresa brasileira que consegue evitar essa 

armadilha empreendedora podemos citar o trabalho de Souza, Oliveira e Silva (2017) 

sobre a análise das capacidades de inovação em economias emergentes, que 

identifica a Natura Cosméticos S.A. como uma empresa de alto crescimento que 

desenvolve inovação de maneira diferenciada no Brasil. Um dos principais polos de 
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inovação da empresa é o Natura Campus que, por meio da inovação aberta, promove 

parcerias colaborativas, nacionais e internacionais, busca a ampliação e o 

desenvolvimento de inovação com instituições de ciência e tecnologia, empresas e 

empreendedores. Esse processo ocorre por meio de chamadas públicas, desafios, 

workshops e um canal de ideias. Com isso a Natura obtém não só inovação em 

produtos, mas também inovações em serviços e em novos negócios a partir de uma 

visão multidisciplinar envolvendo pesquisadores, comunidade e empresa em um 

conhecimento em rede. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGIA 

3.1. ABORDAGEM 

A presente pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem 

quantitativa. A abordagem quantitativa enfatiza a compreensão da realidade através 

de fatos que possam ser observados, rejeitando a compreensão subjetiva dos 

fenômenos. (MARTINS; THEÓPHILO, 2016). 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 (MICHEL, 2015). 

 

3.2. TIPO DA PESQUISA 

Quanto aos fins, a pesquisa teve finalidade explicativa. A investigação 

explicativa visa esclarecer quais fatores contribuem de alguma forma, para a 

ocorrência de determinado fenômeno (VERGARA, 2016). A pesquisa justificou-se 

como explicativa, pois teve como objetivo avaliar a influência da inovação 

organizacional e tecnológica (produto e processo) no desempenho de empresas 

brasileiras. 

Quanto aos meios, a pesquisa foi classificada como documental e 

bibliográfica. A investigação 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, dispositivos de armazenamento e outros. A 

pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material 

publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao 

público em geral (VERGARA, 2016). A pesquisa é considerada documental porque os 

dados serão retirados de documentos oficiais do IBGE; e bibliográfica porque o 

referencial teórico foi desenvolvido a partir de livros e revistas científicas periódicas. 

 

3.3. EMPRESAS PESQUISADAS 

Universo ou população é um conjunto definido de elementos que possuem 

determinadas características e amostra é o subconjunto deste universo ou população, 

por meio do qual se estabelecem ou se estimam as características de seu universo 

ou população (GIL, 2016). 
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O universo desta pesquisa foi definido pelas empresas que responderam 

ter desenvolvido tanto inovação em produto quanto em processo na PINTEC 2014 – 

triênio 2012-2014, possuíam dez ou mais empregados no ano de 2012 e tinham mais 

de três anos de nascimento no ano de 2014. 

A amostra da pesquisa foram todas as empresas do universo da pesquisa 

que possuíam situação ativa no CEMPRE e classificadas como Entidades 

Empresariais na Tabela de Natureza Jurídica, da Comissão Nacional de Classificação 

(CONCLA), entre os anos de 2012 e 2014. 

Ambas bases de dados – PINTEC e CEMPRE – são de propriedade do 

IBGE. 

 

3.4. COLETA DE DADOS 

A coleta de dados da pesquisa desenvolveu-se de forma secundária, 

utilizando dados da PINTEC e da base de dados do CEMPRE referentes à Demografia 

das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo. Para tanto, foi necessário a 

submissão de um projeto de pesquisa ao IBGE com o intuito de obter autorização de 

ingresso à sala de acesso a dados restritos. 

A coleta de dados sobre alto crescimento das empresas da amostra foi 

realizada por meio da base de dados do CEMPRE referentes à Demografia das 

Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo. O quadro 6 apresenta as variáveis 

sobre alto crescimento que foram coletadas para todas as empresas da amostra. 

 

Quadro 6 – Indicadores de alto crescimento coletados. 

Tipo de variável Variável Código CEMPRE 

Variáveis de controle 
Empresas de alto crescimento IHIGHGROWTH 

Empresas gazelas IGAZELA 

Variáveis intermediárias 
para cálculo da variável 

dependente 

Pessoal Ocupado Assalariado em 2012 POAMEMP2012 

Pessoal Ocupado Assalariado em 2014 POAMEMP2014 

Fonte: autor.   

 

A coleta de dados sobre inovação organizacional, em produtos e em 

processos das empresas da amostra foi realizada por meios dos dados da PINTEC 

2014. O quadro 7 apresenta as variáveis sobre inovação que foram coletadas para 
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todas as empresas da amostra. Todas as variáveis de inovação que foram coletadas 

são categóricas, ou seja, classificam as empresas em categorias em termos de 

inovação. 

Quadro 7 – Variáveis de inovação 

Tipo de Inovação Variáveis explicativas 
Código 
PINTEC 

2014 

Organizacional 

A empresa implementou novas técnicas de gestão para melhorar 
rotinas e práticas de trabalho, assim como o uso da troca de 
informações, de conhecimento e habilidades dentro da empresa. 

Sim – alt 1 

V188 

Não – alt 2 

A empresa implementou novas técnicas de gestão ambiental para 
tratamento de efluentes, redução de resíduos, de CO2, etc. 

Sim – alt 1 

V189 

Não – alt 2 

A empresa implementou novos métodos de organização do 
trabalho para melhor distribuir responsabilidades e poder de 
decisão. 

Sim – alt 1 

V190 

Não – alt 2 

A empresa implementou mudanças significativas nas relações com 
outras empresas ou instituições públicas e sem fins lucrativos, tais 
como o estabelecimento pela primeira vez de alianças, parcerias, 
terceirização ou subcontratação de atividades. 

Sim – alt 1 

V190_1 

Não – alt 2 

Produto 

Em termos técnicos, o 
principal produto é 

Aprimoramento de um já existente – alt 1 
V13_1 

Completamente novo para a empresa – alt 2 

O principal produto 
novo ou 
substancialmente 
aprimorado é 

Novo para a empresa, mas já existente no mercado 
nacional – alt 2 

V13_2 Novo para o mercado nacional, mas já existente no 
mercado mundial – alt 3 

Novo para o mercado mundial – alt 4 

Quem desenvolveu a 
principal inovação de 
produto 

Principalmente a empresa – alt 1 

V14 

Principalmente outra empresa do grupo – alt 2 

Principalmente a empresa em cooperação com outras 
empresas ou institutos – alt 3 

Principalmente outras empresas ou institutos – alt 4 

Processo 

Em termos técnicos, o 
principal processo é 

Aprimoramento de um já existente – alt 1 
V19_1 

Completamente novo para a empresa – alt 2 

O principal processo 
novo ou 
substancialmente 
aprimorado é 

Novo para a empresa, mas já existente no setor no Brasil – 
alt 2 

V19_2 Novo para o setor no Brasil, mas já existente em outro(s) 
país(es) – alt 3 

Novo para o setor em termos mundiais – alt 4 

Quem desenvolveu a 
principal inovação de 
processo 

Principalmente a empresa – alt 1 

V20 
 

Principalmente outra empresa do grupo – alt 2 

Principalmente a empresa em cooperação com outras 
empresas ou institutos – alt 3 

Principalmente outras empresas ou institutos – alt 4 

Fonte: autor.  
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Para que os dados coletados fossem condizentes com o universo 

pretendido para esta pesquisa e também atendessem aos objetivos desta pesquisa, 

foi solicitado ao IBGE, através do projeto de pesquisa anteriormente mencionado, um 

tratamento prévio nos dados a serem disponibilizados da seguinte forma: 

1. Fossem retiradas da base de dados a ser disponibilizada para a 

pesquisa todas as empresas que responderam não terem desenvolvido inovação em 

produto na PINTEC 2014; 

2. Fossem retiradas da base de dados a ser disponibilizada para a 

pesquisa todas as empresas que responderam não terem desenvolvido inovação em 

processo na PINTEC 2014; 

3. Fossem retiradas da base de dados a ser disponibilizada para a 

pesquisa todas as empresas que possuíam quantidade de Pessoal Ocupado 

Assalariado menor que 10 no ano de 2012; 

4. Fossem retiradas da base de dados a ser disponibilizada para a 

pesquisa todas as empresas que possuíam 3 anos ou menos de vida em 2014, pois, 

conforme explicado no capítulo 2, seção 2.2.3, o primeiro ano de observação da 

pesquisa, no caso, o ano de 2012, não deve coincidir com o ano de nascimento da 

empresa, evitando a ocorrência de distorções pelo fato das empresas nascerem em 

diferentes momentos do ano. 

A coleta das informações referentes aos indicadores de inovação 

organizacional atendeu ao objetivo intermediário de identificar a intensidade da 

presença de inovações organizacionais desenvolvidas nas empresas pesquisadas. A 

coleta das informações referentes aos indicadores de inovação em produto atendeu 

ao objetivo intermediário de identificar a intensidade da presença de inovações em 

produto desenvolvidas nas empresas pesquisadas. A coleta das informações 

referentes aos indicadores de inovação em processos atendeu ao objetivo 

intermediário de identificar a intensidade da presença de inovações em processo 

desenvolvidas nas empresas pesquisadas. A coleta das informações referentes aos 

indicadores de empresas de alto crescimento e gazelas atendeu ao objetivo 

intermediário de identificar quais empresas pesquisadas apresentam alto crescimento. 

A coleta das informações referentes aos indicadores de pessoal ocupado assalariado 

atendeu ao objetivo intermediário de identificar o crescimento de pessoal ocupado 

assalariado nas empresas pesquisadas.  
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3.5. TRATAMENTO DOS DADOS 

Após a aprovação do projeto de pesquisa encaminhado ao IBGE foi 

autorizado o ingresso à sala de acesso a dados restritos. Foi disponibilizado um 

computador sem acesso à rede de dados do IBGE e à Internet, com bloqueio da rede 

para a transferência de dados e a desabilitação de discos externos e portas USB. Para 

o tratamento de dados foi disponibilizado o software Microsoft Excel e dois arquivos. 

Um arquivo contendo uma tabela com os CNPJs criptografados de 104.804 empresas 

e suas respectivas variáveis apresentadas no quadro 1, retiradas da base de dados 

do CEMPRE referentes à Demografia das Empresas e Estatísticas de 

Empreendedorismo. 

Um segundo arquivo foi disponibilizado contendo uma tabela com os 

CNPJs criptografados de 3.597 empresas e suas respectivas variáveis apresentadas 

no quadro 2, retiradas da base de dados da PINTEC 2014. Realizou-se o cruzamento 

de dados entre as duas tabelas utilizando a função PROCV do Microsoft Excel. A 

tabela contendo os dados da PINTEC 2014 foi utilizada como tabela matriz e o dado 

CNPJ criptografado foi utilizado como valor procurado comum às duas tabelas 

(PINTEC 2014 e CEMPRE). Ao final do cruzamento de dados, 249 empresas 

apresentaram dados inconsistentes, ou seja, não possuíam os dados completos do 

CEMPRE (quadro 1). Com isso, a amostra final contou com 3.348 empresas. 

Após este tratamento, foram realizados dez testes qui-quadrado – X², um 

para cada um dos indicadores de inovação desta pesquisa indicados no quadro 1 

anterior. Em cada um destes testes, foi verificado se a proporção de respostas em 

cada alternativa da pergunta (por exemplo, em cada uma das três alternativas de 

resposta para a pergunta V19_2) varia em função da categoria da empresa: empresa 

gazela – EGz; empresa de alto crescimento – EAC; e empresa normal, ou seja, aquela 

que não é considerada gazela ou de alto crescimento – ENo. Os dados para 

categorização das empresas foram retirados do CEMPRE, referentes à Demografia 

das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo, conforme explicado 

anteriormente e exposto no quadro 2. Foi necessário estruturar uma tabela no 

software Microsoft Excel para alimentar os testes qui-quadrado, semelhante ao 

modelo que pode ser visto na tabela 3. A tabela original foi estruturada na sala de 

acesso a dados restritos e sua divulgação não foi autorizada pelo IBGE. 
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Tabela 3 – Estrutura para teste qui-quadrado 

Empresas 
Inovação Organizacional Inovação em Produto Inovação em Processo 

Categoria da 
Empresa 

V188 V189 V190 V190_1 V13_1 V13_2 V14 V19_1 V19_2 V20 EAC EGz 

1 alt 1 alt 2 alt 2 alt 1 alt 2 alt 4 alt 1 alt 1 alt 2 alt 1 0 0 

2 alt 1 alt 1 alt 2 alt 2 alt 2 alt 3 alt 2 alt 2 alt 3 alt 2 1 0 

3 alt 2 alt 2 alt 1 alt 1 alt 1 alt 2 alt 3 alt 1 alt 4 alt 3 0 1 

... alt 1 alt 1 alt 1 alt 1 alt 2 alt 4 alt 4 alt 2 alt 2 alt 4 0 0 

3347 alt 2 alt 1 alt 1 alt 2 alt 2 alt 3 alt 4 alt 1 alt 3 alt 4 1 0 

3348 alt 2 alt 2 alt 2 alt 1 alt 1 alt 2 alt 3 alt 2 alt 4 alt 2 0 1 

Fonte: autor. 

A título de ilustração de como foram classificadas as empresas, no modelo 

fictício acima, a empresa 1 seria classificada como empresa normal – ENo, pois 

possuiria EAC = 0 e EGz = 0; a empresa 2 seria classificada como empresa de alto 

crescimento – EAC, pois possuiria EAC = 1 e EGz = 0; e a empresa 3 seria classificada 

como empresa gazela – EGz, pois possuiria EAC = 0 e EGz = 1.  

Ao final dos testes qui-quadrado, foi possível verificar a relação entre cada 

variável e a categoria da empresa, ou seja, quão provável um tipo de inovação está 

relacionado ao fato das empresas serem de alto crescimento e/ou gazelas. 

Além dos testes qui-quadrado, foi realizada uma regressão múltipla tendo 

como objetivo identificar o grau de relação entre as inovações das empresas e seu 

nível de crescimento, consequentemente, contribuindo para testar as hipóteses da 

pesquisa. Para isso, foram utilizados os índices de quantidade de pessoal ocupado 

assalariado em 2012 e 2014 – POA_2012 e POA_2014, respectivamente – para 

compor uma variável dependente que informe o nível de crescimento alcançado pela 

empresa – Nv_Cr, onde: Nv_Cr = POA_2014 / POA_2012. 

Esta variável dependente foi utilizada na regressão múltipla tendo como 

variáveis explicativas os indicadores de inovação das empresas da amostra conforme 

descritos no quadro 1. Contudo, pelo fato das variáveis explicativas serem categóricas, 

foi necessário realizar a regressão múltipla com variáveis dummy, ou seja, que só 

aceitam respostas binárias (0 ou 1). Por conseguinte, foi necessário que as variáveis 

que permitem mais de duas respostas ocupem mais de uma linha na tabela. Um 

modelo de como foi estruturada a tabela no software Microsoft Excel para a regressão 

múltipla pode ser vista na tabela 4. A tabela original foi estruturada na sala de acesso 

a dados restritos e sua divulgação não foi autorizada pelo IBGE. 
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Tabela 4 – Estrutura para regressão múltipla 

Variáveis 

Empresa 

1 2 3 4 5 ... 3347 3348 

V
a

ri
á

v
e

is
 e

x
p

lic
a

ti
v
a
s
 

In
o

v
a

ç
ã
o

 

O
rg

a
n

iz
a

c
io

n
a
l V188 1 0 0 1 0 1 1 1 

V189 0 1 1 0 1 1 0 0 

V190 1 1 1 0 1 0 0 0 

V190_1 0 1 1 0 1 0 1 0 

In
o

v
a

ç
ã
o

 e
m

 P
ro

d
u

to
 

V13_1 1 1 0 1 1 1 0 0 

V13_2 – alt 4 1 0 0 1 1 0 0 1 

V13_2 – alt 3 0 1 0 1 1 0 1 0 

V14 – alt 4 1 0 1 1 0 0 0 1 

V14 – alt 3 0 1 0 1 1 0 1 1 

V14 – alt 2 0 0 1 1 0 0 0 1 

In
o

v
a

ç
ã
o

 e
m

 P
ro

c
e

s
s
o

 

V19_1 1 0 1 0 0 1 0 1 

V19_2 – alt 4 0 0 0 1 0 1 0 0 

V19_2 – alt 3 0 1 1 0 1 0 0 1 

V20 – alt 4 0 0 0 0 1 0 1 1 

V20 – alt 3 1 0 0 1 0 1 1 1 

V20 – alt 2 0 0 1 1 0 1 1 1 

Variável 
Dependente 

POA_2012 10 50 12 350 95 10 10 45 

POA_2014 30 90 28 900 15 15 10 40 

Nv_Cr 3,00 1,80 2,33 2,57 0,16 1,50 1,00 0,88 

Fonte: autor. 

 

A título de ilustração do funcionamento das variáveis dummy, no modelo 

fictício acima, a empresa 1 teria respondido, para a questão V20, a terceira alternativa 

(“Principalmente a empresa em cooperação com outras empresas ou institutos”), já 

que V20 – alt 3 = 1 e a empresa 2 teria assinalado a primeira alternativa 

(“Principalmente a empresa”), já que V20 – alt 4, V20 – alt 3 e V20 – alt 2 estão zeradas. 
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É válido fazer notar que, na tabela PINTEC2014, as variáveis V13_2 e 

V19_2 oferecem as alternativas 2, 3 e 4, como opções de resposta. 

O modelo demonstrado na figura 7 facilita a compreensão da relação entre 

os tipos de inovação e o crescimento das empresas pesquisadas. Para a regressão 

múltipla, o constructo Empresas de Alto Crescimento é constituído pela variável 

dependente Nv_Cr, que representa o Nível de Crescimento de Pessoal Ocupado na 

empresa entre os anos de 2012 e 2014. O construto Inovação Organizacional é 

constituído por quatro variáveis explicativas – V188, V189, V190 e V190_1 (quatro 

dummies no total) – já apresentadas no quadro 1. A relação entre o construto Inovação 

Organizacional e o constructo Empresas de Alto Crescimento permitiu avaliar o 

impacto da inovação organizacional no nível de crescimento das empresas, 

consequentemente, contribuindo para testar a hipótese H1a. O construto Inovação em 

Produto é constituído por três variáveis explicativas – V13_1, V13_2 e V14 (seis 

dummies no total). A relação entre o construto Inovação em Produto e o constructo 

Empresas de Alto Crescimento permitiu avaliar o impacto da inovação em produto no 

nível de crescimento das empresas, consequentemente, contribuindo para testar a 

hipótese H1b. O construto Inovação em Processo é constituído por três variáveis 

explicativas – V19_1, V19_2 e V20 (seis dummies no total). A relação entre o construto 

Inovação em Processo e o constructo Empresas de Alto Crescimento permitiu avaliar 

o impacto da inovação em processo no nível de crescimento das empresas, 

consequentemente, contribuindo para testar a hipótese H1c. 
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Figura 7 – Modelo de relação entre o nível de crescimento de pessoal ocupado assalariado das empresas e 
os tipos de inovação utilizados para testar as Hipóteses. 

 

Fonte: autor. 

 

Os resultados das variáveis de inovação organizacional contribuíram para 

testar a hipótese H1a. Similarmente, as variáveis de inovação em produto 

contribuíram para testar a hipótese H1b e as variáveis de inovação em processo 

contribuíram para testar a hipótese H1c. 

Assim, a verificação das três hipóteses – H1a, H1b e H1c – atendeu o 

objetivo principal da pesquisa, que é avaliar a influência da inovação organizacional e 

tecnológica (produto e processo) no crescimento de pessoal ocupado assalariado das 

empresas brasileiras. 

Por último, a verificação da hipótese H1a também atendeu o objetivo 

secundário da pesquisa, que é comparar o crescimento de pessoal ocupado 

assalariado das empresas que combinam inovação não tecnológica (organizacional) 

e tecnológica (em produto e em processo) com o das empresas que desenvolvem 

apenas inovação tecnológica. 

Uma vez que todas as empresas da amostra fizeram as duas inovações 

tecnológicas (em produto e em processo), caso tenha se verificado que as empresas 



69 

que desenvolveram inovação organizacional possuam um desempenho melhor, em 

termos crescimento de pessoal ocupado assalariado, que as empresas que não 

desenvolvem inovação organizacional, consequentemente, as empresas que 

combinam inovação não tecnológica (organizacional) e tecnológica (em produto e em 

processo) possuem um desempenho melhor, em termos de crescimento de pessoal 

ocupado assalariado, que as empresas que desenvolvem apenas inovação 

tecnológica. 

3.6. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

A principal limitação do método identificada apresenta-se nos dados 

disponíveis pela PINTEC e pelo CEMPRE. 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. Com 

relação ao CEMPRE, seus dados são provenientes de pesquisas realizadas com 

empresas das atividades da Indústria, Construção, Comércio e Serviços, e 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 nos questionários sobre 

quantidade de pessoal, desempenho financeiro, de vendas, exportações, entre outras. 

Outra preocupação é com relação à seleção das empresas definidas pelo 

IBGE para responder à PINTEC, podendo esta amostra não ser representativa. Há 

ainda mais uma preocupação que engloba tanto a PINTEC quanto o CEMPRE 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. 

Por fim, devido o IBGE restringir o acesso e o tratamento dos dados de 

suas bases as suas dependências físicas, inclusive com a exigência de utilizar apenas 

computadores de mesa disponibilizados pelo IBGE, sem acesso à internet e sem que 

seja permitido o armazenamento dos dados em outras mídias para posterior 

tratamento, faz-se necessário a utilização do software Microsoft Excel, pré instalado 

nos computadores de mesa disponibilizados, que possui uma limitação referente à 

restrição de utilização máxima de 16 variáveis explicativas para a regressão múltipla, 

o que ocasionou a necessidade de uma escolha de certa forma arbitrária de quais 

indicadores de inovação da PINTEC 2014 comporiam esta pesquisa. 
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CAPÍTULO 4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A partir da coleta dos dados dos indicadores citados nos quadros 6 e 7, foi 

possível identificar a intensidade da presença de inovações organizacional, de produto 

e de processo desenvolvidas nas empresas pesquisadas, bem como a identificação 

do crescimento de pessoal ocupado assalariado e quais dessas empresas 

apresentam alto crescimento, atendendo assim aos cinco objetivos intermediários 

estabelecidos neste trabalho. 

A amostra desta pesquisa é composta por 3.348 empresas brasileiras. 

Destas, 2.864 são empresas comuns (85,54%), 452 são empresas de alto 

crescimento (13,50%) e 32 são empresas gazelas (0,96%). A amostra foi selecionada 

de forma que 100% das empresas desenvolvessem tanto inovação em produto quanto 

em processo, e tal condição foi confirmada no tratamento dos dados realizado na sala 

de acesso a dados restritos do IBGE. Das empesas da amostra, 2.946 (87,99%) 

desenvolveram pelo menos um tipo de inovação organizacional – variáveis V188, 

V189, V190 e V190_1 do quadro 3, sendo 2.511 empresas comuns (75,00%), 408 

empresas de alto crescimento (12,19%) e 27 empresas gazelas (0,81%). 

 

4.2 RESULTADOS DOS TESTES QUI-QUADRADOS 

Visando atender o objetivo principal da pesquisa, o objetivo secundário da 

pesquisa e testar as hipóteses da pesquisa, foram realizados dez testes qui-

quadrados, um teste qui-quadrado para cada indicador de inovação da PINTEC 2014, 

apresentados no quadro 3, possibilitando verificar a influência de cada indicador na 

categoria de crescimento da empresa (alto crescimento, gazela ou normal), ou seja, a 

influência no crescimento de pessoal ocupado assalariado. 

Conforme mencionado anteriormente, para esta pesquisa foi definido um 

nível de significância de 10% e os resultados dos testes qui-quadrado são 

apresentados a seguir. 

A tabela 6 apresenta o resultado do teste qui-quadrado para o indicador 

V13_1, onde é questionado se, em termos técnicos, o principal produto é (1) 

aprimoramento de um já existente (51,16% dos resultados encontrados); ou (2) 

completamente novo para a empresa (48,84% dos resultados encontrados). O valor-

p para este teste foi 26,49%, indicando que não existe relação significativa entre a 
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categoria da empresa e este indicador, ou seja, o grau de novidade do produto não 

influenciou na categoria de crescimento da empresa.  

 

Tabela 6 – Teste qui-quadrado do indicador V13_1 

V13_1 - Em termos técnicos, o princi-
pal produto é: 

Resultados 
encontrados 

Proporção 

Resultados 
esperados 

EAC EGz ENo EAC EGz ENo 

Aprimoramento de um já existente 227 12 1474 51,16% 231 16 1465 

Completamente novo para a empresa  225 20 1390 48,84% 221 16 1399 

Total Geral 452 32 2864  452 32 2864 

Fonte: Autor. 

 

A tabela 7 apresenta o resultado do teste qui-quadrado para o indicador 

V13_2, onde é questionado se o principal produto novo ou substancialmente 

aprimorado é (1) novo para a empresa, mas já existente no mercado nacional (64,31% 

dos resultados encontrados); (2) novo para o mercado nacional, mas já existente no 

mercado mundial (28,79% dos resultados encontrados); ou (3) novo para o mercado 

mundial (6,90% dos resultados encontrados). Em certa medida as opções crescentes 

indicam maior grau de novidade de inovações de produto. O valor-p para este teste 

foi 7,18%, evidenciando a existência de relação significativa entre a categoria da 

empresa e este indicador. A comparação entre frequências sugere que o fato de o 

principal produto novo ou substancialmente aprimorado ser novo para a empresa mas 

já existente no mercado nacional aumenta a probabilidade de uma empresa normal 

passar para a categoria de alto crescimento ou mesmo gazela 

Verifica-se ainda a existência de um valor menor que 5 nos resultados 

esperados da tabela 7 (novo para o mercado mundial, para as empresas gazela), que 

não deve ocorrer com frequência nos testes qui-quadrado. Estes têm a premissa de 

pelo menos 80% dos valores esperados sejam maiores ou iguais a 5, para garantir 
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confiabilidade ao resultado. No caso da tabela 7, 89% dos valores são maiores ou 

iguais a 5, assegurando maior confiabilidade ao resultado deste teste qui-quadrado. 

 

Tabela 7 – Teste qui-quadrado do indicador V13_2 

V13_2 - O principal produto novo ou 
substancialmente aprimorado é: 

Resultados encontrados 

Proporção 

Resultados esperados 

EAC EGz ENo EAC EGz ENo 

Novo para a empresa, mas já existente 
no mercado nacional 

315 24 1814 64,31% 291 21 1842 

Novo para o mercado nacional, mas já 
existente no mercado mundial 

110 
 

6 848 28,79% 130 9 825 

Novo para o mercado mundial  
27 
 

2 202 6,90% 31 2 198 

Total Geral 452 32 2864   452 32 2864 

Fonte: Autor. 

 

A tabela 8 apresenta o resultado do teste qui-quadrado para o indicador 

V14, onde é questionado se quem desenvolveu a principal inovação de produto foi (1) 

principalmente a empresa (73,60% dos resultados encontrados); (2) principalmente 

outra empresa do grupo (5,56% dos resultados encontrados); (3) principalmente a 

empresa em cooperação com outras empresas ou institutos (11,80% dos resultados 

encontrados); ou (4) principalmente outras empresas ou institutos (9,05% dos 

resultados encontrados). Em certa medida as opções crescentes indicam uma maior 

utilização de parcerias no desenvolvimento da inovação em produto. O valor-p para 

este teste foi 0,98%, evidenciando a existência de relação significativa entre a 

categoria da empresa e este indicador. Os resultados sugerem que o fato de que quem 

desenvolveu a principal inovação de produto foi principalmente a empresa ou 

principalmente outras empresas ou institutos aumenta a probabilidade de uma 

empresa normal passar para a categoria de alto crescimento ou mesmo gazela. 
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Verifica-se ainda a existência de três valores menores que 5 nos resultados 

esperados da tabela 8 (principalmente outra empresa do grupo; principalmente a 

empresa em cooperação com outras empresas ou institutos; e principalmente outras 

empresas ou institutos), que não deve ocorrer com frequência nos testes qui-

quadrado. Estes têm a premissa de pelo menos 80% dos valores esperados sejam 

maiores ou iguais a 5, para garantir confiabilidade ao resultado. No caso da tabela 8, 

apenas 75% dos valores são maiores ou iguais a 5. Apesar deste resultado, o valor-p 

deste teste qui-quadrado é muito baixo (0,98%), assegurando confiabilidade ao teste. 

 

Tabela 8 – Teste qui-quadrado do indicador V14 

V14 - Quem desenvolveu a principal 
inovação de produto 

Resultados encontrados 

Proporção 

Resultados esperados 

EAC EGz ENo EAC EGz ENo 

Principalmente a empresa 338 22 2104 73,60% 333 24 2108 

Principalmente outra empresa do 
grupo 

19 
 

2 165 5,56% 25 2 159 

Principalmente a empresa em coope-
ração com outras empresas ou institu-

tos 
48 0 347 11,80% 53 4 338 

Principalmente outras empresas ou 
institutos 

47 
 

8 248 9,05% 41 3 259 

Total Geral 452 32 2864  452 32 2864 

Fonte: Autor. 

 

A tabela 9 apresenta o resultado do teste qui-quadrado para o indicador 

V19_1, onde é questionado se, em termos técnicos, o principal processo é (1) 

aprimoramento de um já existente (53,85% dos resultados encontrados); ou (2) 

completamente novo para a empresa (46,15% dos resultados encontrados). O valor-

p para este teste foi 61,21%, indicando que não existe relação significativa entre a 

categoria da empresa e este indicador, ou seja, o fato do principal processo da 
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empresa ser o aprimoramento de um já existente ou ser completamente novo não 

influenciou no crescimento de pessoal ocupado assalariado da empresa.  

 

Tabela 9 – Teste qui-quadrado do indicador V19_1 

V19_1 - Em termos técnicos, o principal 
processo é: 

Resultados encontrados 

Proporção 

Resultados esperados 

EAC EGz ENo EAC EGz ENo 

Aprimoramento de um já existente 244 20 1539 53,85% 243 17 1542 

Completamente novo para a empresa 208 12 1325 46,15% 209 15 1322 

Total Geral 452 32 2864  452 32 2864 

Fonte: Autor. 

 

A tabela 10 apresenta o resultado do teste qui-quadrado para o indicador 

V19_2, onde é questionado se o principal processo novo ou substancialmente 

aprimorado é (1) novo para a empresa, mas já existente no setor no Brasil (79,57% 

dos resultados encontrados); (2) novo para o setor no Brasil, mas já existente em 

outro(s) país(es) (17,23% dos resultados encontrados); ou (3) novo para o setor em 

termos mundiais (3,20% dos resultados encontrados). O valor-p para este teste foi 

3,39%, evidenciando a existência de relação significativa entre a categoria de 

crescimento da empresa e este indicador. Em certa medida as opções crescentes 

indicam maior grau de novidade de inovações de processo. Os resultados sugerem 

que o fato de o principal processo novo ou substancialmente aprimorado ser novo 

para a empresa, mas já existente no setor no Brasil ou novo para o setor em termos 

mundiais aumenta a probabilidade de uma empresa normal passar para a categoria 

de alto crescimento. Verifica-se ainda a existência de um valor menor que 5 nos 

resultados esperados da tabela 10 (novo para o setor em termos mundiais). 

Entretanto, 89% dos valores são maiores ou iguais a 5, assegurando confiabilidade 

ao resultado deste teste qui-quadrado. 
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Tabela 10 – Teste qui-quadrado do indicador V19_2 

V19_2 - O principal processo novo ou 
substancialmente aprimorado é: 

Resultados encontrados 

Proporção 

Resultados esperados 

EAC EGz ENo EAC EGz ENo 

Novo para a empresa, mas já existente no 
setor no Brasil 

371 25 2268 79,57% 360 25 2279 

Novo para o setor no Brasil, mas já exis-
tente em outro(s) país(es) 

62 4 511 17,23% 78 6 494 

Novo para o setor em termos mundiais 19 3 85 3,20% 14 1 92 

Total Geral 452 32 2864  452 32 2864 

Fonte: Autor. 

 

A tabela 11 apresenta o resultado do teste qui-quadrado para o indicador 

V20, onde é questionado se quem desenvolveu a principal inovação de processo foi 

(1) principalmente a empresa (36,53% dos resultados encontrados); (2) 

principalmente outra empresa do grupo (4,63% dos resultados encontrados); (3) 

principalmente a empresa em cooperação com outras empresas ou institutos (13,11% 

dos resultados encontrados); ou (4) principalmente outras empresas ou institutos 

(45,73% dos resultados encontrados). Em certa medida as opções crescentes indicam 

uma maior utilização de parcerias no desenvolvimento da inovação de processo.  O 

valor-p para este teste foi 2,17%, evidenciando a existência de relação significativa 

entre a categoria da empresa e este indicador. A comparação entre frequência sugere 

que o fato de quem desenvolveu a principal inovação de processo foi principalmente 

a empresa ou principalmente a empresa em cooperação com outras empresas ou 

institutos aumenta a probabilidade de uma empresa normal passar para a categoria 

de alto crescimento. 

Verifica-se ainda a existência de dois valores menores que 5 nos resultados 

esperados da tabela 8 (principalmente outra empresa do grupo; e principalmente a 

empresa em cooperação com outras empresas ou institutos). Entretanto, 83% dos 
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valores são maiores ou iguais a 5, assegurando confiabilidade ao resultado deste teste 

qui-quadrado. 

 

Tabela 11 – Teste qui-quadrado do indicador V20 

V20 - Quem desenvolveu a principal ino-
vação de processo 

Resultados encontrados 

Proporção 

Resultados esperados 

EAC EGz ENo EAC EGz ENo 

Principalmente a empresa 175 10 1038 36,53% 165 12 1046 

Principalmente outra empresa do grupo 18 2 135 4,63% 21 1 133 

Principalmente a empresa em coopera-
ção com outras empresas ou institutos 

37 2 400 13,11% 59 4 376 

Principalmente outras empresas ou insti-
tutos 

222 18 1291 45,73% 207 15 1310 

Total Geral 452 32 2864  452 32 2864 

Fonte: Autor. 

 

A tabela 12 apresenta o resultado do teste qui-quadrado para o indicador 

V188, onde é questionado se a empresa implementou novas técnicas de gestão para 

melhorar rotinas e práticas de trabalho, assim como o uso da troca de informações, 

de conhecimento e habilidades dentro da empresa. Da amostra, 75,27% dos 

resultados encontrados responderam (1) sim; e, 24,73% dos resultados encontrados 

responderam (2) não. O valor-p para este teste foi 25,17%, indicando que não existe 

relação significativa entre a categoria da empresa e este indicador, ou seja, o fato da 

empresa implementar, ou não, novas técnicas de gestão para melhorar rotinas e 

práticas de trabalho não influenciou no crescimento de pessoal ocupado assalariado. 
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Tabela 12 – Teste qui-quadrado do indicador V188 

V188 - A empresa implementou novas 
técnicas de gestão para melhorar rotinas 
e práticas de trabalho, assim como o uso 

da troca de informações, de conheci-
mento e habilidades dentro da empresa 

Resultados encontrados 

Proporção 

Resultados esperados 

EAC EGz ENo EAC EGz ENo 

Sim 354 23 2143 75,27% 340 24 2156 

Não 98 9 721 24,73% 112 8 708 

Total Geral 452 32 2864  452 32 2864 

Fonte: Autor. 

 

A tabela 13 apresenta o resultado do teste qui-quadrado para o indicador 

V189, onde é questionado se a empresa implementou novas técnicas de gestão 

ambiental para tratamento de efluentes, redução de resíduos, de CO2 etc. Da 

amostra, 49,31% dos resultados encontrados responderam (1) sim; e, 24,73% dos 

resultados encontrados responderam (2) não. O valor-p para este teste foi 15,80%, 

indicando que não existe relação significativa entre a categoria da empresa e este 

indicador, ou seja, o fato da empresa implementar, ou não, novas técnicas de gestão 

ambiental não influenciou no crescimento de pessoal ocupado assalariado. 
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Tabela 13 – Teste qui-quadrado do indicador V189 

V189 - A empresa implementou novas 
técnicas de gestão ambiental para trata-

mento de efluentes, redução de resí-
duos, de CO2 etc. 

Resultados encontrados 

Proporção 

Resultados esperados 

EAC EGz ENo EAC EGz ENo 

Sim 207 13 1431 49,31% 223 16 1412 

Não 245 19 1433 50,69% 229 16 1452 

Total Geral 452 32 2864  452 32 2864 

Fonte: Autor. 

 

A tabela 14 apresenta o resultado do teste qui-quadrado para o indicador 

V190, onde é questionado se a empresa implementou novos métodos de organização 

do trabalho para melhor distribuir responsabilidades e poder de decisão. Da amostra, 

69,30% dos resultados encontrados responderam (1) sim; e, 30,70% dos resultados 

encontrados responderam (2) não. O valor-p para este teste foi 0,01%, evidenciando 

a existência de relação significativa entre a categoria da empresa e este indicador. Tal 

evidência sugere um comportamento dicotômico entre as categorias de crescimento 

das empresas. Ou seja, o fato de a empresa ter implementado novos métodos de 

organização do trabalho para melhor distribuir responsabilidades e poder de decisão 

aumenta a probabilidade de ela passar para a categoria de alto crescimento, 

entretanto reduz a probabilidade de ela passar para a categoria de gazela. 
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Tabela 14 – Teste qui-quadrado do indicador V190 

V190 - A empresa implementou novos mé-
todos de organização do trabalho para me-
lhor distribuir responsabilidades e poder de 

decisão 

Resultados encontrados 

Proporção 

Resultados esperados 

EAC EGz ENo EAC EGz ENo 

Sim 348 17 1955 69,30% 313 22 1985 

Não 104 15 909 30,70% 139 10 879 

Total Geral 452 32 2864  452 32 2864 

Fonte: Autor. 

 

A tabela 15 apresenta o resultado do teste qui-quadrado para o indicador 

V190_1, onde é questionado se a empresa implementou mudanças significativas nas 

relações com outras empresas ou instituições públicas e sem fins lucrativos, tais como 

o estabelecimento pela primeira vez de alianças, parcerias, terceirização ou 

subcontratação de atividades. Da amostra, 27,99% dos resultados encontrados 

responderam (1) sim; e, 72,01% dos resultados encontrados responderam (2) não. O 

valor-p para este teste foi 4,22%, evidenciando a existência de relação significativa 

entre a categoria da empresa e este indicador. Assim, o fato de a empresa 

implementar mudanças significativas nas relações com outras empresas ou 

instituições públicas e sem fins lucrativos aumenta a probabilidade de ela passar para 

a categoria de alto crescimento.  
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Tabela 15 – Teste qui-quadrado do indicador V190_1 

V190_1 - A empresa implementou mu-
danças significativas nas relações com 

outras empresas ou instituições públicas 
e sem fins lucrativos, tais como o estabe-
lecimento pela primeira vez de alianças, 
parcerias, terceirização ou subcontrata-

ção de atividades 

Resultados encontrados 

Proporção 

Resultados esperados 

EAC EGz ENo EAC EGz ENo 

Sim 148 7 782 27,99% 127 9 802 

Não 304 25 2082 72,01% 325 23 2062 

Total Geral 452 32 2864  452 32 2864 

Fonte: Autor. 

 

4.3 RESULTADOS DA REGRESSÃO MÚLTIPLA 

Continuando com o intuito de atender o objetivo principal e testar as 

hipóteses da pesquisa, também foi realizada uma regressão linear múltipla, utilizando 

como variáveis explicativas os indicadores de inovação da PINTEC 2014, 

apresentados no quadro 3, e como variável dependente o nível de crescimento das 

empresas, medido pela relação entre o POA 2012 e POA 2014 do CEMPRE, 

apresentados no quadro 4. Os resultados da regressão são apresentados na tabela 5. 

Para a análise estatística foi definido nesta pesquisa um nível de 

significância de 10% e os resultados mostram que esta regressão linear múltipla 

apresentou um valor muito baixo para o R-Quadrado (0,4%). Ou seja, os indicadores 

de inovação da PINTEC 2014 são capazes de explicar apenas 0,4% do nível de 

crescimento das empresas, e este valor não é significativo estatisticamente como 

pode ser observado pelo resultado do valor F de significação (66,95%), bem acima do 

nível de significância (10%) definido para esta pesquisa. Não havia a pretensão, no 

entanto, de explicar uma parcela significativa do nível de crescimento de pessoal 

ocupado assalariado das empresas APENAS em função das suas inovações. Em 

outras palavras, o objetivo aqui não era encontrar uma equação para prever o 
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crescimento em função das inovações, mas sim entender o impacto individual delas 

no crescimento de pessoal ocupado assalariado da empresa. 

Na análise individual do impacto das variáveis explicativas,  foram 

verificados dois valores-P relevantes, nas variáveis V19_1 - Em termos técnicos, o 

principal processo é: (1) aprimoramento de um já existente; ou (2) completamente 

novo para a empresa; e V190 - A empresa implementou novos métodos de 

organização do trabalho para melhor distribuir responsabilidades e poder de decisão: 

(1) sim; ou (2) não. 

As demais variáveis não apresentam impacto estatisticamente significativo 

no nível de crescimento da empresa. 

A variável V19_1 refere-se à inovação de processo e, segundo o resultado 

da regressão linear múltipla, quando o principal processo é completamente novo para 

a empresa (alt 2), aumenta-se o nível de crescimento da empresa em 8,19 pontos 

percentuais, em comparação as empresas que possuem como principal processo o 

aprimoramento de um já existente. 

Já a variável V190 refere-se à inovação organizacional e, para o resultado 

da regressão linear múltipla, as empresas que não implementaram novos métodos de 

organização do trabalho (alt 2) obtiveram um aumento no seu nível de crescimento 

em 11,44 pontos percentuais, em comparação às empresas que implementaram 

novos métodos de organização do trabalho. 
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Tabela 5 – Regressão Múltipla: indicadores de inovação X crescimento das empresas. 

Estatística de regressão   
 

R múltiplo 0,062451   
 

R-Quadrado 0,003900   
 

R-quadrado ajustado -0,000884   
 

Erro padrão 1,298834   
 

Observações 3348   
 

    
 

ANOVA    
 

  gl F F de significação 
 

Regressão 16 0,815138 0,669532 
 

Resíduo 3331   
 

Total 3347    
 

    
 

Variáveis  Coeficientes valor-P  
 

Interseção 1,283687 0,000000  
 

V13_1 0,006998 0,879276  
 

V13_2 – alt 4 -0,090198 0,337888  
 

V13_2 – alt 3 -0,058882 0,268523  
 

V14 – alt 4 -0,002652 0,973668  
 

V14 – alt 3 -0,023468 0,754678  
 

V14 – alt 2 -0,052275 0,648919  
 

V19_1 0,081908 0,080058  
 

V19_2 – alt 4 -0,009604 0,942880  
 

V19_2 – alt 3 -0,061839 0,336000  
 

V20 – alt 4 -0,039949 0,439401  
 

V20 – alt 3 -0,077463 0,312700  
 

V20 – alt 2 0,006393 0,960271  
 

V188 -0,060836 0,298464  
 

V189 -0,024522 0,609631  
 

V190 0,114401 0,036800  
 

V190_1 -0,058741 0,266458  
 

Fonte: autor.     

 

 

4.4 VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES DE PESQUISA 

A tabela 16 apresenta os resultados dos valores-p de cada indicador de 

inovação submetido ao teste qui-quadrado. A tabela 17 apresenta os valores-p da 

regressão linear múltipla e seus respectivos coeficientes.  
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Tabela 16 – Relação das variáveis do teste qui-quadrado 

Variáveis valor-P 

V13_1 26,49% 

V13_2 7,18% 

V14 0,98% 

V19_1 61,21% 

V19_2 3,39% 

V20 2,17% 

V188 25,17% 

V189 15,80% 

V190 0,01% 

V190_1 4,22% 

Fonte: Autor. 
  

 

Tabela 17 – Relação das variáveis por valores-P da Regressão 

Variáveis valor-P Coeficientes 

V13_1 87,93% 0,70% 

V13_2(3) 33,79% -9,02% 

V13_2(2) 26,85% -5,89% 

V14(4) 97,37% -0,27% 

V14(3) 75,47% -2,35% 

V14(2) 64,89% -5,23% 

V19_1 8,01% 8,19% 

V19_2(3) 94,29% -0,96% 

V19_2(2) 33,60% -6,18% 

V20(4) 43,94% -3,99% 

V20(3) 31,27% -7,75% 

V20(2) 96,03% 0,64% 

V188 29,85% -6,08% 

V189 60,96% -2,45% 

V190 3,68% 11,44% 

V190_1 26,65% -5,87% 

Fonte: Autor. 
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A tabela 18 apresenta os indicadores de inovação agrupados pelo tipo de 

inovação (produto, processo e organizacional) atestando quais ostentaram impacto 

relevantes na regressão linear múltipla e no teste qui-quadrado. Para uma melhor 

compreensão da tabela, podemos observar o caso do indicador V14 que apresenta 

na coluna “Regressão linear múltipla” o valor “0/3”, ou seja, sua regressão linear 

múltipla é composta por 3 variáveis dummy, mas nenhuma se mostrou significativa. 

Já o seu teste qui-quadrado mostrou-se significativo, recebendo o valor “1/1”, na 

coluna “Teste qui-quadrado”. 

Observando também o caso do indicador V19_1, verificamos que sua 

regressão linear múltipla é composta por 1 variável dummy, que mostrou-se 

significativa, recebendo o valor “1/1”, na coluna “Regressão linear múltipla”. Porém, 

seu teste qui-quadrado não foi significativo, recebendo valor “0 /1”, na coluna “Teste 

qui-quadrado”. Ainda para uma melhor compreensão da tabela, podemos observar 

que o tipo de inovação “Produto” (primeira coluna da tabela) recebeu na coluna “Totais” 

valor “2/9”, pois seu construto possui 6 variáveis dummy na regressão linear múltipla 

(1 variável para o indicador V13_1; 2 variáveis para o indicador V13_2; e 3 variáveis 

para o indicador V14) e 3 testes qui- quadrado (1 para cada indicador: V13_1; V13_2; 

e V14), totalizando 9 possíveis evidências significativas, entretanto, foram observadas 

apenas 2 evidências significativas (1 para o teste qui-quadrado do indicador V13_2; e 

outra para o teste qui-quadrado do indicador V14). 

 

Tabela 18 – Quantidade de evidências significativas por tipo de inovação 

Tipo de inovação Indicador 
Regressão linear 

múltipla 
Teste qui- 
quadrado 

Totais 

Produto 

V13_1 0/1 0/1 

2/9 V13_2 0/2 1/1 

V14 0/3 1/1 

Processo 

V19_1 1/1 0/1 

3/9 V19_2 0/2 1/1 

V20 0/3 1/1 

Organizacional 

V188 0/1 0/1 

3/8** 
V189 0/1 0/1 

V190 1/1* 1/1 

V190_1 0/1 1/1 

*Variável com impacto negativo, o oposto do esperado. 
** Uma variável com impacto negativo. 
Fonte: Autor. 
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O quadro 8, elaborado a partir de análise e interpretação dos 8 resultados 

significativos (em negrito) da tabela 18, consolida os principais resultados da influência 

das diferentes categorias de inovação no crescimento de pessoal ocupado 

assalariado. 

 

Quadro 8 – Principais resultados da influência das categorias de inovação no crescimento de pessoal 

INFLUÊNCIA DA INOVAÇÃO DE 
PRODUTO 

INFLUÊNCIA DA INOVAÇÃO 
DE PROCESSO 

INFLUÊNCIA DA INOVAÇÃO 
ORGANIZACIONAL 

RESULTADOS DOS TESTES QUI-QUADRADO 

O fato de o principal produto novo ou 
substancialmente aprimorado ser 
novo para a empresa, mas já existente 
no mercado nacional aumenta a 
probabilidade de uma empresa normal 
passar para a categoria de alto 
crescimento ou mesmo gazela 

 

 

O fato de o principal processo 
novo ou substancialmente 
aprimorado ser novo para a 
empresa, mas já existente no 
setor no Brasil ou novo para o 
setor, em termos mundiais,  
aumenta a probabilidade de uma 
empresa normal passar para a 
categoria de alto crescimento. 

o fato de a empresa ter 
implementado novos métodos de 
organização do trabalho para 
melhor distribuir 
responsabilidades e poder de 
decisão aumenta a probabilidade 
de ela passar para a categoria de 
alto crescimento, entretanto reduz 
a probabilidade de ela passar para 
a categoria de gazela. 
 

o fato de que quem desenvolveu a 
principal inovação de produto foi 
principalmente a empresa ou 
principalmente outras empresas ou 
institutos aumenta a probabilidade de 
uma empresa normal passar para a 
categoria de alto crescimento ou 
mesmo gazela. 

 

 

o fato de quem desenvolveu a 
principal inovação de processo 
foi principalmente a empresa ou 
principalmente a empresa em 
cooperação com outras 
empresas ou institutos aumenta 
a probabilidade de uma empresa 
normal passar para a categoria 
de alto crescimento 

O fato de a empresa implementar 
mudanças significativas nas 
relações com outras empresas ou 
instituições públicas e sem fins 
lucrativos aumenta a 
probabilidade de ela passar para a 
categoria de alto crescimento.  
 

RESULTADOS DA REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 

 O fato do principal processo ser 
completamente novo para a 
empresa aumenta o nível de 
crescimento da empresa em 
8,19 pontos percentuais, em 
comparação com as empresas 
em que o principal processo é o 
aprimoramento de um já 
existente.  

As empresas que não 
implementaram novos métodos de 
organização do trabalho obtiveram 
um aumento no seu nível de 
crescimento de pessoal ocupado 
assalariado em 11,44 pontos 
percentuais, em comparação às 
empresas que implementaram 
novos métodos de organização do 
trabalho.  

Fonte: Autor. 

 

4.4.1 Inovação organizacional: evidências de sua influência 

Com relação ao resultado do teste qui-quadrado da variável V190, o fato de a 

empresa ter implementado novos métodos de organização do trabalho para melhor 

distribuir responsabilidades e poder de decisão aumenta a probabilidade de ela passar 
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para a categoria de alto crescimento, entretanto reduz a probabilidade de ela passar 

para a categoria de gazela. 

Os resultados da regressão linear múltipla sugerem que a não implementação 

de novos métodos de organização do trabalho para melhor distribuir 

responsabilidades e poder de decisão (variável V190) produz um aumento de 11,44 

pontos percentuais no nível de crescimento de pessoal ocupado assalariado quando 

comparadas àquelas empresas que implementaram.  

Tal comportamento encontra aderência na literatura que enfatiza que a 

influência da inovação organizacional no crescimento das empresas é uma relação 

complexa e depende do contexto. Ou seja, dependem de conjuntos de aspectos 

contextuais, tais como a idade da organização, a cultura organizacional e o setor em 

que a organização atua (BROWN; EISENHARDT, 1995; DAMANPOUR; WALTER; 

AVELLANEDA, 2009; OKE, 2007; ROSENBUSCH; BRINCKMANN; BAUSCH, 2011; 

SHAN; SONG; JU, 2016). 

Esta evidência possui ainda alta concordância com a teoria de Coad, 

Segarra e Teruel (2016), seus resultados mostraram que o desenvolvimento de 

inovação pelas empresas jovens (potenciais gazelas) é significativamente mais 

arriscado e ocasionam maiores perdas (se não bem-sucedidos), em termos de 

crescimento das vendas, crescimento da produtividade e crescimento do emprego, do 

que o desenvolvimento de inovação nas empresas mais maduras (potenciais 

empresas de alto crescimento). 

Outro ponto em que esta evidência encontra concordância com a teoria, 

apesar de baixa, dá-se quando alguns autores enfatizam que um simples ato isolado 

de inovação organizacional, neste caso, a implementação de novos métodos de 

organização do trabalho, não é suficiente para um real crescimento de pessoal 

ocupado assalariado, pois depende de várias outras ações novas ou modificadas 

(ARMBRUSTER et al., 2008; BIRKINSHAW; HAMEL; MOL, 2008). 

Ainda no que se refere à inovação organizacional, o resultado do teste qui-

quadrado da variável V190_1 aponta que o fato de a empresa implementar mudanças 

significativas nas relações com outras empresas ou instituições públicas e sem fins 

lucrativos aumenta a probabilidade de ela passar para a categoria de alto crescimento. 

Este resultado encontra concordância com a teoria que alega que este tipo de 

inovação organizacional, usualmente definida como inovação aberta, é amplamente 
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utilizada pelas empresas de alto crescimento, fato não comumente ocorrido nas 

empresas normais (MAWSON; BROWN, 2016; ASIKAINEN; MANGIAROTTI, 2017). 

Este resultado também encontra concordância com os estudos de Monteiro 

(2019) que destacou a necessidade das empresas de alto crescimento brasileiras 

estarem envolvidas em uma variedade de redes e alianças que atenda a sua demanda 

intensa e abrupta por recursos. 

 

4.4.2 Inovação (tecnológica) de processo: evidências de sua influência 

Já em relação à inovação de processo, o teste qui-quadrado da variável 

V19_2 sugere que o fato de o principal processo novo ou substancialmente 

aprimorado ser novo para a empresa, mas já existente no setor no Brasil ou  novo 

para o setor em termos mundiais  aumenta a probabilidade de uma empresa normal 

passar para a categoria de alto crescimento. 

O resultado acima também se alinha ao resultado da regressão linear 

múltipla que indicou uma influência positiva no nível de crescimento de pessoal 

ocupado assalariado quando, em termos técnicos, o principal processo é 

completamente novo para a empresa (variável V19_1), em comparação as empresas 

que possuem como principal processo o aprimoramento de um já existente, numa 

proporção de 8,19 pontos percentuais.  

Ambas evidências estão em alta concordância com a teoria que atesta que 

quanto maior o grau de novidade nas inovações de processo, melhor será o 

desempenho no crescimento das empresas (BAER; FRESE, 2002; HAN; KIM; 

SHRIVASTAVA, 1998; KNOTT, 2001; LI; ATUAHENE-GIMA, 2001; YANG, 2010). 

Ainda no que se refere à inovação de processo, o resultado do teste qui-

quadrado da variável V20 sugere que o fato de quem desenvolveu a principal inovação 

de processo foi principalmente a empresa ou  principalmente a empresa em 

cooperação com outras empresas ou institutos aumenta a probabilidade de uma 

empresa normal passar para a categoria de alto crescimento. 
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4.4.3 Inovação (tecnológica) de produto: evidências de sua influência 

No caso do teste qui-quadrado da variável V13_2, o fato de o principal 

produto novo ou substancialmente aprimorado ser novo para a empresa mas já 

existente no mercado nacional aumenta a probabilidade de uma empresa normal 

passar para a categoria de alto crescimento ou mesmo gazela.   

Com relação ao teste qui-quadrado da variável 14, o fato de que quem 

desenvolveu a principal inovação de produto foi principalmente a empresa ou foram 

principalmente outras empresas ou institutos aumenta a probabilidade de uma 

empresa normal passar para a categoria de alto crescimento ou mesmo gazela. 

Estes resultados encontram respaldo na literatura acadêmica que alega 

que a inovação de produto promove crescimento econômico e geração de novos 

empregos (ACS; MUELLER, 2008; ANDERSSON; TELL, 2009; BENEŠOVÁ et al., 

2018; BIRCH, 1979; COAD et al., 2014; FISCHER et al., 1998; LEE, 2014; LERNER, 

2010; OCDE, 2017).  

Assim, os resultados da pesquisa sugerem que o objetivo principal da 

pesquisa – avaliar a influência da inovação organizacional e tecnológica (produto e 

processo) no crescimento de pessoal ocupado assalariado das empresas brasileiras 

– foi alcançado. Ademais, tais evidências também sugerem que a hipótese da 

pesquisa – quanto maior a utilização de inovação, maior a probabilidade de uma 

empresa normal passar para a categoria de alto crescimento; e/ou melhor será o 

desempenho, em termos de crescimento de pessoal ocupado assalariado da empresa 

– foi parcialmente confirmada. 

 

4.4.4 Evidências de influência na combinação entre inovações (organizacional 

e tecnológica) 

O objetivo secundário da pesquisa – comparar o crescimento de pessoal 

ocupado assalariado das empresas que combinam inovação não tecnológica 

(organizacional) e tecnológica (em produto e em processo) com o das empresas que 

desenvolvem apenas inovação tecnológica – também foi alcançado. 

Conforme já mencionado na seção 3.5, uma vez que todas as empresas 

da amostra fizeram as duas inovações tecnológicas (em produto e em processo), caso 

tenha se verificado evidência de influência positiva de inovação organizacional, em 

termos de maior probabilidade de pertencer à categoria de alto crescimento ou em 
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termos de crescimento de pessoal ocupado assalariado, nos resultados da pesquisa, 

pode-se inferir que as empresas que combinam inovação não tecnológica 

(organizacional) e tecnológica (em produto e em processo) possuem um desempenho 

melhor, em termos de crescimento de pessoal ocupado assalariado ou maior 

probabilidade de pertencer à categoria de alto crescimento , que as empresas que 

desenvolvem apenas inovação tecnológica. 

Contudo, ao fazer tal comparação, os resultados sugeriram uma conduta 

dicotômica, ou seja, sugeriram tanto influência positiva, quanto negativa, conforme 

descrito a seguir.  

O teste qui-quadrado identificou uma influência negativa no sentido da 

probabilidade de uma empresa normal passar para a categoria de empresas gazelas 

ficar reduzida quando a empresa combina a implementação de novos métodos de 

organização do trabalho (inovação organizacional) com inovação tecnológica. Tais 

evidências vão de encontro a teoria que argumenta que a inovação organizacional 

pode contribuir para o crescimento da empresa através de um efeito indireto sobre as 

inovações tecnológicas (ARMBRUSTER et al., 2008; CAMISÓN; VILLAR-LÓPEZ, 

2012; LEE; WOO; JOSHI, 2017; MARTÍNEZ-COSTA; JIMENEZ-JIMENEZ; CASTRO-

DEL-ROSARIO, 2019). 

Porém, o teste qui-quadrado encontrou evidências que sugere uma 

influência positiva na combinação de novos métodos de organização do trabalho 

(inovação organizacional) com inovação tecnológica, levando a uma maior 

probabilidade de uma empresa normal passar para a categoria de empresas de alto 

crescimento. Conforme mencionado anteriormente, esta conduta dicotômica pode ser 

explicada, em parte, pela teoria que argumenta que o desenvolvimento de inovação 

pelas empresas mais novas é significativamente mais arriscado e ocasionam maiores 

perdas (se não bem-sucedidos) do que o desenvolvimento de inovação nas empresas 

mais maduras (COAD; SEGARRA; TERUEL, 2016). 

Por fim, o teste qui-quadrado sugeriu que a combinação de implementação 

de mudanças significativas nas relações com outras empresas ou instituições públicas 

e sem fins lucrativos (inovação organizacional) com inovação tecnológica aumenta a 

probabilidade de uma empresa normal passar para a categoria de alto crescimento, 

corroborando a teoria que argumenta que a inovação organizacional pode contribuir 

para o crescimento da empresa através de um efeito indireto sobre as inovações 
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tecnológicas (ARMBRUSTER et al., 2008; CAMISÓN; VILLAR-LÓPEZ, 2012; LEE; 

WOO; JOSHI, 2017; MARTÍNEZ-COSTA; JIMENEZ-JIMENEZ; CASTRO-DEL-

ROSARIO, 2019). 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com a OCDE (2018), existe um amplo interesse em entender o 

que leva empresas, comunidades e indivíduos a inovar e quais são os fatores que 

influenciam o desenvolvimento de inovação. A relevância dos dados de inovação para 

a compreensão do desenvolvimento de inovação pode variar entre países, setores e 

configurações institucionais; tudo depende da finalidade do uso dos dados. Tais 

finalidades impulsionam a construção de um sistema para medir e relatar inovação e 

a subsequente produção de dados, estatísticas, indicadores e análises aprofundadas 

sobre inovação. 

A finalidade deste trabalho foi responder ao problema da pesquisa – qual a 

proporção da aderência da inovação organizacional e tecnológica (produto e processo) 

no crescimento de pessoal ocupado assalariado de empresas brasileiras? – além de 

testar empiricamente a hipótese formulada: quanto maior a utilização de inovação, 

melhor será o desempenho, em termos de crescimento de pessoal ocupado 

assalariado da empresa. E, desta forma, contribuir para o avanço do conhecimento 

científico e colaborar com as empresas brasileiras e o governo brasileiro no 

entendimento de como a inovação organizacional e a inovação tecnológica (produtos 

e processos) influencia no crescimento de pessoal ocupado assalariado nas empresas 

brasileiras. 

Diferentemente de grande parte dos estudos empíricos sobre a relação 

inovação/desempenho que primeiramente identificam uma empresa ou um grupo de 

empresas que desenvolveram ou investiram em inovação, para, posteriormente, 

verificar se houve impacto no desempenho da empresa, este estudo se propôs a 

identificar um grupo de empresas previamente consideradas de alto desempenho (alto 

crescimento do pessoal assalariado ocupado) e, posteriormente, verificar como as 

inovações implementadas por estas empresas influenciaram neste alto desempenho. 

Assim, a partir dos dados da PINTEC 2014, foram identificadas as 

empresas que desenvolveram inovação organizacional e tecnológica (produto e 

processo), e a partir dos dados coletados do CEMPRE, foi possível classificar as 

empresas em categorias (empresas de alto crescimento, gazelas e normais). 

Os resultados dos tratamentos estatísticos efetuados indicaram que o 

objetivo principal da pesquisa foi alcançado e a hipótese da pesquisa foi parcialmente 

confirmada: quanto maior a utilização de inovação, maior a probabilidade de uma 
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empresa normal passar para a categoria de alto crescimento. Relativamente falando, 

as dimensões da inovação que impediram a hipótese de ser totalmente confirmada 

foram: (1) grau de novidade da inovação em produto; (2) implementação  de novas 

técnicas de gestão para melhorar rotinas e práticas de trabalho, assim como o uso da 

troca de informações, de conhecimento e habilidades dentro da empresa; e (3) 

implementação de novas técnicas de gestão ambiental para tratamento de efluentes, 

redução de resíduos, de CO2 etc. Tal evidência contraria a teoria que pressupõe 

existir uma relação positiva entre inovação e empresas de alto crescimento capazes 

de criar novos empregos e crescimento econômico (HENREKSON e JOHANSSON, 

2010; FALKENHALL e JUNKKA, 2009; SCHREYER, 2000). 

Estes resultados encontram explicação com a teoria que evidencia que 

simples atos isolado de inovação não são suficientes para criar novos empregos e 

crescimento econômico, pois isto depende de várias outras ações novas ou 

modificadas e conjuntos de aspectos contextuais, tais como a idade da organização, 

a cultura organizacional e o setor em que a organização atua (BROWN; EISENHARDT, 

1995; DAMANPOUR; WALTER; AVELLANEDA, 2009; OKE, 2007; ARMBRUSTER et 

al., 2008; BIRKINSHAW; HAMEL; MOL, 2008; ROSENBUSCH; BRINCKMANN; 

BAUSCH, 2011; SHAN; SONG; JU, 2016). Esta teoria também ajuda a compreender 

por que não era esperado que os resultados encontrados tivessem um nível de 

significância estatisticamente alto, ou seja, que apenas os indicadores de inovação da 

PINTEC 2014 pudessem explicar o crescimento de pessoal ocupado assalariado nas 

empresas, tendo em vista que há outros fatores que explicam este crescimento. 

Por outro lado, a análise de valores-p das variáveis utilizadas na regressão 

múltipla e valores-p dos 10 testes qui-quadrado conduzidos, sumarizada no Quadro 8 

anterior, sugerem que o nível de crescimento de pessoal assalariado e/ou 

probabilidade de uma empresa normal passar para a categoria alto crescimento 

aumenta quando as inovações nas dimensões abaixo listadas estão presentes:  

• A opção por desenvolvimento de inovações de processos que sejam 

completamente novos para a empresa; 

• O fato de o principal processo novo ou substancialmente aprimorado ser 

novo para a empresa, mas já existente no setor no Brasil ou novo para o setor em 

termos mundiais;   
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• O fato de quem desenvolveu a principal inovação de processo foi 

principalmente a empresa ou principalmente a empresa em cooperação com outras 

empresas ou institutos; 

• O fato de o principal produto novo ou substancialmente aprimorado ser 

novo para a empresa, mas já existente no mercado nacional; 

• O fato de que quem desenvolveu a principal inovação de produto foi 

principalmente a empresa ou principalmente outras empresas ou institutos; 

• A implementação de novos métodos de organização do trabalho para 

melhor distribuir responsabilidades e poder de decisão, com exceção para as 

empresas muito novas (se considerarmos apenas os resultados do teste qui-quadrado 

para empresas de alto crescimento) 

• A implementação de mudanças significativas nas relações com outras 

empresas ou instituições públicas e sem fins lucrativos, tais como o estabelecimento 

de alianças, parcerias, terceirização ou subcontratação de atividades. 

 

5.1 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

Tais evidências podem beneficiar gestores, tanto empresariais, quanto 

públicos, com sugestões que apontam caminhos para a tomada de decisões 

relacionadas ao desenvolvimento de inovações que contribuem para o crescimento 

de pessoal ocupado assalariado e/ou a probabilidade de uma empresa normal passar 

para a categoria alto crescimento ou mesmo gazela. Entre elas podem ser citadas: 

• As empresas devem investir no desenvolvimento de suas próprias 

inovações de produto, mesmo que já existam no mercado nacional; 

• As empresas mais estabelecidas devem investir no desenvolvimento de 

suas próprias inovações de processo, mesmo que já existam no mercado nacional, e 

implantar novos métodos de organização do trabalho para melhor distribuir 

responsabilidades e poder de decisão; 

• As empresas brasileiras (tanto as estabelecidas, quanto as mais novas) 

devem desenvolver uma cultura de inovação aberta. Entre outras iniciativas, podemos 

mencionar a cooperação com outras empresas (fornecedores, empresas clientes ou 

de outro ramo, e até concorrentes); cooperação com instituições públicas e sem fins 
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lucrativos, como universidades, centros de pesquisa e o sistema S (Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio 

(Senac); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); etc.); 

• Do ponto de vista das políticas públicas brasileiras, deve-se promover 

condições para que as empresas brasileiras consigam desenvolver suas próprias 

inovações de produto e de processo, como, por exemplo, investimento na formação 

de capital humano, adequação das leis de patente, linhas de financiamento à inovação 

e subsídios à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); 

• Outro ponto que o governo brasileiro precisa estimular é a ampliação da 

inovação aberta no Brasil, por meio da cooperação entre as empresas e Instituições 

Científicas e Tecnológicas (ICTs). Tais estímulos poderiam advir de programas de 

inovação baseados em projetos integrados envolvendo empresas e instituições de 

pesquisa. 

 Além das contribuições práticas aos gestores públicos e privados 

brasileiros, esta pesquisa apresenta algumas contribuições para o avanço da teoria 

dentro do tema da relação entre o desenvolvimento de inovação e o crescimento das 

empresas, conforme apresentado abaixo: 

• Ampliou a compreensão da relação entre o desenvolvimento de 

inovação e o conceito de empresas de alto crescimento, utilizado pela OCDE e pelo 

IBGE, em uma economia emergente e menos avançada em termos de inovação, 

como é o caso do Brasil; 

• Ao identificar que a implementação de novos métodos de organização 

do trabalho para melhor distribuir responsabilidades e poder de decisão (inovação 

organizacional) nas empresas maduras aumenta a probabilidade de ela passar para 

a categoria de alto crescimento, mas, nas empresas mais novas reduz a probabilidade 

de ela passar para a categoria de gazela, reforçou os achados de Coad, Segarra e 

Teruel (2016), que identificaram que o desenvolvimento de inovação pelas empresas 

jovens (potenciais gazelas) é significativamente mais arriscado e ocasionam maiores 

perdas (se não bem-sucedidos), em termos de crescimento das vendas, crescimento 

da produtividade e crescimento do emprego, do que o desenvolvimento de inovação 

nas empresas mais maduras  (potenciais empresas de alto crescimento; 

• As evidências que sugerem uma influência positiva na combinação de 

novos métodos de organização do trabalho e de implementação de mudanças 
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significativas nas relações com outras empresas ou instituições públicas e sem fins 

lucrativos (inovações organizacionais) com as inovações tecnológicas, levando a uma 

maior probabilidade de uma empresa normal passara para a categoria de empresas 

de alto crescimento, reforçam a teoria que argumenta que a inovação organizacional 

pode contribuir para o crescimento da empresa através de um efeito indireto sobre as 

inovações tecnológicas (ARMBRUSTER et al., 2008; CAMISÓN; VILLAR-LÓPEZ, 

2012; LEE; WOO; JOSHI, 2017; MARTÍNEZ-COSTA; JIMENEZ-JIMENEZ; CASTRO-

DEL-ROSARIO, 2019). 

 

5.2 LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Além das limitações inerentes ao procedimento estatístico e do processo 

de coleta de dados, o estudo também sofreu limitações específicas devido ao fato do 

tratamento dos dados terem que ser realizados nas dependências do IBGE, não 

sendo possível realizar mais testes posteriormente com outras variáveis. Outra 

limitação importante é a obrigatoriedade da utilização dos computadores 

disponibilizados pelo IBGE que contavam com o software Microsoft Excel para 

utilização. 

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 a partir da concepção 

do gestor da empresa. Isto pode contribuir para a redução da veracidade das 

respostas considerando à necessidade das empresas de manterem sigilo sobre as 

informações ligadas à inovação, para evitar que outros concorrentes tenham acesso 

a informações estratégicas. 

 

 

5.3 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

Sugere-se, para estudos futuros similares, que sejam realizadas: 

• uma análise em um maior período de tempo; 

• categorização das empresas por setores econômicos; 
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• utilização de outras pesquisas de inovação como as da Associação 

Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras 

(ANPEI); 

• a utilização de diferentes variáveis para a inovação e para a verificação 

do desempenho das empresas, além do crescimento de pessoal ocupado 

assalariado. 

 Outra oportunidade relevante seria realizar estudos comparativos que 

compreendam empresas que não desenvolvam inovação. 
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