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RESUMO

A inovação tornou-se um imperativo na vida das organizações e da sociedade no final do século passado. Em consequência, o Brasil buscou o 
aprimoramento de seu sistema de gestão em inovação. Cabe ainda destacar a modesta posição brasileira no ranking de inovação mundial e a 
dificuldade em inserir a inovação em redes interativas e compartilhadas, elemento vital para eficácia. O presente estudo teve como objetivo 
principal analisar cinco parâmetros que compõem o Sistema de Inovação Brasileira (SNI), sendo eles: Ranking internacional de Inovação, 
quantidade de empresas inovadoras do setor de transformação, dispêndio financeiro aplicado à inovação, a projeção econômica brasileira, o 
número de mestres e/ou doutores bem como sua produção científica.  O estudo teve como objetivos intermediários: Apresentar os conceitos do 
SNI, coletar dados secundários em base de dados de quatro Órgãos Oficiais, IBGE, CAPES, BLOOMBERG e UNESCO e discorrer sobre o fenômeno à 
luz da análise descritiva, abordando medidas de posição e dispersão e inferir possíveis hipóteses e análises probabilísticas mediante estatística 
inferencial. Os dados foram analisados através do programa de análise estatística IBM SPSS. A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 
tem o objetivo de transformar a Inovação em componente estratégico do desenvolvimento econômico e social do Brasil. A primazia do tema, 
abordado no plano de intenções do Poder Executivo Federal, confere a dimensão da relevância em se analisar tal fenômeno. A seguir, o trabalho 
será estruturado de um referencial teórico, no qual apresentar-se-á conceitos e dados sobre o fenômeno; metodologia, na qual apresentaremos a 
estratégia de pesquisa; tratamento dos dados, no qual serão apresentados os cálculos e análises estatísticas e conclusões gerais. A pesquisa, 
descritiva, exploratória, quantitativa, foi delimitada às atividades inovativas da indústria de transformação, a fim de tornar a pesquisa factível e 
pesquisável, conferindo maior poder analítico. Na análise descritiva foram utilizados os dados das empresas que inovaram em produtos novos 
para o mercado nacional em cada ramo da atividade da indústria de transformação. São 44 segmentos da indústria de transformação, o IBGE 
analisou todos os 44 segmentos com o número total de 144.212 empresas. A inovação enseja a relação com impacto econômico, o qual traduz-se 
em vantagem competitiva e lucratividade. Ao longo do estudo descreve-se o baixo investimento das empresas brasileiras em P & D, a maneira 
como se lançam à inovação, a dependência deste setor dos investimentos públicos e a importância em se avançar nas atividades inovativas para 
criar um crescimento econômico sustentável para o Brasil. Na análise descritiva, pode-se descrever que existe uma dificuldade maior em se 
introduzir uma inovação em âmbito nacional. Apenas 4% das empresas da população da pesquisa implementaram inovações em âmbito nacional, 
não obstante apenas 11% das empresas desenvolveram atividades em P&D, isso mostra a inibição do empresariado nas atividades inovativas e a 
consequente retração competitiva do mercado brasileiro. Nota-se uma dispersão considerável, coeficiente de variação (Cv = 78,7%) dentre os 
diversos segmentos que integram a indústria de transformação, portanto encontram-se realidades inovativas bem distintas no setor de 
transformação. Fundamentado nesses dados analisados inferencialmente, conclui-se que é pouco provável um segmento do setor ter uma 
performance igual ou superior a 75% do melhor desempenho considerado, retirando-se outliers, reforçando o caráter dispersivo desse setor 
produtivo. Portanto diante do cenário de crise econômica que se desenha para o ano de 2015, utilizando-se da estatística inferencial, aos 95% de 
confiança, há evidências para inferir que a média de empresas inovadoras em âmbito nacional no
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